
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___» _______ 2022 року № _____ 
 

м. Олександрія 
 

Про втрату чинності рішення 
виконавчого комітету від 24.02.2022               
№ 134 «Про призначення, до 
проведення конкурсу, автомобільних 
перевізників на міських автобусних 
маршрутах загального користування» 
 

Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про 
введення воєнного стану в Україні», пп. 12 п. а), пп. 1 п. б) ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 1, 7 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.12.2008 № 1081, з метою забезпечення сталих перевезень на міських автобусних 
маршрутах загального користування під час воєнного стану 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1.Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 24.02.2022  
№ 134 «Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільних перевізників на міських 
автобусних маршрутах загального користування». 

 
2. Визнати такими, що залишаються чинними, договори з перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування: 
1) від 09.06.2020 № 106 на перевезення на міських автобусних маршрутах загального 

користування №№ 2/1, 2/2, 5/2, 6, укладеним між виконавчим комітетом Олександрійської 
міської ради та фізичною особою – підприємцем Хованським З.О.; 

2) від 09.06.2020 № 108 на перевезення на міських автобусних маршрутах загального 
користування №№ 5/1, 5/3, 14, 15, 18, укладеним між виконавчим комітетом 
Олександрійської міської ради та  фізичною особою – підприємцем Проквасом В.В.; 

3) від 09.06.2020 № 110 на перевезення на міських автобусних маршрутах загального 
користування №№ 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 16, 17, укладеним між виконавчим комітетом 
Олександрійської міської ради та  фізичною особою – підприємцем Міщенко О.А. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. та Чемерис І.А. та на керуючого 
справами виконавчого комітету Завалія С.В. 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  


