
                                                                                            
                                                                                                                                              

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18 серпня 2020 року                             № 3320 
 

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)» (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», пунктом 3 статті 8 Закону України 

«Про міський електричний транспорт», статтею 9 Закону України «Про 

залізничний транспорт», враховуючи звернення голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради від 18 травня 2020 року № 569/01-32/06-1 та голови 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 15 травня 2020 року  

№ 1-14/21/1, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

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), а саме:  

1) у графі 2 рядка «Загальний обсяг фінансових ресурсів бюджету міста 

Кропивницького 2020 рік» Паспорта Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки (в 

новій редакції) (далі - Програма) цифру «173 966,9» замінити на «212 995,027»; 

2) розділ VІ Програми доповнити текстом наступного змісту: «У зв’язку з 

відсутністю у 2020 році державної субвенції на послуги фіксованого 

телефонного зв’язку для категорій осіб, які мають на це право відповідно до 

чинного законодавства, передбачити видатки для Фортечного і Подільського 

районів у місті Кропивницькому у сумі 830,127 тис. грн за рахунок коштів 

іншої субвенції з бюджету міста Кропивницького. 

Даний захід направлений на розв’язання проблем соціального захисту 

громадян, які мають право на збереження зазначених пільг на послуги зв’язку 

відповідно до додатка 3 до цієї Програми.»; 

3) додаток 3 до Програми «Перелік пільгових категорій громадян, яким 

надаються пільги з оплати послуг фіксованого телефонного зв’язку та 
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встановлення телефонів за рахунок коштів бюджету м. Кропивницького» 

викласти у редакції згідно з додатком 1; 

4) 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» вважати 

додатком 4; 

5) розділ VІІ Програми доповнити абзацом сьомим наступного змісту: 

«забезпечення відшкодування витрат за пільгове користування послугами 

фіксованого телефонного зв’язку та встановлення телефонів категорією осіб, 

які мають на це право відповідно до чинного законодавства;».  

Абзаци сьомий, восьмий, дев’ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий 

вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим, десятим, одинадцятим, 

дванадцятим, тринадцятим; 

6) у розділі ІХ Програми пункт 5 викласти в наступній редакції: 

«5. Забезпечення перевезень пільгових категорій громадян міським 

електро- та автомобільним транспортом загального користування по місту, до 

садово-городніх товариств, відшкодування витрат по звільненню осіб з 

інвалідністю I та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за 

користування квартирними телефонами та надання пільг на користування 

послугами фіксованого телефонного зв’язку та встановлення телефонів, які 

мають на це право відповідно до чинного законодавства.»; 

7) у графі 5 рядка 3 додатка 4 до Програми цифру «57 238,5» замінити  

на «37 298,5»; 

8) у графі 5 рядка 6 додатка 4 до Програми цифру «16 350,0» замінити на 

«16 044,0»; 

9) у графі 5 рядка 7 додатка 4 до Програми цифру «10 400,0» замінити  

на «36 703,0»; 

10) у графі 5 рядка 9 додатка 4 до Програми цифру «25 023,0» замінити  

на «53 374,0»; 

11) у графі 5 рядка 10 додатка 4 до Програми цифру «61 357,1» замінити 

на «39 157,1»; 

 12) у графі 5 рядка 11 додатка 4 до Програми цифру «1000,0» замінити на 

«3200,0»; 

13) розділ «Електротранспорт» додатка 4 до Програми доповнити 

пунктом 12 згідно з додатком 2; 

14) розділ «Зв’язок» додатка 4 до Програми доповнити пунктом 14 згідно 

з додатком 2; 

 15) пункт 12 розділу «Зв’язок» додатка 4 до Програми вважати 

пунктом 13; 

16) пункт 13 розділу «Залізничний транспорт» додатка 4 до Програми 

вважати пунктом 15; 

 17) у графі 5 рядка «Всього» додатка 4 до Програми цифру «173 966,9» 

замінити на «212 995,027». 

 
 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Наталя Кічкіна 35 83 14



Додаток 1 

до рішення Міської ради міста Кропивницького 

18 серпня 2020 року № 3320 

 
 

Перелік пільгових категорій громадян, яким надаються  

пільги з оплати послуг фіксованого телефонного зв’язку та встановлення телефонів  

  за рахунок коштів бюджету м. Кропивницького 

 
 

№ 

з/п 
Категорія пільговика 

Нормативно правовий акт, яким 

передбачені пільги 
Пільги, які надаються зазначеній категорії 

1 2 3 4 

1.  Учасники бойових дій стаття 12 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

Встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів 

(оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних 

та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за 

користування телефоном встановлюється у розмірі 

50 процентів від затверджених тарифів 

 

2.  Учасники війни та особи, на 

яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

статті 14, 15 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

Встановлення телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від 

тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових 

робіт). Абонементна плата за користування телефоном 

встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених 

тарифів 

3.  Особа з інвалідністю внаслідок 

війни 

стаття 13 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

Абонементна плата за користування квартирним телефоном 

встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених 

тарифів, а для осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової 

війни зі 100-процентною знижкою від затверджених тарифів 

 

4.  Особа (ЧАЕС) – категорії 1 стаття 20 Закону України «Про 

статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

50-процентна знижка плати за користування телефоном 

(абонентна плата, оплата послуг електрозв'язку за місцеві 

телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному 

обліку їх тривалості) 
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5.  Особа (ЧАЕС) – категорії 2 стаття 21 Закону України «Про 

статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

 

Встановлення телефону з оплатою 50 процентів вартості його 

встановлення 

6.  Дружина (чоловік) померлих 

громадян з числа учасників 

ліквідації наслідків аварії 

Чорнобильської катастрофи 

категорії 1  

стаття 20 Закону України «Про 

статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

 

50-процентна знижка плати за користування телефоном 

(абонентна плата, оплата послуг електрозв'язку за місцеві 

телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному 

обліку їх тривалості) 

7.  Дружина (чоловік) померлих 

громадян з числа учасників 

ліквідації наслідків аварії 

Чорнобильської катастрофи 

категорії 2 

стаття 21 Закону України «Про 

статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

 

Встановлення телефону з оплатою 50 процентів вартості його 

встановлення 

8.  Ветеран військової служби, 

ветеран органів внутрішніх 

справ, ветеран Національної та 

податкової поліції, ветеран 

державної пожежної охорони, 

ветеран Державної кримінально-

виконавчої служби України, 

ветеран служби цивільного 

захисту, ветеран Державної 

служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України 

 

 

стаття 6 Закону України «Про 

статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний 

захист» 

50-відсоткова знижка плати за користування квартирним 

телефоном  
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9.  Вдови (вдівці) померлих 

(загиблих) ветеранів військової 

служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції, ветеранів 

податкової міліції, ветеранів 

державної пожежної охорони, 

ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів 

Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації 

України та члени їх сімей, які 

перебувають на їх утриманні 

стаття 7 Закону України «Про 

статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ 

і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист» 

50-відсоткова знижка плати за користування квартирним 

телефоном  

10.  Військовослужбовці, а також 

звільнені з військової служби 

особи, які стали особами з 

інвалідністю 

стаття 12 Закону України «Про 

соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх 

сімей» 

50-відсоткова знижка плати за встановлення і користування 

квартирним телефоном 

11.  Багатодітні сім’ї, прийомні сім’ї, 

дитячі будинки сімейного типу 

стаття 13 Закону України «Про 

охорону дитинства» 

Абонентна плата за користування квартирним телефоном 

встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених 

тарифів 

12.  Колишні неповнолітні в'язні 

концентраційних таборів, гетто, 

інших місць примусового 

тримання, яким на момент 

ув'язнення не виповнилося 

18 років, а також діти, які 

народилися у зазначених місцях 

примусового тримання їх 

батьків 

стаття 6¹ Закону України «Про 

жертви нацистських переслідувань» 

Встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів 

(оплата в розмірі 20 відсотків тарифів на основні та 

50 відсотків - на додаткові роботи). Абонентна плата за 

користування телефоном установлюється в розмірі 

50 відсотків затверджених тарифів 
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13.  Колишні малолітні в'язні 

концентраційних таборів, гетто 

та інших місць примусового 

тримання, визнаним особами з 

інвалідністю від загального 

захворювання, трудового 

каліцтва та з інших причин, 

яким на момент ув'язнення не 

виповнилося 14 років 

стаття 6² Закону України «Про 

жертви нацистських переслідувань» 

Безоплатне встановлення квартирних телефонів, абонентна 

плата за користування квартирним телефоном установлюється 

в розмірі 50 відсотків затверджених тарифів 

14.  Колишні в'язні концентраційних 

таборів, гетто та інших місць 

примусового тримання в період 

Другої світової війни. Особи, які 

були насильно вивезені на 

примусові роботи на територію 

Німеччини 

стаття 6³ Закону України «Про 

жертви нацистських переслідувань» 

Встановлення телефонів (оплата у розмірі 20 відсотків 

тарифів на основні та 50 відсотків - на додаткові роботи). 

Абонентна плата за користування телефоном установлюється 

в розмірі 50 відсотків затверджених тарифів 

15.  Дружини (чоловіки) померлих 

жертв нацистських 

переслідувань, визнаних за 

життя особами з інвалідністю 

від загального захворювання, 

трудового каліцтва та з інших 

причин, які не одружилися 

вдруге 

 

стаття 6⁴ Закону України «Про 

жертви нацистських переслідувань» 

Встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів 

(оплата в розмірі 20 відсотків від тарифів на основні та 50 

відсотків - на додаткові роботи). Абонентна плата за 

користування телефоном установлюється в розмірі 50 

відсотків затверджених тарифів 

 

 

Начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького                      Віктор ЖИТНИК 

 



Додаток 2 

до рішення Міської ради міста Кропивницького 

18 серпня 2020 року № 3320 

 

Доповнення до Переліку 

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

у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки та джерела їх фінансування 

 

№ 

з/п 
Заходи Виконавець Вид розпорядчого документа 

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн 
Термін 

виконання 

заходу Бюджет 

міста 

Інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 

12 
Придбання тролейбусів з автономним 

ходом 

Управління розвитку 

транспорту та зв'язку Міської 

ради міста Кропивницького, 

КП "Електротранс" Міської 

ради міста Кропивницького"   

- 23 790,0 - 2020 рік 

14 

Відшкодування громадянам усіх 

пільгових категорій, визначених 

чинним законодавством України, за 

користування послугами стаціонарного 

зв’язку 

Управління соціального захисту 

населення Подільської районної 

у місті Кропивницькому 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 

225,800 - 

Протягом 

2020 року 
Управління соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету Фортечної районної у 

місті Кропивницькому ради 

604,327 - 

 

 

Начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького                      Віктор ЖИТНИК 

 


