
 

Перелік основних заходів  

«Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки»  за 2018 рік 

№ 

п/п 

Заходи Передбачено коштів з 

міського бюджету  

тис. грн 

Хід виконання 

Автомобільний транспорт  

1 Організація регулярних спеціальних 

перевезень до садово-городніх 

товариств пільгових категорій громадян 

496,0 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 підприємствами - перевізникам, а саме:  
ТОВ«Кіровоград-Євро-Транс» виконано 672 рейси, відшкодовано 115,9 тис.грн 

ПП «Урса -Транс» виконано 1588 рейси, відшкодовано 241,5 тис.грн 

ПП«АвтоПан ЛТД» виконано 80 рейсів, відшкодовано 18,9 тис.грн 
Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник» виконано 784 

рейси, відшкодовано 119,7 тис. грн 

На розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян до садово-городніх товариств передбачено 496,0 тис 

грн. Загальний обсяг виконаних 3124 рейсів. Даний захід виконано на 100 відсотків. 

2 Перевезення пільгових категорій 

громадян міським пасажирським 
автомобільним транспортом 

41759,6 На 2018 рік за пільгове перевезення автомобільним транспортом КП 

«Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» передбачено компенсаційні  
кошти в сумі 41759,6 тис грн.  

За період січень – листопад : 

платної категорії 2 396 727 пас.; 
пільгової категорії (безплатно) 10 545 598 пас. 

За 2018 рік підприємством перевізником отримано дохід від реалізації проїзних 

талонів 10848,6 тис. грн. та компенсація за перевезення пільгових категорій 

населення 36 859,6 грн. (4900,0 тис грн. кредиторська заборгованість на початок 
01.01.2019).Захід виконано. 

3 Придбання автотранспорту: 

нові автобуси середньої місткості, 10 од. 32700,0 У 2018 році  придбано 10 нових автобусів марки МАЗ-206 (двигун MERCEDES 

BENZ Євро 5, з автоматичною коробкою передач) на міське комунальне 

підприємство «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» на суму 32 700,0 

тис грн. Постачальник ТОВ «Торговий дім «Літан» автобус середньої місткості з 
низьким рівнем підлоги, пристосований до пасажирів з обмеженими можливостями 

(обладнаний відкидним трапом). Кількість місць для сидіння 25, пасажиромісткість 

60 чол. без водія. Автобуси запроваджені на міські маршрути. Захід виконано. 

автомобілі для перевезення осіб з 
інвалідністю, 2 од 

1796,1 У ІV кварталі 2018 року придбано 2 автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю. 
Автомобілі обладнані підйомником та спеціальним кріпленням для перевезення 

людей з інвалідністю (переважно на візках). на суму 1796,0 тис. грн (номер закупівлі 

UA-2018-08-23-001716-a) ТОВ «ОКРАЇНА» м. Київ. Захід виконано. 

4 Придбання укомплектованого 
паливнозаправного пункту з 

урахуванням виготовлення проектно-

884,1  Комунальним підприємством «Електротранс» Міської ради міста 
Кропивницького через веб-портал ProZorro проведено закупівлю з придбання 

паливнозаправного модулю у ТОВ «Петрометал Україна» (номер закупівлі UA-2018-
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кошторисної документації 09-19-001998-c) на суму 592,0 тис. грн. Придбаний паливний зберігальний модуль 

ПЗМ 20 дає змогу заправляти автобуси на території підприємства. 

Кошти які передбачались на розробку проектно-кошторисну документацію в сумі 

292,1 тис. грн комунальне підприємство не використало у зв’язку з розірванням 
договору з боку підрядника.  

5 Впровадження диспетчеризації 

управління та моніторингу міського 
пасажирського транспорту за 

допомогою GPS-навігаційного 

обладнання 

- Підприємства-перевізники, що обслуговують міські маршрути обладнано 

транспортні засоби пристроями GPS - навігації (системи працюють на 
підприємствах). Доступ до даних роботи трекерів надано організатору пасажирських 

перевезень. 

