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Управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького є розробником та виконавцем галузевої (цільової) програми, а 

саме: «Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. 

Кропивницькому на 2018-2020 роки» (у новій редакції) (зі змінами).  

Дана програма передбачає завдання та заходи, які реалізуються з бюджету 

міста Кропивницького. 

Завдання та заходи 

які реалізовані у 2020 році: 

 

1. Організація регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх 

товариств пільгових категорій громадян. 
 

На реалізацію заходу в бюджеті міста Кропивницького передбачено кошти в 

сумі 667 500 гривень. Управлінням підготовлено рішення виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького № 141 від 24 березня 2020 «Про затвердження 

переліку рейсів автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень до 

садовогородніх товариств на 2020 рік». Передбачалося здійснювати перевезення 

до 27 садово-городніх товариств  з 08 квітня по 25 жовтня 2020 року. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) на території 

міста Кропивницького запроваджено карантин та оголошено стан надзвичайної 

ситуації. 

Враховуючи вищевикладене на час дії карантину перевезення до садово-

городніх товариств не здійснювалися. 

Перевезення пасажирів всіх пільгових категорій до садово-городніх 

товариств розпочато 03 червня 2020 року після послаблення карантину.  

Перевезення здійснюють три перевізники: 

ПП «УРСА-ТРАНС» 

ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс» 

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник» 

Протягом періоду здійснено 2268 рейси та відшкодовано підприємствам- 

перевізникам кошти з бюджету міста Кропивницького 468 930,0  гривень, а саме: 

- ПП «УРСА-ТРАНС» 1260 рейсів до 15 садово-городніх товариств та 

відшкодовано 254 562,0 гривень; 

- ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс» виконано 504 рейсів до 6 садово-городніх 

товариств та відшкодовано 112 056,0 гривень; 
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- Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат 

«Аграрник» виконано 504 рейсів до 6 садово-городніх товариств та відшкодовано 

102 312,0 гривень. 

Захід виконано. 
 

2. Перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським 

автомобільним транспортом. 
 

Даний захід направлений на забезпечення надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати проїзду в транспорті загального користування.  

         Загальна протяжність автобусних маршрутів становить 270,9  кілометрів. 

Автобусна мережа представлена 12 маршрутами:  
 Автобуси 

 

 

Номер 

маршруту 

 

 

Назва  маршруту 

Кількість рухомого 

складу на маршруті   

(од.) 

Робочі  

дні 

Вихідні  

дні 

46 «сел. Гірниче – Новомиколаївка» 2 2 

100 «площа Богдана Хмельницького - Лісопаркова» 4 4 

103 «вул. Генерала Кульчицького – вул. Кільцева» 3 2 

104 - а «площа Богдана Хмельницького - Критий ринок» 1 1 

111 - а «Стара Балашівка –Озерна Балка» 4 3 

111 - б «Стара Балашівка – Райцентр - Стара Балашівка» 3 3 

114 «Никонорівка –ТЦ «Епіцентр» 2 2 

116 «Никанорівка – сел. Молодіжне» 3 3 

118 «Велика Балка – Центральний ринок» 2 2 

123 «Центральний ринок– Завадівка» 2 2 

130 - а «Катранівка – Лелеківка» 2 2 

274 «площа Богдана Хмельницького – сел. Нове» 5 5 

                                                                  Разом 33 31 

В бюджеті міста Кропивницького на реалізацію заходу передбачено кошти в 

сумі 21 396 670,00 гривень (в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2019 

рік в розмірі 2 715 289,0 гривень).  

За період січень – грудень 2020 року кількість перевезених пасажирів 

складає  7 657 905 пас., а саме:: 

- платної категорії – 3 011 660  пас.; 

- пільгової категорії (безплатно)  - 4 646 245 пас. 

Станом на 31 грудня 2020 р. комунальному підприємству відшкодовано 

кошти в сумі – 19 925 620.00 грн: 

погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік в сумі - 2 715 289,0 грн 

за січень – 4 335 448,80 гривень; 

за лютий – 4 153 307,20 гривень; 

за березень - 2 879 464,80 гривень. 
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Протягом квітня – червня 2020 року пільгові перевезення пасажирів не 

здійснювалися відповідно до Протоколу № 7 позачергового засідання міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  від 26 

березня 2020 року. 

за липень -686 584,00 гривень; 

за серпень – 777 404,00 гривень; 

за вересень – 1 221 164,00 гривень; 

за жовтень – 1 525 968,00 гривень; 

за листопад – 475 470,20 гривень; 

за грудень – 1 155 520,00 гривень. 

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість складає 1 471 050,00 грн 

(часткове фінансування). 

Пільгове перевезення пасажирів в автомобільному транспорті загального 

користування відновлено з липня 2020 року, але  обмежене у часі, а саме з 9:00 по 

15:00 годину.  
 

3. Придбання автотранспорту 
 

На реалізацію даного заходу в бюджеті міста Кропивницького передбачені 

кошти по спеціальному фонду в сумі 15 760 727,00 гривень. 

