
- внесені зміни до «Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на

2018- 2020 роки», а саме: добавлено пункт 16 «Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020

р. за пільговий проїзд окремих категорій громадян» (проєкт рішення № 4462 від 09 жовтня 2020 року «Про

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 -

2020 роки (в новій редакції)» (зі змінами). Вищезазначений проєкт був розглянутий та прийнятий на засіданні

Кропивницької міської ради 16 грудня 2020 року, про що свідчить рішення Кропивницької міської ради № 24

від 16.12.2020 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року, №

2295 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м.

Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції)» (зі змінами). Враховуючи кінець бюджетного періоду

здійснити фінансування кредиторської заборгованості у 2020 році ВП «Знам’янська дирекція залізничних

перевезень» не вдалося.
Головним розпорядником бюджетних коштів при формуванні бюджету на 2021 рік формувалися бюджетні

запити з урахуванням даної заборгованості. Нажаль видатки на відшкодування компенсації на залізничний

транспорт не були передбачені в бюджеті Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік.

Управлінням були підготовлені  наступні документи:

1 2 3

Управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради є виконавчим органом Кропивницької 

міської ради. Діяльність управління регламентується положенням про управління транспорту та 

зв’язку Кропивницької міської ради, яке затверджене рішенням Кропивницької міської ради № 67 від 

02 лютого 2021 року. До повноважень управління відносяться організація пасажирських перевезень 

міським електро - та автомобільним транспортом загального користування, підготовка та проведення 

конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, реалізація 

завдань та функцій державного регулювання та контроль за діяльністю автомобільного транспорту та 

зв’язку. Управління виступає головним розпорядником бюджетних коштів. Здійснює координацію 

роботи підприємств та організацій пасажирського транспорту, зв’язку, незалежно від форм власності 

на підставі повноважень, визначених законодавством України. Залучає на договірних засадах установ 

та організацій, що не належать до комунальної власності м. Кропивницького, а також до участі в 

обслуговуванні населення, засобами транспорту та зв’язку. Здійснює контроль за організацією та 

8

Станом на 01 жовтня 2021 року в управлінні транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради існує

кредиторська заборгованість по загальному фонду, за КПКВК 1913035 «Компенсаційні виплати за пільговий

проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на загальну суму 97 522,98 гривень (кредиторська

заборгованість утворилася перед підприємством ВП «Знам’янська дирекція залізничних перевезень» за

пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті згідно акту № 50 від 02 грудня 2019

року). Дана заборгованість взята на облік органами Казначейства у 2019 році за бюджетними зобов’язаннями

за якими станом на 01 жовтня 2021 року не зареєстровані фінансові зобов’язання, у зв’язку з відсутністю

кошторисних призначень на 2021 рік. Кредиторська заборгованість прострочена.

Управлінням вживалися відповідні заходи щодо врегулювання питання з погашення кредиторської

заборгованості:
- підготовлені пропозиції (службова записка на міського голову № 593/07 від 01.09.2020) щодо передбачення

коштів на бюджетну програму 1913035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на залізничному транспорті», з метою виплати кредиторської заборгованості.

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 019 - Орган з 

питань інфраструктури
Періодичність: квартальна 

(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована 

установа

Середня чисельність 

працівників

Установа

Управління транспорту та зв`язку Кропивницької 

міської ради
за ЄДРПОУ 26449743

Територія Кропивницький за КОАТУУ 3510100000

Організаційно-правова форма 

господарювання Орган місцевого самоврядування
за КОПФГ 420

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за дев'ять місяців 2021 року

КОДИ



- у травні місяці підготовлена службова записка стосовно передбачення видатків на компенсаційні виплати за

пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті на 2021 рік, для здійснення
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Головний бухгалтер (керівник ССП) Людмила ЯКИМЕНКО

Керівник Віктор ЖИТНИК

кредиторської заборгованості за 2019 рік;

- у липні місяці підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету «Про погодження проєкту рішення

Кропивницької міської ради «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та

зв’язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки (в новій редакції)» № 505 від 23 липня 2021 року, де

передбачаються видатки на здійснення заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2021

рік ( пункт 30 Додатку 3 до Програми);
- у серпні місяці підготовлена службова записка стосовно передбачення видатків на компенсаційні виплати за

пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті на 2021 рік (від 02 серпня 2021 року

№ 614/07).
Службова записка знаходиться на вивченні та опрацюванні в юридичному управлінні Кропивницької міської

ради, а також на розгляді у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Питання

виділення коштів залізничному транспорту на компенсацію збитків за пільгове перевезення пасажирів може

бути розглянуте та вирішене за підсумками 9 місяців виконання бюджету Кропивницької міської

територіальної громади. Тож заборгованість минулих років по КПКВК 1913035 може бути розглянута на

засіданні Кропивницької міської ради у жовтні місяці та, у разі позитивного рішення, відшкодована протягом

ІV кварталу 2021 року.Також існує кредиторська заборгованість по загальному фонду КПКВК 1913033 "Компенсаційні виплати на

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" в сумі 6 141 012,00 грн (термін

виплати 16.09.2021р.) та по КПКВК 1913036 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян" в сумі 6 000 167,50 грн, в т. ч. прострочена 361 734 гривень (термін виплати

16.09.2021р), заборгованість утворилася за рахунок не повного фінансування. Кредиторська заборгованість по

спеціальному фонді станом на 01 жовтня 2021 р. відсутня. Дебіторська заборгованість, в управлінні, у тому

числі прострочена, відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації

видатків 2110 та 2270 в управлінні відсутня. Заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на

облік органами Казначейства, зазначеної у довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не

відображаються у формі № 7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» станом на 01 жовтня

2021 року відсутня. Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,

встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про

місцевий бюджет протягом 9 місяців 2021 року не бралися. Протоколи про порушення бюджетного

законодавства, органами Державного казначейства України не складалися. Позики міжнародних фінансових

організацій та іноземних грантів до управління не надходило. Сума відкритих асигнувань по загальному фонду

складає 75 025 388 гривень, касові видатки в сумі 74 910 612,55 гривень. Відповідно до рішення

Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 150 "Про створення комунального підприємства

"Електротранс Кіровоградської міської ради 26.04.2016 р. зареєстроване комунальне підприємство

"Електротранс" Кіровоградської міської ради» (перейменоване на комунальне підприємство "Електротранс"

Кропивницької міської ради). Управління транспорту та звя’зку Кропивницької міської ради є органом за яким

закріпленно функції управління комунальним підприємством. КП "Електоротранс"Кропивницької міської ради

включено до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік, як одержувач

бюджетних коштів за наступними бюджетними програмами: по загальному фонду 1917411 "Утримання та

розвиток автотранспорту"; 1917421 "Утримання та розвиток наземного електротранспорту" та по спеціальному

фонду 1917411 "Утримання та розвиток автотранспорту". 1917421 "Утримання та розвиток наземного

електротранспорту." Управління не являється платниками ПДВ. Управління неприбуткова організація, ознака

неприбутковості 0031
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