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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)»  
(зі змінами) 
 
 

Керуючись статтями 140-146 Конституції України, пунктом 22 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 12 
протокольного доручення голови Координаційної ради з питань соціального та 
правового захисту внутрішньо переміщених осіб Кіровоградської обласної 
військової адміністрації від 07 квітня 2022 року № 1, 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)» (зі змінами), а саме: 

1) графу 2 рядка «Загальний обсяг фінансових ресурсів бюджету міста 
Кропивницького» Паспорта Програми розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки  
(у новій редакції) (далі – Програма) викласти у новій редакції: 

2021 рік – 188 690,6 тис. грн 
2022 рік – 228 403,6 тис. грн 
2023 рік – 169 983,8 тис. грн 
2024 рік – 156 744,1 тис. грн; 
2) інформацію про кількість пільгової категорії населення, яка 

користується безкоштовним проїздом у громадському транспорті 
Кропивницької міської територіальної громади розділу ІІІ Програми викласти у 
редакції згідно з додатком 1; 
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3) додаток 2 до Програми «Перелік окремих категорій пасажирів, за 

проїзд яких в тролейбусах і автобусах, що працюють у звичайному режимі руху 
та до садово-городніх масивів у весняно-осінній період, передбачаються 
компенсаційні відшкодування» доповнити пунктом наступного змісту: 

«30. Внутрішньо переміщені особи (пункт 12 протокольного доручення 
голови Координаційної ради з питань соціального та правового захисту 
внутрішньо переміщених осіб Кіровоградської обласної військової 
адміністрації від 07 квітня 2022 року № 1)»; 

4) додаток 3 до Програми «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 згідно з додатком 2. 
 
 
 
Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наталя Кічкіна 35 83 14 
 



 

 
        Додаток 1 
        до рішення Кропивницької міської ради 
        «___» ________ 2022 року №  ____ 

 
Кількість пільгової категорії населення,  

яка користується безкоштовним проїздом у громадському транспорті  
Кропивницької міської територіальної громади 

 
№ 
з/п 

Категорії пільговиків Кількість, осіб 

1 2 3 
1 Учасники бойових дій  4482 
2 Особи з інвалідністю внаслідок війни 719 
3 Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю 76 
4 Батьки військовослужбовця, який загинув або пропав безвісті 

під час проходження військової служби 
66 

5 Вдова (вдівець) військовослужбовця, її (його) діти 77 
6 Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, які належать до І категорії 
325 

7 Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, які належать до ІІ категорії 

743 

8 Діти з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 
9 Особи з інвалідністю І групи 645 
10 Особи з інвалідністю ІІ групи 3191 
11 Особи з інвалідністю ІІІ групи 6314 
12 Діти з інвалідністю 521 
13 Діти з багатодітних сімей 1166 
14 Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що 

виховуються або навчаються у навчально-виховних та 
навчальних закладах 

398 

15 Ветерани військової служби 467 
16 Ветерани органів внутрішніх справ 263 
17 Ветерани податкової міліції 16 
18 Ветерани державної пожежної охорони 6 
19 Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України 16 
20 Ветерани служби цивільного захисту 28 
21 Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 
2 

22 Реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок 
репресій або пенсіонерами 

9 

23 Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей 
з інвалідністю 

993 

24 Дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, 
її (його) діти 

6 

25 Пенсіонери за віком 
 

47 548 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 

26 Пенсіонери за вислугою років, які досягли пенсійного віку 720 
27 Поліцейські, які виконують повноваження поліції 2000 
28 Діти до 6 років у автотранспорті 

29 Діти до 7 років у електротранспорті 

облік даних 
категорій не 
здійснюється 

ВСЬОГО 70 798 
Внутрішньо переміщені особи*(з них сім’ї), в т.ч.: 26039  (17819) 
 Учасники бойових дій  20 
 Особи з інвалідністю внаслідок війни 6 
 Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, які належать до І категорії 

10 

 Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, які належать до ІІ категорії 

1 

 Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп 1217 
 Пенсіонери за віком та пенсіонери за вислугою років, які 
досягли пенсійного віку 

4197 

30 

Загальна кількість осіб, що мають право на пільговий 
проїзд 

98 837 

 

* мають право на пільговий проїзд відповідно до пункту 12 протокольного 
доручення голови Координаційної ради з питань соціального та правового 
захисту внутрішньо переміщених осіб Кіровоградської обласної військової 
адміністрації від 07 квітня 2022 року № 1. 
 
 
 
Начальник управління транспорту  
та зв'язку Кропивницької міської ради                 Віктор ЖИТНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 2  
до рішення Кропивницької міської ради  
«___» __________ 2022 року № _____ 
 

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 

881,0 - 
ІІ-ІV 

квартал 
2022 року 

1 257,1 - 
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 
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Продовження додатка 2 

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 

36 116,5 - 2022 рік 

36 000,0 - 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 

14 105,9 - 2022 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  

- 

23 157,2 - 2023 рік 

2 183,4 - 2021 рік 

498,4 - 2022 рік 

2 787,0 - 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 
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  

- 
12 863,5 - 2022 рік 

Електротранспорт 

69 926,9 - 2021 рік 

77 358,5 - 2022 рік 

96 213,3 - 2023 рік 
9. 

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 
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8 649,5 - 2021 рік 

12 754,3 - 2022 рік 10. 