Комунальним підприємством «Електротранс» Міської ради міста 

Кропивницького» було оголошено торги через систему ProZorro з придбання 5 

автобусів середньої місткості. 

За підсумками проведених торгів переможцем визначено товариство з 

обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Літан» (номер закупівлі через 

систему ProZorro UA-2020-01-31-002686-а). 

Загальна вартість транспорту складає 15 760 726,20 гривень.  

Придбані автобуси МАЗ 206086 середньої місткості з низьким рівнем 

підлоги, пристосовані для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями 

(обладнані відкидним трапом та ін.) 

Захід реалізовано на 100% 
 

4. Забезпечення перевезень осіб з інвалідністю службою «Соціальне 

таксі» та спеціальним автобусом. 

На реалізацію  даних заходів в бюджеті міста Кропивницького передбачено  

кошти в сумі 1 656 201,00 гривень. 

 Для забезпечення транспортними послугами осіб з інвалідністю (переважно 

на візках)  службою «соціальне таксі» передбачено кошти в сумі 

 1 156 840,00 гривень. 

Послуги надаються особам з інвалідністю з метою відвідування 

підприємств, установ, організацій різної форми власності та підпорядкування, 

банківських, соціальних, медичних установ, протезно-ортопедичних підприємств, 

органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади. 
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Послугами «соціального таксі» за 2020 року скористалися 1116 пасажири 

(осіб з інвалідністю) (Фортечний район міста – 813 осіб, Подільский район – 303 

особи), загальний обсяг кілометражу за 2020 рік складає 22,4 тис. км. 

Протягом травня 2020 року здійснювалися перевезення медичних 

працівників. Обсяг кілометражу склав 2,3 тис. км 

Захід виконано. 
 

Забезпечено перевезення спеціалізованим автобусом «АTAMAN» дітей з 

особливими потребами, які перебувають на обліку комунального закладу «Центр 

соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю». 

На реалізацію заходу передбачено 499 361,00 гривень. 

На обліку перебуває 28 особи (дітей).  

За 2020 рік виконано 550 рейсів  

фактичний обсяг кілометражу складає 13 295 км. 

 Перевезення дітей з квітня –  по липень 2020 року не здійснювалися у 

зв’язку з запровадженням карантину. Перевезення відновлено з серпня 2020 року. 

Захід виконано. 

5. Перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським 

електротранспортом. 

Мережа електротранспорту представлена 9 тролейбусними маршрутами. 

На маршруті перебуває 37/41 одиниць транспорту у будень день та 26/30 

одиниць у вихідний день: 
 

 

Номер 

маршруту 

 

 

Назва  маршруту 

Кількість рухомого 

складу на маршруті   

( од.) 

Робочі  

дні 

Вихідні  

дні 

Тролейбуси 

1 «101-й мікрорайон – Лісопаркова» 4 2 

4 «вул. Космонавта Попова – Лісопаркова»  6 3 

5 «101 –й мікрорайон –Залізничний вокзал» 3 2 

7 «вул. Генерала Жадова –Лелеківка» 5 5 

8 ««вул. Генерала Жадова –Центр-Томотерапія» 2 2 

9 «вул. Генерала Жадова – Залізничний вокзал» 2 1 

10 «вул. Генерала Жадова – Лісопаркова» 11 7 

10 - А «Лісопаркова-Залізничний вокзал» 1 1 

11 « с.Нове – площа Богдана Хмельницького» 4/8 4/8 

                                                                  Разом 37/41 26/30 

Загальна протяжність тролейбусної мережі становить 52,5 кілометрів, 

енергозабезпечення якої здійснюється 6 тяговими підстанціями. 

Загальна протяжність тролейбусних маршрутів становить 167,6 км 

На відшкодування компенсаційних виплат за пільгове перевезення 

електротранспортом в бюджеті міста Кропивницького передбачено 

26 027 100,00 гривень.  

За  2020 рік  кількість перевезених пасажирів складає 15 009 611 пас., а саме: 
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- платної категорії – 5 497 384  пас.; 

- пільгової категорії (безплатно) – 9 512 227 пас. 

Станом на 01.01.2021 р. комунальному підприємству «Електротранс» 

Міської ради міста Кропивницького» за пільгове перевезення пасажирів 

відшкодовано кошти в сумі – 23 497 100,00 гривень, а саме: 

погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік в сумі - 

2 800 000,0 гривень 

січень – 4 859 575,00 гривень; 

лютий – 4 885 898,75 гривень;. 

березень – 3 215 139,50 гривень. 

Протягом квітня - червня 2020 року пільгові перевезення пасажирів міським 

електротранспортом не здійснювалися відповідно до Протоколу № 7 

позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій  від 26 березня 2020 року. 
липень – 1 099 352,50 грн; 

серпень – 999 197,50 грн; 

вересень -  1 646 645,00 грн; 

жовтень – 2 258 372,50 грн; 

листопад – 1 732 919,25 грн; 

Кредиторська заборгованість складає 2 530 000,00 грн. 

