
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 25 жовтня 2022 року                                                       № 742 
 

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)»  
(зі змінами) 
 

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 
Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 липня 2022 року 
№ 441 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 
від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської 
територіальної громади на 2022 рік» та від 26 липня 2022 року № 447 
«Про  надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів», 
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)» (зі змінами), та додаток 3 до Програми розвитку міського 
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки (в 
новій редакції) «Перелік 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» викласти у редакції, 
що додається. 
 
 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 
 
Наталя Кічкіна 35 83 14 



 

Додаток   
до рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради  
25 жовтня 2022 року № 742 
 

Перелік 
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 (нова редакція) 
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 

1. 

Впровадження автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду в 
міському електричному та 
автомобільному транспорті загального 
користування у м.Кропивницькому 

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

Рішення Кропивницької міської 
ради  

- 

Інвестиції 
суб’єктів 

господарю
вання та 
перевіз-

ників 

2022-2023 
 роки 

Автомобільний транспорт 

2. 

Впровадження диспетчеризації 
управління та моніторингу міського 
пасажирського транспорту за 
допомогою GPS-навігаційного 
обладнання 

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

Вимога договорів на регулярні 
перевезення пасажирів - 

Інвестиції 
перевіз-

ників 

2021-2022 
 роки 

870,7 - 
ІІ-ІV 

квартал 
2021 року 

893,2 - 
ІІ-ІV 

квартал 
2022 року 

940,5 - 
ІІ-ІV 

квартал 
2023 року 

3. 

Організація регулярних спеціальних 
перевезень до садово-городніх 
товариств пільгових категорій 
громадян, визначених у додатку 2 до 
цієї Програми 

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

Рішення виконавчого комітету 
«Про затвердження переліку 
регулярних спеціальних рейсів 
до садово-городніх товариств» 

987,4 - 
ІІ-ІV 

квартал 
2024 року 



Продовження додатка  
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Організація та проведення конкурсів на 
перевезення пасажирів за міськими 
автобусними маршрутами загального 
користування м. Кропивницького 

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

Наказ організатора 
пасажирських перевезень у 
м. Кропивницькому 

- - 
2021-2024 

роки 

49 071,4 - 2021 рік 

35 561,5 - 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  

- 

10 360,7 - 2022 рік 

2 183,4 - 2021 рік 

2 281,2 - 2022 рік 

2 509,2 - 2023 рік 
7. 

Забезпечення перевезень осіб з 
інвалідністю службою «соціальне 
таксі» та спеціалізованим автобусом 

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

- 

2 759,9 - 2024 рік 

11 410,4 - 2021 рік 

13 313,5 - 2022 рік 

11 854,9 - 2023 рік 
8. 

Виплати, пов’язані з придбанням 
10 автобусів середньої пасажиро-
місткості на умовах фінансового 
лізингу  

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

- 

7 101,6 - 2024 рік 



Продовження додатка  
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

9. 
Придбання автоматичної портальної 
мийки для авто- та електротранспорту 

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

- 4 500,0 - 2023 рік 

Електротранспорт 

69 926,9 - 2021 рік 

65 404,7 - 2022 рік 

72 843,7 - 2023 рік 

10. 
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 

8 649,5 - 2021 рік 
11. 

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

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

- 

7 628,1 - 2022 рік 

33 010,9 - 2021 рік 

29 495,7 - 2022 рік 12. 
Виплати, пов’язані з придбанням 
тролейбусів з автономним ходом 
(10 од. – 2020р.) на умовах фінлізингу 

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

- 

21 871,5 - 2023 рік 

Внески до Статутного капіталу суб’єктів господарювання (КП "Електротранс" Кропивницької міської ради) 

13. 

Будівництво траси високовольтної 
мережі в м. Кропивницькому (м. 
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 
Курганна, Гранітна, тягова підстанція 
№ 1) 

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

- 3 924,7 - 2022 рік 



Продовження додатка  
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

14. 

Придбання двох зарядних станцій для 
підзарядки тролейбусів з автономним 
ходом (мікрорайон Лелеківка та 
селище Нове)  

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

- 2 500,0 - 2022 рік 

15. 

Приєднання двох зарядних станцій для 
підзарядки тролейбусів з автономним 
ходом до електричних мереж 
ПрАТ «Кіровоградобленерго» 
(мікрорайон Лелеківка та селище Нове)  

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

- 1 309,5 - 2022 рік 

Залізничний транспорт 

16. 

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

Управління транспорту та 
зв’язку Кропивницької міської 
ради, ВП «Знам’янська 
дирекція залізничних 
перевезень» Регіональної філії 
«Одеська залізниця» 

Договір про відшкодування 
витрат за перевезення 
пільгових категорій громадян 
залізничним транспортом 

97,5 - 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 
 


