
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 лютого 2020 року                             № 3119 
 

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)»  
 

Керуючись статтями 140-146 Конституції України, пунктом 22 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону 
України «Про автомобільний транспорт», пунктом 3 статті 8 Закону України 
«Про міський електричний транспорт», статтею 9 Закону України «Про 
залізничний транспорт», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни 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) (далі – Програма), а саме:  

1) у графі 2 рядка «Загальний обсяг фінансових ресурсів бюджету міста 
Кропивницького 2019 рік» Паспорта Програми цифру «138 433,4» замінити на 
«145 628,3»; 
 2) у графі 2 рядка «Загальний обсяг фінансових ресурсів бюджету міста 
Кропивницького 2020 рік» Паспорта Програми цифру «31 023,0» замінити на 
«173 966,9»; 

3) додаток 3 до Програми «Перелік основних заходів на виконання 
Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у  
м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки та джерела їх фінансування» викласти 
у редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку, з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 
сфери послуг, захисту прав споживачів, заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.  
 
 
Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Наталя Кічкіна 24 58 98 



Додаток 
до рішення Міської ради міста Кропивницького 
14 лютого 2020 року № 3119 

 
 

Перелік 
основних заходів на виконання Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку 

у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки та джерела їх фінансування (нова редакція) 
 
 

Фінансове 
забезпечення, 

тис. грн 

Термін 
виконання 

заходу № 
з/п 

Заходи Виконавець Вид розпорядчого документа 
Бюджет 

міста 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Автомобільний транспорт 

1. 

Впровадження диспетчеризації 
управління та моніторингу міського 
пасажирського транспорту за 
допомогою GPS-навігаційного 
обладнання 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
підприємства-перевізники 

Вимога договорів на регулярні 
перевезення пасажирів - 

Інвести-
ції 

перевіз-
ників 

2018-2019 
 роки 

496,0 - 
ІІ-ІІІ 

квартал 
2018 року 

627,2 - 
ІІ-ІІІ 

квартал 
2019 року 

2. 

Організація регулярних спеціальних 
перевезень до садово-городніх 
товариств пільгових категорій 
громадян, визначених у додатку 2 до 
даної Програми 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
підприємства-перевізники 

Рішення виконавчого комітету 
«Про затвердження переліку 
регулярних спеціальних рейсів 
до садово-городніх товариств» 

667,5 - 
ІІ-ІІІ 

квартал 
2020 року 
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1 2 3 4 5 6 7 

41759,6 - 2018 рік 

50301,3 - 2019 рік 3. 
Перевезення пільгових категорій 
громадян міським пасажирським 
автомобільним транспортом 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
підприємства-перевізники 

Договір на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом 

57238,5 - 2020 рік 

4. 

Організація та проведення конкурсів на 
перевезення пасажирів за міськими 
автобусними маршрутами загального 
користування м. Кропивницького 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького 

Наказ організатора 
пасажирських перевезень у 
м. Кропивницькому 

- 

Інвести-
ції 

перевіз-
ників 

2018-2020 
роки 

5. 

Придбання укомплектованого 
паливнозаправного пункту з 
урахуванням виготовлення проєктно-
кошторисної документації 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
КП «Електротранс» Міської 
ради міста Кропивницького» 

- 884,1 - 2018 рік 

- нові автобуси 
середньої місткості, 
10 од. 

32700,0 - 

- автомобілі для 
перевезення осіб з 
інвалідністю, 2 од. 

1796,1 - 

2018 рік 

6. 
Придбання 

автотранспорту 

- нові автобуси 
середньої місткості, 
5 од. 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
КП «Електротранс» Міської 
ради міста Кропивницького» 

- 

16350,0 - 2020 рік 

4358,0 - 2018 рік 

9000,0 - 2019 рік 7. 

Утримання та розвиток автотранспорту 
(забезпечення стабільної роботи 
комунального підприємства, своєчасна 
виплата заробітної плати та інші 
видатки) 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
КП «Електротранс» Міської 
ради міста Кропивницького» 

- 

10400,0 - 2020 рік 
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1 2 3 4 5 6 7 

530,0 - 2019 рік 

8. 
Забезпечення перевезень осіб з 
інвалідністю службою «соціальне 
таксі» та спеціалізованим автобусом 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
КП «Електротранс» Міської 
ради міста Кропивницького» 

- 

1890,9 - 2020 рік 

Електротранспорт 

4300,0 - 2018 рік 

44278,4 - 2019 рік 9. 

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту (забезпечення 
стабільної роботи комунального 
підприємства, своєчасна виплата 
заробітної плати та інші видатки) 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
КП «Електротранс» Міської 
ради міста Кропивницького» 

- 

25023,0 - 2020 рік 

32280,3 - 2018 рік 

40176,1 - 2019 рік 10. 
Перевезення пільгових категорій 
громадян міським пасажирським 
електротранспортом 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
КП «Електротранс» Міської 
ради міста Кропивницького» 

Договір на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 
електротранспортом 

61357,1 - 2020 рік 

11. 

Придбання підстанції для підзарядки 
тролейбусів з автономним ходом та 
приєднання її до електричних мереж 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
КП «Електротранс» Міської 
ради міста Кропивницького» 

- 1000,0 

 
 
 
- 
 
 
 

2020 рік 
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Зв’язок 

26,1 - 2018 рік 

23,5 - 2019 рік 12. 

Надання пільг на послуги зв’язку 
особам з інвалідністю І та ІІ груп по 
зору за користування квартирними 
телефонами 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
КФ ПАТ «Укртелеком» 

Рішення міської ради «Про 
звільнення осіб з інвалідністю    
I та ІІ груп по зору на 
50 відсотків від абонентської 
плати за користування 
квартирними телефонами» 39,9  2020 рік 

Залізничний транспорт 

13. 

Перевезення пільгових категорій 
громадян у приміському, міжміському 
та внутрішньодержавному сполученні 
залізничним транспортом 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку Міської 
ради міста Кропивницького, 
ВП «Знам’янська дирекція 
залізничних перевезень» 
Регіональної філії «Одеська 
залізниця» 

Договір про відшкодування 
витрат за перевезення 
пільгових категорій громадян 
залізничним транспортом 

691,8 - 2019 рік 

118600,2 2018 рік 

145628,3 2019 рік Всього 

173966,9 

- 

2020 рік 

 
 
 
Начальник управління 
розвитку транспорту та зв’язку                 Віктор ЖИТНИК 
 


