
Україна 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від   03  лютого   2016  року                                                      № 21 

 

м. Знам`янка 

 

Про  проведення  обстеження  перевезення 

пільгових  категорій громадян  на  міських  

автобусних  маршрутах  загального  користування   

 

З  метою  визначення  середньоденної  кількості  перевезених  пільгових  категорій  

громадян  на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування, необхідної   для 

проведення  розрахунків  та здійснення  компенсаційних  виплат  автоперевізниками  за  

перевезення  пільгових  категорій  громадян, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»:  
 

1. Провести  у  лютому   2016  року   обстеження перевезення  пільгових  категорій громадян 

на міських автобусних маршрутах загального  користування:  

№2 Готель – мікрорайон  Південний, №5 Готель – Сільгосптехніка (перевізник - приватний   

підприємець  Постика  Сергій  Миколайович); 

№3 Залізничний  вокзал – ВАТ “Завод  Пуансон” (перевізник - приватний  підприємець  

Цигульський  Михайло  Всеволодович); 

№4 Готель – Обласна бальнеологічна лікарня,   №6А Залізничний  вокзал – сел. Знам’янка 

(комбікормовий завод), №6Б Залізничний  вокзал – сел. Знам’янка (вул. 40 років Перемоги), №6В 

Залізничний  вокзал – сел. Знам’янка (ЗОШ №7)  (перевізник -  приватне  підприємство  “Орбіта”). 

8,9 лютого  2016  року  обстеження  проводиться  працівниками управлінь  та  відділів  

міськвиконкому  (відповідальний  -  начальник відділу  економічного  розвитку,  промисловості,  

інфраструктури  та  торгівлі   Третьякова К.В.); 

Начальник  управління  соціального  захисту  населення  Волошина А.М.  самостійно  на  5 

календарних  днів (з  середи  по  неділю  включно)  визначає  дату  проведення обстеження 

перевезення  пільгових  категорій  громадян на  міських  маршрутах  працівниками   управління.  

2. Керівникам  управлінь,  відділів, секторів  міськвиконкому   до 5 лютого 2016  року  надати  

у  відділ  економічного  розвитку,  промисловості,  інфраструктури  та  торгівлі  списки  

працівників,  які  будуть  задіяні  в  обстеженні    перевезення   пільгових  категорій   громадян  на  

міських  автобусних  маршрутах. 
3. Відділу  економічного  розвитку,  промисловості,  інфраструктури  та  торгівлі  на  підставі  

наданих  списків  підготувати  розпорядження  міського  голови  “Про  залучення  працівників  

управлінь  та  відділів  міськвиконкому  до  участі  в  обстеженні  перевезення пільгових  категорій 

громадян  на міських  автобусних  маршрутах  загального  користування”. 

4. Управлінню  соціального  захисту  населення  підготувати  по  управлінню  наказ  про  

залучення  працівників  управління  до  проведення  обстеження  перевезення   пільгових  категорій  

громадян на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування. 

5. Працівникам  управлінь  та  відділів  міськвиконкому,   задіяним  в обстеженні перевезення  

пільгових категорій  громадян  у  суботу  та  неділю, надати вихідні  дні.   

6. За згодою  залучати  до  обстеження   перевезення  пільгових  категорій  громадян  міську 

організацію ветеранів України (голова Бабійчук Г.О.), депутатів Знам’янської  міської  

ради. 
7. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на  першого заступника міського 

голови Загородню  В.Г. 

 

                 Міський  голова     С. Філіпенко 
 


