
Додаток 1 
до Програми міського пасажирського 
транспорту та зв’язку м. Кіровограда на 2014 -2015 роки 

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

м. Кіровограда на 2014-2015 роки та джерела їх фінансування 
 

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

Термін 
виконання 
заходу 

№ Заходи Виконавець Вид розпорядчого документу 

Субвенція з 
державного 
бюджету 

Міський 
бюджет 

Інші 
джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Автомобільний транспорт 

1 Завершення впровадження 
мережі автобусних маршрутів 
загального користування  

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку   
Кіровоградської міської ради 

Накази, розпорядження по 
управлінню. 
 

- - - І квартал 
2014 року 

2 Внесення змін до порядку 
розподілу субвенції з 
Державного бюджету, 
забезпечення її розподілу між 
всіма перевізниками, сприяння 
збільшенню її обсягів. 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку   
Кіровоградської міської ради 

Рішення сесії міської ради - - - І квартал 
2014 року 

3. Розроблення положення щодо 
порядку ведення реєстру 
міських автобусних 
маршрутів та внесення змін 
до маршрутної мережі 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку   
Кіровоградської міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
міської ради, рішення сесії 
міської ради 

- - - І-ІІ квартал 
2014 року 

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

Кіровоградська міська рада, 
Кіровоградська обласна 
державна адміністрація , 
підприємства-перевізники 

Умови конкурсів на перевезення 
пасажирів за автобусними 
маршрутами загального 
користування м. Кіровограда , 
договори на перевезення 
пасажирів на автобусних 
маршрутах загального 
користування в м. Кіровограді  

- - 1500,0 І-ІІ квартал 
2014 року 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
                Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
250,0 

 
 

ІІ-ІІІ 
квартали 
2014 року 

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

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

Рішення МВК «Про 
затвердження переліку  
регулярних спеціальних 
рейсів до садово-городніх 
товариств на 2013 рік» 

- 

250,0 

- 

ІІ-ІІІ 
квартали 
2015 року 

8463,4 Протягом 
2014року 

6 Відшкодування 
компенсаційних виплат за 
пільгові перевезення окремих 
категорій громадян 
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 2013 рік 

8463,4 

- 
 

- 
 

Протягом 
2015року 

Електротранспорт 
 

2200,0 Протягом 
2014року 

7 Кошти, що підлягають 
перерахуванню перевізнику за 
надані транспортні послуги 

Управління розвитку  
транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради 

договір про організацію та 
звіт про надання 
транспортних послуг з 
перевезень міським 
електричним транспортом  
 

- 

2200,0 

 

Протягом 
2015року 

50,0 Протягом 
2014 року 

8 Будівництво та реконструкція 
контактної мережі 

Підприємство-орендар - - - 

50,0 Протягом 
2015 року 

50,0 Протягом 
2014 року 

 Будівництво та модернізація 
тягових підстанцій 
 

Підприємство-орендар - - - 

50,0 Протягом 
2015 року 

2100,0 Протягом 
2014року 

  
Проведення капітального 
ремонту або придбання 
додаткового рухомого складу 
( к-ть – 6 од.) 
 

Підприємство-орендар - - - 

2100,0 Протягом 
2015року 



 3 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8091,5 - - Протягом 

2014 року 
 Відшкодування 

компенсаційних виплат за 
пільгові перевезення  окремих 
категорій громадян міським 
електротранспортом  

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

Договір на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян  
електротранспортом на 2013 
рік 

8091,5 - - Протягом 
2015 року 

Залізничний транспорт  
 

230,0 - - Протягом 
2014 року 

 Відшкодування 
компенсаційних виплат за 
пільгові перевезення  
окремих категорій 
громадян приміським 
залізничним транспортом   

Управління розвитку  
транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської 
ради, 
Знам'янська дирекція 
Одеської залізниці  

Договір на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян  
залізничним транспортом на 
2013 рік 

276,0 - - Протягом 
2015 року 

Зв’язок 
 

- 39,6 - Протягом 
2014 року 

 Відшкодування витрат по 
звільненню інвалідів I а ІІ  
групи по зору на 50 
відсотків від абонентської 
плати за користування 
квартирними телефонами    

Управління розвитку  
транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської 
ради, ПАТ «Укртелеком» 

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

- 47,5 - Протягом 
2015 року 

16784,9 2489,6 3700 за 2014 рік 
16830,9 2497,5 2200 за 2015 рік 

ВСЬОГО:  
33615,8 

 
4987,1 

 
5900 

Разом 2014 
та 2015 роки 

 
 
 
Начальник управління розвитку 
транспорту та зв’язку                 В.Зубченко  

 


