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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____» _________ 2022 року                                             № ____ 
 

Про внесення змін до рішення  
Кропивницької міської ради  
від 16 грудня 2021 року № 1062 
«Про затвердження Програми розвитку  
міського пасажирського транспорту 
та зв'язку у м. Кропивницькому  
на 2021-2024 роки (в новій редакції)»  
 

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», враховуючи рішення Кропивницької 
міської ради від 16 грудня 2021 року № 1060 «Про внесення змін до рішення 
Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет 
Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», Кропивницька 
міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 
2021 року № 1062 «Про затвердження Програми розвитку міського 
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021–2024 роки  
(у новій редакції)», а саме:  

1) у графі 2 рядка «Загальний обсяг фінансових ресурсів бюджету міста 
Кропивницького, 2021 рік» Паспорта Програми розвитку міського 
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021–2024 роки 
(в новій редакції) (далі - Програма) цифри «178 826,3» замінити цифрами 
«188 690,6»; 

2) у графі 5 рядка 5 додатка 3 до Програми цифри «45 127,1» замінити 
цифрами «49 071,4»; 

3) у графі 5 рядка 11 додатка 3 до Програми цифри «64 006,9» замінити 
цифрами «69 926,9»; 

4) у графі 5 рядка «Всього» додатка 3 до Програми цифри «178 826,3» 
замінити цифрами «188 690,6». 
 
Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Віктор Житник 35 83 13 



                                                              
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
Управління транспорту та звʼязку 

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел. 35 83 13, 35 83 14, 
 е-mail: transport@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 26449743 

 

 

 

_____________ № ______________ 
 

на № __________ від ____________ 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Кропивницької міської ради  

«Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 
2021 року № 1062 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки  (в новій редакції)» 

 
Рішенням Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1060 «Про 

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 
«Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» (далі – 
Рішення) внесені зміни до розподілу видатків бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади на 2021 рік. 

Відповідно до положень пункту 3 цього Рішення виконавчим органам міської 
ради необхідно внести зміни до галузевих цільових програм. 

З метою приведення Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 
зв’язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2024 роки, затвердженої рішенням 
Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1062 (далі – Програма), у 
відповідність з обсягами бюджетних призначень по управлінню транспорту та зв'язку 
міської ради, передбачених додатком 3 до Програми, необхідно змінити показники  
загального обсягу фінансових ресурсів на 2021 рік по Програмі з 178 826,3 тис. грн на 
188 690,6 тис. грн (+9 864,3 тис. грн). 

При цьому, показник фінансового забезпечення заходу, передбаченого пунктом 5 
додатку 3 до Програми, необхідно змінити з 45 127,1 тис. грн на 49 071,4 ти. грн 
(+3 944,3 тис. грн). 

А показник фінансового забезпечення заходу, передбаченого пунктом 11 додатку 
3 до Програми, необхідно змінити з 64 006,9 тис.грн на 69 926,9 тис.грн  
(+5 920,0 тис.грн). 

Відповідно до статті 25 Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 
скликання, затвердженого рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 
2021 року № 46, проєкт рішення буде внесено на розгляд Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради та постійних комісій міської ради з питань житлово-
комунального господарства та транспорту і з питань бюджету та податкової політики. 

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне внести до порядку денного чергової сесії 
проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1062  
«Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у 
м. Кропивницькому на 2021–2024 роки (в новій редакції)». 

 
 

Начальник управління               Віктор ЖИТНИК 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  
до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 991 

«Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1062 «Про затвердження Програми розвитку 
міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки  (в новій редакції)» 

 

Чинна редакція Запропонована редакція (зміни виділено) 

№ 
рядка 

Назва заходів виконання 
Програми 

Фінансове 
забезпечення, 

тис. грн 

Термін 
виконання 

заходу 
№ рядка 

Назва заходів виконання 
Програми 

Фінансове 
забезпечення, 

тис. грн 

Термін 
виконання 

заходу 

45 127,1 2021 рік 49 071,4 2021 рік 

54 950,8 2022 рік 54 950,8 2022 рік 

64 597,3 2023 рік 64 597,3 2023 рік 
5. 

Перевезення пільгових 
категорій громадян міським 
пасажирським 
автомобільним транспортом 

71 908,5 2024 рік 

5. 

Перевезення пільгових 
категорій громадян міським 
пасажирським 
автомобільним 
транспортом 71 908,5 2024 рік 

64 006,9 2021 рік 69 926,9 2021 рік 

64 004,2 2022 рік 64 004,2 2022 рік 

72 843,7 2023 рік 72 843,7 2023 рік 
11. 

Перевезення пільгових 
категорій громадян міським 
електричним транспортом  

81 088,3 2024 рік 

11. 
Перевезення пільгових 
категорій громадян міським 
електричним транспортом  

81 088,3 2024 рік 

178 826,3 2021 рік 188 690,6 2021 рік 

172 770,3 2022 рік 172 770,3 2022 рік 

179 117,1 2023 рік 179 117,1 2023 рік 
Всього 

163 845,7 2024 рік 

Всього 

163 845,7 2024 рік 

 
Начальник управління транспорту та зв'язку                          Віктор ЖИТНИК 


