
Додаток 
до Програми розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2016 рік 

 
 
 

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

у м. Кропивницькому на 2016 рік та джерела їх фінансування 
 
 

Суми, передбачені на виконання 
заходів, та джерела їх 
фінансування, тис. грн 

Термін 
виконання 
заходу 

№ 
з/п 

Заходи Виконавець 
Вид розпорядчого 

документа 
Державний 
бюджет 

Міський 
бюджет 

Інші 
джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автомобільний транспорт 

1. 

Впровадження диспетчеризації 
управління та моніторингу 
міського пасажирського 
транспорту за допомогою GPS-
навігаційного обладнання; 
- придбання та встановлення  
технічних засобів диспетчеризації 
на транспортних засобах 

Кіровоградська міська 
рада, підприємства-
перевізники 

Додаткові умови до 
договорів на регулярні 
перевезення пасажирів 

- - 

Інвести-
ції 

підпри-
ємств – 
перевіз-
ників 

Протягом 
2016 року 

2. 

Організація регулярних 
спеціальних перевезень до садово-
городніх товариств пільгових 
категорій громадян, визначених 
чинним законодавством 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської 
ради, підприємства-
перевізники 

Рішення виконавчого 
комітету «Про 
затвердження переліку  
регулярних спеціальних 
рейсів до садово-городніх 
товариств на 2016 рік» 

- 347,0 - 
ІІ-ІІІ 

квартали 
2016 року 



Продовження додатка 2 
 

3. 
Перевезення пільгових категорій 
громадян міським пасажирським 
автомобільним транспортом 

Управління розвитку  
транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської 
ради, підприємства-
перевізники 

Договір на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій 
громадян автомобільним 
транспортом на 2016 рік 

- - - 
Протягом 
2016 року 

Електротранспорт 

4. 

Придбання електротранспорту із 
залученням коштів Фонду 
регіонального розвитку 
(тролейбуси у кількості – 2 од.) 

Кіровоградська міська 
рада, підприємство – 
перевізник 

- 7200,0 800,0 - 
Протягом 
2016 року 

5. 
Придбання електротранспорту 
(тролейбуси у кількості – 20 од.) 

Управління розвитку  
транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської 
ради, підприємство-
перевізник 

- - 80000,0 - 
Протягом 
2016 року 

6. 
Перевезення пільгових категорій 
громадян міським пасажирським 
електротранспортом 

Управління розвитку  
транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської 
ради, підприємства-
перевізники 

Договір на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій 
громадян 
електротранспортом на 
2016 рік 

- 16200,0 - 
Протягом 
2016 року 

Зв’язок 

7. 

Надання послуг зв’язку інвалідам 
І, ІІ групи по зору за 50 % від 
абонентної плати за користування 
квартирними телефонами 

Управління розвитку  
транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської 
ради 

Рішення міської ради «Про 
звільнення інвалідів I та ІІ 
груп по зору на 50 відсотків 
від абонентської плати за 
користування квартирними 
телефонами» 

- 43,4 - 
Протягом 
2016 року 



Продовження додатка 3 
 

Управління соціального 
захисту населення 
виконавчого комітету 
Кіровської районної у 
місті Кіровограді ради 

- 919,7 - 

8. 

Надання пільг на користування 
всіма послугами зв’язку, які мають 
на це право відповідно до чинного 
законодавства Управління соціального 

захисту населення 
виконавчого комітету 
Ленінської районної у 
місті Кіровограді ради 

Договір про передачу 
коштів у вигляді субвенції. 
Порядок використання 
коштів районного у місті 
бюджету на відшкодування 
пільг з послуг зв’язку за 
рахунок іншої субвенції з 
міського бюджету - 326,3 - 

Протягом 
2016 року 

Всього 7200,0 98636,4 - 
Протягом 
2016 року 

 
 
 
Начальник управління 
розвитку транспорту та зв’язку                    О. Вергун 