6 Організація та проведення конкурсів на 
перевезення пасажирів за міськими 

автобусними маршрутами загального 

користування м. Кропивницького 

- Відповідно до затвердженої мережі автобусних маршрутів у місті 
обліковується 43 маршрути загального користування (режим маршрутного таксі 32, 

звичайний режим руху 15). 

Працює 36 автобусних маршрутів, з них: 
у звичайному режимі руху – 11 маршрутів; 

у режимі маршрутного таксі – 25 маршрутів. 

За результатами проведених конкурсів з перевезення пасажирів, міські 

маршрути загального користування обслуговують: 
комунальне підприємство «Електротранс» Міської ради міста 

Кропивницького»; 

КТ «Автолегіон – Варванської Ю.В.»; 
ПП «ОЛІКС»; 

ПП «УкрАвтоІнвест»; 

ПП «Паритет Сервіс»; 

ПП «Автобаз-Кіровоград»; 
ФОП Кобченко В.В.; 

ФОП Баркар С.М.; 

ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс». 
Рухомий склад автобусів приватних перевізників, здебільшого складається з 

автобусів марки БАЗ (близько 420 одиниць) пасажиромісткістю не більше 22 місць. 

Незначна частина (15 одиниць) представлена автобусами такої ж марки 
пасажиромісткістю 45 місць. 

На балансі КП «Електротранс», зокрема рухомого складу призначеного для 

перевезення пасажирів, знаходиться 63 транспортних засобів великої та середньої 

пасажиромісткості, а саме: 

31 ТРОЛЕЙБУС 

20 одиниць марки «ДНІПРО» - 2016 року випуску; 

5 одиниць марки «ЮМЗ» - 2004 року випуску; 
1 одиниця марки «ЮМЗ» - 1994 року випуску; 
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5 одиниць марки «ЗіУ» - 1994 року випуску. 

32 АВТОБУСИ 

10 одиниць марки «МАЗ-206» - 2018 року випуску; 

20 одиниць марки «МАЗ-103» - 2017 року випуску; 
1 одиниця марки «АТАМАН» - 2017 року випуску; 

1 одиниця марки «ЛАЗ» - 1995 року випуску. 

10 травня та 09 серпня 2018 року було проведено конкурси з визначення перевізника 
на міським автобусних маршрутах. 

 Електротранспорт 

7 Перевезення пільгових категорій 

громадян міським пасажирським 
електротранспортом 

32380,3 Мережа електротранспорту у 2018 році представлена 5 тролейбусними 

маршрутами та обслуговується щоденно 23 одиницями тролейбусів. 
На 2018 рік за пільгове перевезення електротранспортом КП «Електротранс» 

Міської ради міста Кропивницького» передбачено компенсаційні кошти в сумі 

32380,3 тис грн.  
За період січень-листопад: 

платної категорії 3 205 675 пас.; 

пільгової категорії (безплатно) 13 784 403 пас. 

За 2018 рік підприємством перевізником отримано доходів від реалізації проїзних 
талонів 8728,4 тис грн. та компенсацію за перевезення пільгових категорій населення 

32280,3 тис грн. Захід виконано на 100% 

8 Придбання тролейбусів з автономним 
ходом 

8658,0 Для організації роботи тролейбусних маршрутів у грудні 2018 р.. КП 
«Електротранс» Міської ради міста Кропивницького придбано 5 тролейбусів з 

автономним ходом за допомогою програми фінансових установ, а саме ПАТ КБ 

«Приватбанк» у лізинг. 

Тролейбуси з автономним ходом - сучасний вид громадського транспорту яким під 
час руху не потрібна контактна мережа. Машини працюють на літій-іонних 

акумуляторах, живлення яких вистачає на 20 км руху. Заряд акумуляторів 

здійснюється під час руху тролейбуса або стоянки від наявної контактної мережі.. 
Основні технічні характеристики це низький рівень підлоги, пристосований до 

пасажирів з обмеженими можливостями. Кожен тролейбус зможе перевозити 

загалом 107 пасажирів. Захід виконано. 

Зв’язок 

9 Надання пільг на послуги зв’язку 

особам з інвалідністю І та ІІ груп по 

зору за користування квартирними 
телефонами 

26,1 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 підприємству кошти в сумі 26,1 тис 
грн. захід виконано на 100 відсотків 

 


