
Інформація 

Управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького про виконання міського бюджету за бюджетними 

програмами за 2018 рік. 

Управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького є виконавчим органом Міської ради міста Кропивницького. 

Діяльність Управління регламентується Положенням про Управління, 

затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня  

2017 року № 1375. Управління є головним розпорядником коштів та здійснює 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.  

Крім того, Управління є органом за яким закріплено функції управління 

комунальним підприємством «Електротранс» Міської ради 

міста Кропивницького». 

Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 

лютого 2018 року «Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку ум. Кропивницькому на 2018-2020»  

(зі змінами) визначені основні напрямки та заходи діяльності Управління. На 

реалізацію заходів передбачені кошти з міського бюджету.  

Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами) передбачені 

видатки загального та спеціального фонду за бюджетними програмами, а саме: 

 

По загальному фонду 

КТПКВК МБ 1910160 «Керівництво і управління у сфері транспорту 

та зв’язку» 

На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 

сфері розвитку транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому передбачено  

2 064,9 тис. грн. 

Штатна чисельність 8 посадових осіб місцевого самоврядування.  

Видатки на утримання управління 

Оплата праці -1363,8 тис. грн. 

Нарахування на оплату праці -298,2 тис. грн. 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -36,8 тис. грн. 

Оплата послуг (крім комунальних) - 318,5 тис. грн. 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 40, 5 тис. грн. 

Видатки на відрядження - 7,1 тис. грн. 

 

КТПКВК МБ 1913032 «Надання пільг окремим категоріям громадян 

з оплати послуг зв’язку»  

Пільги з послуг зв’язку особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору в 

розрізі 50 % від абонентської плати за користування квартирними телефонами 

отримали 101 особа за період січень - грудень 2018 року. Відшкодовано  

КФ ПАТ «Укртелеком» кошти в сумі 26,1 тис грн.  
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КТПКВК МБ 1913033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

 

Організація регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх 

товариств пільгових категорій громадян. 

 

Забезпечено перевезення пасажирів усіх пільгових категорій на 

автобусних маршрутах спеціальних регулярних рейсів до 28 садово - городніх 

товариств з 11 квітня по 21 жовтня 2018 року. 

На розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств 

передбачено 496,0 тис грн.  

 

Перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським 

автомобільним транспортом 

 

На 2018 рік за пільгове перевезення автомобільним транспортом 

КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» передбачено 

компенсаційні  кошти в сумі 41 759,6 тис грн.  

 

 

КТПКВК МБ 1913036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремим категоріям громадян» 

На 2018 рік за пільгове перевезення електротранспортом  

КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» передбачено 

компенсаційні кошти в сумі 32 380,3 тис грн.  

 

 

КТПКВК МБ 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту» 

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної 

виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують 

належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів  

автомобільним транспортом у звичайному режимі руху. Видатки за рік 

складають - 4 358,0 тис. грн. 

 

 

КТПКВК МБ 1917421 «Утримання та розвиток наземного 

електротранспорту» 

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної 

виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують 

належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським 

електротранспортом. Видатки за рік складають - 4 300, 0 тис. грн. 

 

По спеціальному фонду 
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КТПКВК МБ 1917413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»  

 

Придбання автотранспорту: 

 

- автобуси середньої місткості, 10 од 

У 2018 році  придбано 10 нових автобусів марки МАЗ -206 на 

 суму 32 700,0 тис грн. Автобус середньої місткості з низьким рівнем підлоги, 

пристосований до пасажирів з обмеженими можливостями (обладнаний 

відкидним трапом). Автобуси запроваджені на міські маршрути. 

 

- автомобілі для перевезення осіб з інвалідністю, 2 од. 

У ІV кварталі 2018 року придбано 2 автомобілі для перевезення осіб з 

інвалідністю. Автомобілі обладнані підйомником та спеціальним кріпленням 

для перевезення людей з інвалідністю (переважно на візках). Видатки 

складають 1796,0 тис. грн.  

 

Придбання укомплектованого паливозаправного пункту для заправки 

автобусів. 

Комунальним підприємством «Електротранс» Міської ради міста 

Кропивницького через веб-портал ProZorro проведено закупівлю з придбання 

паливозаправного модулю на суму 592,0 тис. грн.  

Придбано 5 тролейбусів з автономним ходом. 

 

КТПКВК МБ 1917530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації 

та інформатики» 

Придбання сучасної комп’ютерної та оргтехніки. Видатки складають 

31,0 тис. грн. 


