
                                                                                           
                                                                                                                                             

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 16 грудня 2020 року                                                   № 24 
 

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 (у 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», Кропивницька міська рада  

 
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  
(у 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) цифри «212 995,027» замінити цифрами 
«220 399,027»; 

2) у графі 5 рядка 2 додатка 4 до Програми цифри «667,5» замінити 
цифрами «570,0»; 

3) у графі 5 рядка 6 додатка 4 до Програми цифри «16 044,0» замінити 
цифрами «23 448,0»; 

4) у графі 5 рядка «Всього» додатка 4 до Програми цифри «212 995,027» 
замінити цифрами «220 399,027»; 

5) розділ «Залізничний транспорт» додатка 4 до Програми доповнити 
пунктом 16 згідно з додатком. 
 
 
Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Віктор Житник 35 83 13



Додаток  
до рішення Кропивницької міської ради 
16 грудня 2020 року № 24 

 
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 

 
Фінансове 

забезпечення, 
тис. грн №  

з/п 
Заходи Виконавець Вид розпорядчого документа 

Бюджет 
міста 

Інші 
джерела 

Термін 
виконання 

заходу 

1 2 3 4 5 6 7 

16 

Погашення кредиторської 
заборгованості станом на 01.01.2020  
за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян 

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 97,5 - 2020 рік 

 
 
 
Начальник управління 
розвитку транспорту та зв’язку 
Міської ради міста Кропивницького                      Віктор ЖИТНИК 
 


