
ПОСТАНОВА 
засідання клубу «Ветеран» ім..М.І.Крижановського 

 
15 жовтня 2014 р.                                     м.Кіровоград 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь  Васильченка С.С. «Про стан 

пасажирських автоперевезень в Кіровограді» 
 
п р о п о н у є м о: 
 
1.Через ЗМІ (радіо, телебачення, пресу) проінформувати населення про всі 

міські маршрути (№, початок та кінець маршруту, його марка, місткість, власник 
маршруту та автотранспорту. В салоні автобуса – інформація про власника та водія, 
режим роботи, перелік (згідно Законів України) пільговиків, які перевозяться, телефон 
гарячої лінії ДАІ та управління транспорту. 

2.Встстановити ретельну перевірку: стану водія, наявності необхідних 
документів, технічна справність автотранспорту.  

3.Спланувати спільні рейди по перевірці автоперевезень в місті: управлінням 
автотранспорту, ДАІ, прокуратурою, медициною, громадськістю і т.д. 

4.Розчистити центр міста від  незаконних стоянок. Узаконити стоянки  
автомобілів в т.ч. платні) домогтися суворого виконання встановлених державних 
знаків дорожнього руху, карати порушників згідно Законів України. 

5.Розвести потоки автомобілів в центрі, розвантажити вул. В.Перспективну. 
Використовувати паралельні та обїۥздні вулиці. Заборонити рух автомобілів по 
пішохідній вул. Дворцовій. 

6.Обладнати і чітко визначити назви зупинок, номери маршрутів, початок та 
кінець роботи автобусів, інтервали руху. 

7.Категорично заборонити водіям, при перевезенні пасажирів, збирати гроші 
та видавати квитки під час  руху. Передбачити проведення цієї роботи під час посадки 
або висадки пасажирів.  

8.У засобах масової інформації регулярно інформувати населення про 
передовий досвід, культуру водія їх уважне, турботливе ставлення до пасажирів, 
особливо ветеранів та інвалідів. Провести конкурс на «Кращий маршрут», 
«культурного водія». Обєۥктивно оцінювати дії грубіянів. Приймати рішучі дії до них, 
звільняти з роботи, не видавати ліцензії перевізникам. 

9.Встановити касові апарати у всіх видах пасажирського транспорту, 
забезпечити роботу контролюючих органів. 

10.Розробти стислу та зрозумілу інструкцію про перевезення пасажирів в 
м.Кіровограді та вивісити в усіх маршрутках та автобусах. Зобовяۥзати усіх водіїв 
своєчасно та голосно називати зупинки, здійснювати посадку та висадку пасажирів з  
дотриманням заходів безпеки (особливо людей похилого віку та інвалідів). 

11.Підтримати ініціативу Березкіна  С. С., висловлену на засіданні клубу 
«Ветеран»,  про придбання великогабаритних автобусів для всіх маршрутів міста і 
встановити тариф для проїзду  - одну грн.. 

 
 

 
 


