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Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 21 листопада 2017 року                             № 1207 
 

Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради 
від 15 березня 2017 року № 847 
«Про затвердження Програми розвитку  
міського пасажирського транспорту 
та зв'язку у м. Кропивницькому  
на 2017 рік» (зі змінами) 
 
 

Керуючись статтями 140-146 Конституції України, пунктом 22 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону 
України «Про автомобільний транспорт» та враховуючи звернення голови 
Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 20 листопада 2017 року № 528 
«Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  
від 15 березня 2017 року № 847 «Про затвердження Програми розвитку 
міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому  
на 2017 рік» (зі змінами)», Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Програми розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 847  
«Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту 
та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік» (зі змінами) згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Кіровоградської 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 Мосіна О.В. 
 
 
Міський голова           А.Райкович 
 
 
Вергун 24 48 00 



  Додаток  
  до рішення Кіровоградської міської ради 
  21 листопада 2017 року № 1207 

 
Зміни до Програми розвитку міського пасажирського транспорту  

та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік 
 

1. Розділ 3 Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 
зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік (далі – Програма) доповнити 
текстом наступного змісту: «У м. Кропивницькому залишається 
невирішеним питання перевезення дітей-інвалідів, які пересуваються на 
візках, до місця навчання. 

До Кіровоградської міської ради звернулася адміністрація 
комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей 
з інвалідністю» (далі - Центр) з проханням про допомогу у вирішенні 
питання щодо придбання спеціального транспортного засобу для перевезення 
дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги у даному 
комунальному закладі. 

Чисельність дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні 
послуги, становить 57 осіб. 

На сьогодні конституційні права дітей з інвалідністю порушуються, 
адже діти не систематично відвідують Центр та не мають можливості 
отримувати у повному обсязі гарантовані державою реабілітаційні послуги. 
Відповідно до законодавчих актів України, держава гарантує особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю рівні з усіма іншими громадянами 
можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя 
суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам 
ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести 
повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, 
здібностями і інтересами. 

На даний час підвезення дітей з інвалідністю здійснюється 
автомобілями територіальних центрів надання соціальних послуг Фортечного 
та Подільського районів м. Кропивницького. Це лише частково вирішує 
питання щодо безперебійного підвезення дітей до Центру та у зворотному 
напрямку, адже можливість транспортних засобів не дозволяє охопити 
транспортними послугами всіх дітей з інвалідністю, які отримують 
реабілітаційні послуги у Центрі, а лише частину дітей з опорно-руховими 
порушеннями. Інші діти теж мають тяжкі вади психічного та фізичного 
розвитку, не мають можливості користуватись даними транспортними 
послугами і вимушені разом з батьками діставатись до Центру самостійно. 

Наявність спеціального автотранспорту для дітей з інвалідністю, які 
отримують реабілітаційні послуги у комунальному закладі «Центр соціальної 
реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю», вирішить питання не 
тільки підвезення дітей, а й інші соціальні питання. Через відсутність  
у Центрі власного транспортного засобу, діти колективно не можуть  
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відвідувати культурно-історичні, спортивні, промислові об’єкти міста, 
розважальні, спортивні та інші заходи. 

Наявність власного спеціалізованого автотранспорту надасть 
можливість припинити негативні процеси, які пов’язані з недосконалим 
транспортуванням дітей з інвалідністю, досягти позитивних зрушень  
у забезпеченні життєдіяльності дітей з інвалідністю, створити у Центрі 
належні умови для забезпечення рівного доступу та отримання дітьми 
повного комплексу реабілітаційних послуг. 

Крім того, дітям разом з батьками можливо буде організовувати спільні 
поїздки, екскурсії за межі міста, адже батьки, за браком транспортного 
засобу, самостійно довезти дитину до пункту проведення заходу, 
організувати спільне дозвілля разом з дітьми не мають можливості. 

Під час здійснення моніторингу ринку необхідної пасажирської техніки 
було встановлено, що заводи-виробники пропонують автобуси середньої 
пасажиромісткості (не менше 30 місць), які обладнані відкидними 
пандусами. Ціна компаній - виробників, що здійснюють продаж відповідних 
транспортних засобів, орієнтовно складає 2700,0-3000,0 тис. грн. 

Враховуючи вищевикладене, придбання спеціалізованого автобуса 
дозволить вирішити питання транспортного забезпечення дітей-інвалідів, які 
обслуговуються в Центрі.». 

 
2. В графі 2 рядка «Джерела фінансування міського бюджету» 

Паспорта Програми цифру «87 342,0» замінити на «105 831,2». 
 
3. В пункті 3 в графі 6 додатка 3 до Програми цифру «5 000,0» замінити 

на «4 000,0». 
 
4. В пункті 6 графу 2 додатка 3 до Програми викласти в новій редакції: 

«Придбання автотранспорту (нові автобуси у кількості 21 одиниці)».  
 
5. В пункті 6 в графі 6 додатка 3 до Програми цифру «70 000,0» 

замінити на «70 379,0». 
 
6. В пункті 6 графу 7 додатка 3 до Програми викласти в новій редакції: 

«1 500,0 (обласний бюджет)». 
 
7. В пункті 7 в графі 5 додатка 3 до Програми вилучити  

цифру «7 200,0». 
 
8. В пункті 7 в графі 6 додатка 3 до Програми вилучити цифру «800,0». 
 
9. В пункті 7 в графі 7 додатка 3 до Програми вилучити  

цифру «100 000,0». 
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10. В пункті 8 в графі 6 додатка 3 до Програми цифру «11 013,0» 

замінити на «30 933,1». 
 

11. В пункті 9 в графі 6 додатка 3 до Програми цифру «42,0» замінити  
на «32,1». 

 
12. В графі 5 рядка «Всього» додатка 3 до Програми вилучити  

цифру «7 200,0». 
 
13. В графі 6 рядка «Всього» додатка 3 до Програми цифру «87 342,0» 

замінити на «105 831,2». 
 
14. В графі 7 рядка «Всього» додатка 3 до Програми цифру «100 000,0» 

замінити на «1 500,0». 
 
 
 
Начальник управління розвитку транспорту 
та зв’язку Кіровоградської міської ради          О. Вергун 

 


