
Інформація управління розвитку транспорту та звязку Міської ради 

міста Кропивницького про бюджет за бюджетними програмами за 2017 рік 

 

Управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького (далі - 

Управління) є виконавчим органом Міської ради міста Кропивницького. Дяльність 

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». 

Рішенням Міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський бюдет на 2017 

рік» (зі змінами) передбачено на реалізацію заходів Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та звязку у м. Кропивницькому на 2017 рік кошти в сумі 108474,9 

тис. грн. З них реалізовано 108468,4 тис. грн або 99,99%, у тому числі: 

- за загальним фондом затверджено кошторисом – 36555,5 тис. грн, використано 

36552,0 тис. грн (99,9 %); 

- за спеціальним фондом затверджено 71916,4 тис. грн, використано  71916,4 тис. грн 

(100%). 

За рахунок коштів загального та спеціального фонду міського бюджету забезпечено 

виконання основних напрямків діяльності Управління. 

Виконання фінансових повноважень Управління здійснюється за бюджетними 

програмами КПКВК МБ: 

- 6510180 «Керівництво і управління у сфері транспорту та зв’язку» кошти в сумі 

1111,9 тис. грн. 

Протягом 2017 року Управлінням забезпечено розгляд 1777 заяв, звернень, скарг 

мешканців міста з питань пасажирських перевезень та надання населенню послуг 

телефонного і проводового мовлення.  

Розглядалися листи, звернення, запити від юридичних та фізичних осіб з питань, 

пов’язаних з організацію та роботою міського транспорту. 

За 2017 рік проводилося вивчення пасажиропотоку на міських маршрутах і відповідно 

до рекомендацій, разом з підприємствами міського пасажирського транспорту, вносилися 

необхідні корективи до розкладу руху автобусів і тролейбусів та транспортної мережі міста. 

- 6513030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених 

законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення 

продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові 

потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян» кошти в сумі 35411,5 тис. грн, а саме: 

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян - 4478,4 тис. грн; 

компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям 

громадян - 30933,1 тис. грн. 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

Організовано перевезення до 28 садово-городніх товариств з 12 квітня по 22 жовтня 

2017 року. Відшкодовано кошти в сумі – 478,4 тис. грн. 

Протягом 2017 року компенсація за пільгове перевезення автомобільним транспортом 

у режимі маршрутного таксі не здійснювалась. 

Починаючи з жовтня 2017 року організовано перевезення на міських автобусних 

маршрутах у звичайному режимі руху. 

Відновлено роботу 7 маршрутів, що обслуговуються 18 автобусами великої місткості, 

а саме: 

№ 103 «вул. Генерала Кульчицького - вул. Кільцева» (2 одиниці); 

№ 104-А «площа Богдана Хмельницького - Критий ринок» (ч/з Телецентр) (1 

одиниця); 

№ 111-Б «Стара Балашівка – Райцентр - Стара Балашівка» (3 одиниці); 



 

 

2 

№ 116 «Никанорівка – селище Молодіжне» (3 одиниці); 

№ 118 «Велика Балка – Центральний ринок (2 одиниці); 

№ 123 «Завадівка – ТЕЦ» (2 одиниці); 

№ 274 «площа Богдана Хмельницького – селище Нове (5 одиниць). 

За період жовтень - грудень 2017 року загальний обсяг перевезених пасажирів склав 

1335,5 тис. осіб, з них: 

платних пасажирів – 335,5 тис. осіб; 

пільгових пасажирів –1000,0 тис. осіб. 
 

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ 
Організовано роботу 4 тролейбусних маршрутів, які у робочі дні тижня 

обслуговуються 22 одиницями електротранспорту, у вихідні 12 одиницями, а саме: 

№ 1 «101-й мікрорайон - Лісопаркова (2 одиниці); 

№ 4 «вул. Космонавта Попова - Лісопаркова (6 одиниць); 

№ 9 «вул. Генерала Жадова - Залізничний вокзал (2 одиниці); 

№ 10 «вул. Генерала Жадова - Лісопаркова (12 одиниць). 

З вересня 2017 року запроваджено нічні графіки руху до Залізничного вокзалу за 

маршрутами № 9 «вул. Генерала Жадова – Залізничний вокзал» та № 10-а «Залізничний 

вокзал – Лісопаркова». 

За 2017 рік загальний обсяг перевезених пасажирів склав 15681,7 тис. осіб, з них: 

платних пасажирів – 2900,8 тис. осіб; 

пільгових пасажирів – 12780,8 тис. осіб. 

- 6513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» кошти в сумі 32,1 тис. грн 

на забезпечення надання пільг 113 інвалідам І та ІІ груп по зору в розмірі 50 відсотків від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами. Відшкодовано підприємству 

надавачу телекомунікайційних послуг Кіровоградській філії ПАТ «Укртелеком» кошти в 

сумі 28,8 тис. грн. 

- 6517470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» кошти в сумі 

69579,9 тис. грн для комунального підприємства «Електротранс» Міської ради міста 

Кропивницького на придбання автобусів великої пасажиромісткості, з метою поліпшення 

транспортного обслуговування населення. 

Придбано 20 автобусів марки МАЗ 103486 2017 року випуску великої місткості з 

низьким рівнем підлоги, що пристосовані для перевезення пасажирів з обмеженими 

можливостями (обладнані відкидними трапами). Придбані автобуси забезпечують віддалені 

мікрорайони міста громадським транспортом та з’єднують їх з центральною частиною. 

Програма виконана на 100%. 

- 6518600 «Інші видатки» кошти в сумі 2336,5 тис. грн на забезпечення Управління 

комп’ютерною технікою в сумі 38,0 тис. грн та на придбання спеціалізованого транспортного 

засобу (автобус) для перевезення дітей з інвалідністю. Автобус марки «АТАМАN» модель 

А092Н6 придбано за рахунок субвенції з обласного бюджету (1500,0 тис. грн) та 

співфінансування з міського бюджету (798,5 тис. грн) на суму 2298,5 тис. грн. 
 

Додатки:  

1 Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету або касифікації кредитування бюджету за 2017 

рік. 

2 Інформація про виконання результативних показників, що характеризуют виконання 

бюджетної програми: 6510180, 6513030, 6513400, 6517470, 6518600. 
 

Публічне представлення інформації управління розвитку транспорту та звязку 

Міської ради міста Кропивницького про бюджет за бюджетними програмами буде 

проводитися 20 лютого 2018 року о 09.00 годині у кімнаті 215 будівлі Міської ради міста 

Кропивницького. 


