
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___________ 2022 року № ____ 

м. Олександрія 
 

Про внесення доповнень до 
рішення виконавчого комітету    
від 22.03.2022 № 171 

 
Відповідно до пп. 10 п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 7, 11, 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», враховуючи 
звернення перевізника – фізичної особи-підприємця Міщенко О.А. від 09.05.2022, з метою 
належного забезпечення пільгових перевезень на автобусних маршрутах загального 
користування 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Внести доповнення до графіку руху на автобусних маршрутах загального 
користування на час воєнного стану, який затверджений рішенням виконавчого комітету             
від 22.03.2022 № 171 «Про затвердження графіку руху на автобусних маршрутах загального 
користування на час воєнного стану», згідно з додатком.  

 
2. Управлінню справами міської ради та/або управлінню соціального захисту 

населення міської ради оформити додаткові угоди на компенсацію виплат перевізнику за 
пільгові перевезення окремих категорій громадян у автомобільному транспорті загального 
користування. 

 
3. Встановити, що дане рішення виконавчого комітету набирає чинності з 13.05.2022 

року. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В., Чемерис І.А. та керуючого 
справами виконавчого комітету Завалія С.В. 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 
 



 
 

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від «___»__________ 2022 року № ___ 

 
 

Доповнення до графіку руху  
на автобусних маршрутах загального користування на час воєнного стану  

№ маршруту Час виконання рейсів з кінцевих зупинок 

Маршрут №17 від Проліска: 06-15; 10-55; 13-15*; 17:45 (пн., вт., ср., чт., пт.) 
від с. Звенигородки: 07-20; 11-35; 14-00*; 18:30 (пн., вт., ср., чт., пт.) 

 
Примітка: 
1. Жирним шрифтом виділено пільгові рейси, пільгові перевезення здійснюються в понеділок, середу та 
п’ятницю, крім вихідних.  
2. Пільговий рейс від Проліска о 17-45 год. та від с. Звенигородки о 18-30 год. виконується з понеділка по 
п’ятницю. 
3. Рейси від Проліска: 06-15 год.; 10-55 год.; 17:45 год. та в зворотному напрямку виконуються в вихідні дні. 
4.* - рейс не виконується в вихідні дні. 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                        Сергій ЗАВАЛІЙ 


