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Перелік  

виконання основних заходів та завдань 

«Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки»   

за І півріччя 2019 року 

 

№ 

п/п 

Заходи Передбачено коштів з 

міського бюджету  

тис. грн 

Хід виконання 

Автомобільний транспорт  

1 Впровадження диспетчеризації 

управління та моніторингу 

міського пасажирського 

транспорту за допомогою GPS-

навігаційного обладнання 

- Підприємства-перевізники, що обслуговують міські маршрути 

обладнано транспортні засоби пристроями GPS - навігації 

(системи працюють на підприємствах). Доступ до даних 

роботи трекерів надано організатору пасажирських 

перевезень. 

 

2 Організація регулярних 

спеціальних перевезень до 

садово-городніх товариств 

пільгових категорій громадян 

667,5 Забезпечено перевезення пасажирів усіх пільгових категорій 

на автобусних маршрутах спеціальних регулярних рейсів до 

28 садово-городніх товариств з 10 квітня по 20 жовтня 2019 

року підприємствами - перевізникам, а саме:  

ПП «Автобаз Кіровоград»  виконано 172 рейси, відшкодовано 

32,4 тис.грн 

ПП «Урса -Транс» виконано 432 рейси, відшкодовано 92,5 

тис.грн 

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат 

«Аграрник» виконано 188 рейси, відшкодовано 37,5 тис. грн. 
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3 Перевезення пільгових 

категорій громадян міським 

пасажирським автомобільним 

транспортом 

36 842,1 Автобусні маршрути комунального транспорту здійснюються 

за 10 маршрутами. Загальна протяжність автобусних 

маршрутів становить 244,8 кілометри. Автобусні маршрути 

обслуговуються у будень день 26 одиницями транспорту та 25 

одиницями транспорту у вихідний день. 

За період січень – травень 2019 року: 

платної категорії 1490525 пас.; 

пільгової категорії (безплатно) 6 258 872 пас. 

Комунальному підприємству за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом компенсовано кошти у І півріччі у 

сумі 26 249,2 тис.грн. 

4 Забезпечення перевезень осіб з 

інвалідністю службою 

«Соціальне таксі» та 

спеціальним автобусом 

530,0 Для забезпечення транспортними послугами осіб з 

інвалідністю (переважно на візках) придбано у комунальну 

власність 2 легкові автомобілі Renault DOKKER (грудень 2018 

року). Автомобілі обладнані підйомниками та спеціальними 

кріпленнями. Даний транспорт з березня 2019 року здійснює 

перевезення осіб з обмеженими фізичними вадами як 

«соціальне таксі». Послугами «соціального таксі» 

скористалися 188 пасажирів, загальний обсяг кілометражу за 

період березень – травень складає 3,2 тис. км. 

Забезпечено перевезення спеціалізованим автобусом 

«АTAMAN» дітей з особливими потребами які перебувають 

на обліку комунального закладу «Центр соціальної реабілітації 

(денного догляду) дітей з інвалідністю». На обліку перебуває 

64 особи (дітей). З початку 2019 року виконано 416 рейсів 

(100%), фактичний обсяг кілометражу складає 12,7 тис. км.  

 Електротранспорт 

5 Перевезення пільгових 

категорій громадян міським 

пасажирським 

електротранспортом 

32 466,1 Мережа електротранспорту у 2019 році представлена 

6 тролейбусними маршрутами та обслуговується 

27 одиницями тролейбусів (у будень день ) та 15 одиницями 

транспорту (у вихідний день). Загальна протяжність 
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тролейбусних маршрутів становить 123,1 кілометри. 

За період січень-травень 2019 року: 

платної категорії 1 988 936 пас.; 

пільгової категорії (безплатно) 8 274 447 пас. 

Підприємству перевізнику відшкодовано компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд у І півріччі 17 402,1 тис.грн. 

6 Придбання тролейбусів з 

автономним ходом 

11 425,0 Комунальним підприємством «Електротранс» Міської ради 

міста Кропивницького придбано 6 тролейбусів з автономним 

ходом за допомогою програми фінансових установ, а саме 

ПАТ КБ «Приватбанк» у лізинг. Захід виконано на 100 % 

Тролейбуси перебувають на балансі комунального 

підприємства та будуть запроваджені на міські маршрути у ІІІ 

кварталі 2019 року. 

Залізничний транспорт 

7 Перевезення пільгових 

категорій громадян 

залізничним транспортом 

691,8 Виробничому підрозділу «Знам’янська дирекція залізничних 

перевезень» відшкодовано недоотримані кошти за перевезення 

залізничним транспортом окремих категорій громадян у 

приміському,міждержавному та внутрішньодержавному 

сполученні, за період січень-квітень 2019 в сумі 374,7 тис грн. 

Пільговим проїздом скористалися 9621 осіб. 

Зв’язок 

8 Надання пільг на послуги 

зв’язку особам з інвалідністю І 

та ІІ груп по зору за 

користування квартирними 

телефонами 

32,5 Пільги з послуг зв’язку особам з інвалідністю І та ІІ групи по 

зору в розрізі 50 відсотків від абонентської плати за 

користування квартирними телефонами отримали 76 особа за 

період січень-травень 2019 року. Відшкодовано підприємству 

ПАТ «Укртелеком» кошти в сумі 11,5 тис грн.  

 

 

 

 


