
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 08.02.2021 № 49 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження  схем маршрутів шкільних автобусів 

по підвозу пільгових категорій населення   

 

Розглянувши клопотання старост сіл Коробівка, Благодатне, Деньги, 

Кропивни, Крупське, відповідно до Програми „Шкільний автобус”, 

затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 3-21/VІІІ, рішення 

міської ради від 28.01.2021 № 3-22/VIII „Про внесення змін до Програми 

соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників 

антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської 

територіальної громади „Турбота” на 2021 рік, з метою організації 

безкоштовного підвезення пільгових категорій громадян, які проживають на 

території Золотоніської територіальної громади, керуючись ст. 32 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити схеми маршрутів шкільних автобусів, за яким 

здійснюватиметься підвіз пільгових категорій громадян, що проживають на 

території Золотоніської територіальної громади згідно з додатками. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. 

 
 

 

Міський голова               В.О. Войцехівський 
 

 

 
 

 

 

 

Строкань 23303 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Золотоніської міської  ради 

від 08.02.2021 № 49 
 

СХЕМА РУХУ 

автобуса соціальних перевезень марки БАЗ-А079.13ш СА 8663 ІВ 

за маршрутом: «с.Деньги – с.Хвильово-Сорочин – м.Золотоноша 

– с.Хвильово-Сорочин – с.Деньги» 

Загальна протяжність маршруту – 48км. 

 

Керуючий справами   м.п.  О.В.Шакура 

 



 

СХЕМА РУХУ 

Автобуса соціальних перевезень марки ПАЗ-32054 СА 8661 ІВ 

за маршрутом: «с.Кропивна – м.Золотоноша – с.Кропивна» 

Загальна протяжність маршруту – 32км. 

 

Керуючий справами   м.п.  О.В.Шакура 

Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету  

Золотоніської міської  ради 

від 08.02.2021 № 49 



 

СХЕМА РУХУ 

Автобуса соціальних перевезень марки БАЗ-А079.13ш СА 8663 ІВ 

за маршрутом: «с.Деньги – м.Золотоноша – с.Деньги» 

Загальна протяжність маршруту – 30км. 

 

Керуючий справами   м.п.  О.В.Шакура 

 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

Золотоніської міської  ради 

від 08.02.2021 № 49 
 



 

СХЕМА РУХУ 

Автобуса соціальних перевезень марки БОГДАН-А06904 СА 6538 ВС 

за маршрутом: «с.Крупське – м.Золотоноша – с.Крупське» 

Загальна протяжність маршруту – 44км. 

 

Керуючий справами   м.п.  О.В.Шакура 

 

Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету  

Золотоніської міської  ради 

від 08.02.2021 № 49 
 



 

СХЕМА РУХУ 

Автобуса соціальних перевезень марки АТАМАN D-093S2 СА 8655 ІВ 

за маршрутом: «с.Коробівка – с.Благодатне – м.Золотоноша – 

с.Благодатне – с.Коробівка» 

Загальна протяжність маршруту – 79км. 

 

Керуючий справами   м.п.  О.В.Шакура 

 

Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету  

Золотоніської міської  ради 

від 08.02.2021 № 49 
 



 

СХЕМА РУХУ 

Автобуса соціальних перевезень марки АТАМАN D-093S2 СА 8655 ІВ 

за маршрутом: «с.Коробівка – м.Золотоноша – с.Коробівка» 

Загальна протяжність маршруту – 32км. 

 

Керуючий справами   м.п.  О.В.Шакура 

 

Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету  

Золотоніської міської  ради 

від 08.02.2021 № 49 
 



 

СХЕМА РУХУ 

Автобуса соціальних перевезень марки БОГДАН-А06904 СА 8662 ІВ 

за маршрутом: «с.Коробівка – с.Кедина Гора – м.Золотоноша – 

с.Кедина Гора – с.Коробівка» 

Загальна протяжність маршруту – 54км. 

 

Керуючий справами   м.п.  О.В.Шакура 

 

Додаток 7 

до рішення виконавчого комітету  

Золотоніської міської  ради 

від 08.02.2021 № 49 
 



 

СХЕМА РУХУ 

Автобуса соціальних перевезень марки ПАЗ-32054 СА 8661 ІВ 

за маршрутом: «с.Кропивна – с.Щербинівка – с.Маліївка – 

м.Золотоноша – с.Маліївка – с.Щербинівка – с.Кропивна» 

Загальна протяжність маршруту – 50км. 

 

Керуючий справами   м.п.  О.В.Шакура 

 

Додаток 8 

до рішення виконавчого комітету  

Золотоніської міської  ради 

від 08.02.2021 № 49 
 


