
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 08.02.2021 № 58 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження  графіка соціальних перевезень  

на березень-грудень 2021 року  

 

Розглянувши клопотання старост сіл Коробівка, Благодатне, Деньги, 

Кропивна, 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 графік соціальних перевезень на березень-грудень 2021 року 

шкільними автобусами пільгових категорій населення, які проживають на 

території Золотоніської територіальної громади згідно з додатком. 

2. Доручити відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

(Строкань О.М.) здійснювати перевезення шкільними автобусами пільгових 

категорій громадян згідно затверджених графіків та схем руху.  

3. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

(Лукомська Т.Е.) щомісячно відшкодовувати витрати, пов'язані із здійсненням 

перевезень пільгових категорій громадян, централізованій бухгалтерії відділу 

освіти.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. 

 

Міський голова                                                                       В.О. Войцехівський 
 

Строкань 23303 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 08.02.2021 № 58 

 

Графік соціальних перевезень жителів населених пунктів  

Золотоніської міської територіальної громади 

на березень-грудень 2021 року 

 

 

*У разі несприятливих погодних умов графік перевезень може бути змінений 

 

 

 

Керуючий справами                                                              О.В. Шакура 

№ 

п/п 

Назва населеного пункту  Дата здійснення 

перевезення * 

1. Щербинівка-Маліївка 1-й, 2-й, 3-й вівторок 

кожного місяця 

2. Кропивна 1-й, 2-й, 3-й четвер 

кожного місяця 

3. Благодатне 1-й, 2-й, 3-й, 4-й четвер 

кожного місяця 

4. Коробівка 1-а, 2-а, 3-а п’ятниця  

кожного місяця 

5. Крупське 1-а, 2-а, 3-а п’ятниця  

кожного місяця 

6. Деньги 1-а, 2-а, 3-а середа  

кожного місяця 

7. Хвилівка 1-й, 2-й, 3-й четвер 

кожного місяця 

8. Кедина Гора 1-й, 2-й, 3-й четвер 

кожного місяця 