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

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

- 

10 569,2 - 2023 рік 

33 010,9 - 2021 рік 
11. 

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  

- 
28 905,4 - 2022 рік 

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

12. 

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 

13. 

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  

- 2 415,0 - 2022 рік 

14. 

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  

- 1 394,5 - 2022 рік 

15. 

Збільшення статутного капіталу 
КП «Електротранс» Кропивницької 
міської ради для здійснення лізингових 
платежів, що будуть спрямовані на 
викуп переданого у користування 
майна (автобуси) 

 

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

- 16 688,4 - 2022 рік 
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16. 

Збільшення статутного капіталу 
КП «Електротранс» Кропивницької 
міської ради для здійснення лізингових 
платежів, що будуть спрямовані на 
викуп переданого у користування 
майна (тролейбуси) 

 

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

- 20 400,0 - 2022 рік 

Залізничний транспорт 

17. 

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 

228 403,6 2022 рік 

169 983,8 2023 рік 
Всього 

156 744,1 

- 

2024 рік 

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



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1437 

«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 (у новій редакції)» (зі змінами)» 

 
1. Нормативно-правове регулювання. Даний проєкт розроблено керуючись 
статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 22 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 12 протокольного доручення 
голови Координаційної ради з питань соціального та правового захисту 
внутрішньо переміщених осіб Кіровоградської обласної військової адміністрації 
від 07 квітня 2022 року № 1. 
 
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. Даним проєктом 
пропонується 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) для уточнення фінансової складової заходів на 
виконання Програми та інформації про кількість пільгової категорії, яка 
користується безкоштовним проїздом у громадському транспорті Кропивницької 
міської територіальної громади. 
 
3. Цілі прийняття рішення. Проєкт розроблено з метою коригування обсягу 
фінансування для забезпечення сталого функціонування міського громадського 
транспорту, створення належних умов для надання населенню послуг з 
перевезення пасажирів тролейбусами та автобусами в особливий період. 
 
4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим комітетом. 
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. 
 
5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення.  
Фінансування Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у 
м. Кропивницькому на 2021-2024 роки (у новій редакції) здійснюється за рахунок 
коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади. 
Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми визначено в додатку до 
проєкту рішення. 

 
 
 

Начальник управління 
транспорту та зв’язку               Віктор ЖИТНИК 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  
до проєкту рішення міської ради № 1437 «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)» 

Фінансове забезпечення (тис. грн) 
затверджено рішенням міської ради  
№ 1062 від 16.12.2021 (зі змінами) 

Фінансове забезпечення (тис. грн) 
відповідно до проєкту рішення № 

з/п 
Заходи 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 
Автомобільний транспорт 

3. Організація регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх товариств 
пільгових категорій громадян, визначених у додатку 2 до цієї Програми 893,2 940,5 987,4 881,0 1 257,1 без змін 

5. Перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським автомобільним 
транспортом 35 561,5 64 597,3 71 908,5 36 116,5 36 000,0 без змін 

6. Утримання та розвиток автотранспорту (забезпечення стабільної роботи 
комунального підприємства, своєчасна виплата заробітної плати) 10 360,7 - - 14 105,9 23 157,2 без змін 

7. Забезпечення перевезень осіб з інвалідністю службою «соціальне таксі» та 
спеціалізованим автобусом 2 281,2 2 509,2 2 759,9 498,4 2 787,0 без змін 

8. Виплати, пов’язані з придбанням 10 автобусів середньої пасажиро-місткості на 
умовах фінансового лізингу  13 313,5 11 854,9 7 101,6 12 863,5 - - 

Електротранспорт 
9. Перевезення пільгових категорій громадян міським електричним транспортом  65 404,7 72 843,7 81 088,3 77 358,5 96 213,3 без змін 

10. Утримання та розвиток наземного електротранспорту (забезпечення стабільної роботи 
комунального підприємства) 7 628,1 - - 12 754,3 10 569,2 без змін 

11. Виплати, пов’язані з придбанням тролейбусів з автономним ходом (10 од. – 2020р.) на 
умовах фінлізингу 29 495,7 21 871,5 - 28 905,4 - без змін 

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

13. Придбання двох зарядних станцій для підзарядки тролейбусів з автономним ходом 
(мікрорайон Лелеківка та селище Нове)  2 500,0 - - 2 415,0 без змін без змін 

14. 
Приєднання двох зарядних станцій для підзарядки тролейбусів з автономним ходом 
до електричних мереж ПрАТ «Кіровоградобленерго» (мікрорайон Лелеківка та 
селище Нове)  

1 309,5 - - 1 394,5 без змін без змін 

15. 
Збільшення статутного капіталу КП «Електротранс» Кропивницької міської ради для 
здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у 
користування майна (автобуси) 

- - - 16 688,4 без змін без змін 

16. 
Збільшення статутного капіталу КП «Електротранс» Кропивницької міської ради для 
здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у 
користування майна (тролейбуси) 

- - - 20 400,0 без змін без змін 

Всього 172 770,3 179 117,1 163 845,7 228 403,6 169 983,8 156 744,1 
Крім того, захід «Придбання автоматичної портальної мийки для авто- та електротранспорту» (4 500,0 тис. грн) на 2023 рік не заплановано. 
 
Начальник управління транспорту  
та зв'язку Кропивницької міської ради                         Віктор ЖИТНИК 