 Пільгова категорія громадян має право на  безкоштовний проїзд у громадському 

транспорті з 09:00 по 15:00 годину. 

Захід реалізовано. 
 

6. Надання пільг на послуги зв’язку особам з інвалідністю І та ІІ груп по 

зору за користування квартирними телефонами. 
 

На реалізацію даного заходу в бюджеті міста передбачені кошти в сумі  

21 308,00 гривень. 

Прийняте рішення виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького № 140 від 24 березня 2020 року «Про погодження проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького «Про звільнення осіб з інвалідністю I 

та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування 

квартирними телефонами».  

Передбачалося надання пільг з послуг зв’язку 61 особі з інвалідністю по 

зору І та ІІ груп. 

Протягом 2020 року ПАТ «Укртелеком» перераховано кошти в сумі 

21 307,80 грн. 

Пільгу з послуг зв’язку надано 45 особам з інвалідністю по зору І –ІІ групи. 

Захід реалізовано на 100% 
 

7. Придбання підстанції для підзарядки тролейбусів з автономним ходом 

та приєднання її до електричних мереж ПАТ «Кіровоградобленерго». 
 



 

 

6 

 

 

Галузевою програмою на реалізацію заходу передбачено кошти в 

сумі 3 200 000,0 гривень. Заплановано придбання двох підзарядних станцій. 

Захід не був реалізований протягом 2020 року, тож виконання перенесено на 

2021 -2023 роки. 
 

8. Утримання та розвиток автотранспорту (забезпечення стабільної роботи 

комунального підприємства, своєчасна виплата заробітної плати та інші видатки). 
 

Захід спрямований на забезпечення стабільної роботи комунального 

підприємства «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» по наданню 

послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, своєчасної 

виплати заробітної плати працівникам, сплата податків та зборів, розрахунки з 

постачальниками (паливо та інше).  

В бюджеті міста Кропивницького на 2020 рік на даний захід передбачено 

кошти в сумі  44 738,3 тис гривень. 
 

9. Утримання та розвиток наземного електротранспорту (забезпечення 

стабільної роботи комунального підприємства, своєчасна виплата заробітної плати 

та інші видатки). 
 

Захід спрямований на забезпечення стабільної роботи комунального 

підприємства «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» по наданню 

послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, своєчасної 

виплати заробітної плати працівникам, сплата податків та зборів, розрахунки з 

постачальниками (спожиту електричну енергію, сплата лізингових платежів  

(винагорода банку) та інше).  

В бюджеті міста Кропивницького на 2020 рік на даний захід передбачено 

кошти  по загальному фонду в сумі 45 192 189,00 гривень. 
Протягом  2020 року з бюджету міста Кропивницького перераховано кошти в сумі 

45 192 189,00 гривень, які спрямовані на заробітну плату працівникам підприємства, 

сплату податків та зборів, а також сплати лізингових платежів банківським установам 

(відсотки). 

По спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 36 668 931,00 гривень для 

здійснення лізингових платежів, які спрямовані на викуп переданого майна   

11 тролейбусів з автономним ходом - АТ КБ «ПриватБанк» та 10 тролейбусів «Дніпро-

Т203» з автономним ходом  - ПАТ АБ «Укргазбанк». 

Протягом періоду профінансовано по спеціальному фонду 36 668 930,86  грн. 

Захід реалізовано. 
 

10 Організація та проведення конкурсів на перевезення пасажирів за 

міськими автобусними маршрутами загального користування м. Кропивницького. 
 

 Організатором пасажирських перевезень 14 січня 2020 року проведено 

конкурс на регулярні перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування та укладено договори з переможцями, а саме: 
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- ТОВ «Кіровоград - Євро-Транс» на обслуговування маршруту 

номер 130 «Центральний ринок - Катранівка»  кількість транспорту на 

маршруті  

4 одиниць; 

- ФОП Баркар С.М. на обслуговування автобусного маршруту номер 274 

«Площа Богдана Хмельницького - селище Нове» кількість транспорту на 

маршруті 8 одиниць. 
  

 Рішенням Міської ради міста Кропивницького № 3320 від 18 серпня 2020 року в 

галузеву програму були внесені зміни та  добавлений новий захід для реалізації, 

 а саме : 

 11. Придбання тролейбусів з автономним ходом. 
 

 Галузевою програмою на реалізацію заходу передбачено кошти в розмірі  

23 790 000 грн. 

З метою покращення транспортної мережі міста Кропивницького придбано 

10 тролейбусів з автономним ходом «Дніпро -Т203» у комунальну власність.  

Захід реалізовано за рахунок фінансового лізингу з ПАТ АБ 

«УКРГАЗБАНК». 

Захід виконано. 
 

Рішенням Кропивницької міської ради від 16 грудня  2020 року № 24 «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)» в галузеву програму Управління  добавлений новий захід: 

12. Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті. 

Заборгованість утворилася перед ВП «Знам’янська дирекція залізничних 

перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» на початок поточного року в сумі 

97 522,98 гривень. 

Захід не виконано. 

 

 

 

Начальник управління      Віктор ЖИТНИК 


