
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
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, підпунктом 1 
пункту «а» статті 27 та підпунктом 1 пункту «а» статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», Законом України «Про внесення змін до розділу VI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших 
законодавчих актів України», постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 
місцевих бюджетів у період воєнного стану», 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», 
рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 15 березня 
2022 року № 138 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 
від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської 
територіальної громади на 2022 рік», Виконавчий комітет Кропивницької 
міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
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  
 



2 
 
(в новій редакції) (далі - Програма) цифри «178 826,3» замінити цифрами 
«188 690,6»; 

2) пункти 5, 6, 11, 12 та графу 5 рядка «Всього» додатка 3 до Програми 
викласти в новій редакції згідно з додатком. 
 
 
 
Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Віктор Житник 35 83 13      



Додаток   
до рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради  
«___» _________ 2022 року  
 

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

у м. Кропивницькому на 2021–2024 роки (в новій редакції) 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 

Автомобільний транспорт 

49 071,4 - 2021 рік 

32 454,9 - 2022 рік 

64 597,3 - 2023 рік 
5. 

Перевезення пільгових категорій 
громадян міським пасажирським 
автомобільним транспортом 

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

Договір на компенсацію витрат 
від перевезення окремих 
категорій громадян, які 
користуються безкоштовним 
проїздом міським 
автомобільним транспортом 71 908,5 - 2024 рік 

13 567,4 - 2021 рік 
6. 

Утримання та розвиток 
автотранспорту (забезпечення 
стабільної роботи комунального 
підприємства, своєчасна виплата 
заробітної плати) 

Управління транспорту та 
зв’язку Кропивницької міської 
ради, КП «Електротранс» 
Кропивницької міської ради  

- 

22 495,9 - 2022 рік 

Електротранспорт 

69 926,9 - 2021 рік 

46 761,3 - 2022 рік 

72 843,7 - 2023 рік 
11. 

Перевезення пільгових категорій 
громадян міським електричним 
транспортом  

Управління транспорту та 
зв’язку Кропивницької міської 
ради, КП «Електротранс» 
Кропивницької міської ради  

Договір на компенсацію витрат 
від перевезення окремих 
категорій громадян, які 
користуються безкоштовним 
проїздом міським електричним 
транспортом 81 088,3 - 2024 рік 



Продовження додатка  
 

2 
 
1 2 3 4 5 6 7 

8 649,5 - 2021 рік 
12. 

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту (забезпечення 
стабільної роботи комунального 
підприємства) 

Управління транспорту та 
зв’язку Кропивницької міської 
ради, КП «Електротранс» 
Кропивницької міської ради  

- 

17 242,9 - 2022 рік 

188 690,6 2021 рік 

172 770,3 2022 рік 

179 117,1 2023 рік 
Всього 

163 845,7 

- 

2024 рік 

 
 
 
Начальник управління 
транспорту та зв’язку 
Кропивницької міської ради                                        Віктор ЖИТНИК 
 


