
Звіт  

про виконання галузевої програми  

за 2021 року 

управління транспорту та зв’язку  

Кропивницької міської ради 
 

Управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради є 

розробником та виконавцем галузевої програми, а саме: «Програма розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на  

2021-2024 роки» (у новій редакції).  

Дана програма передбачає завдання та заходи, які реалізуються з бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади. 
 

Завдання та заходи 
 

1. Організація регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх 

товариств пільгових категорій громадян. 

На реалізацію заходу в бюджеті Кропивницької міської територіальної 

громаді передбачено кошти в сумі 870 714,00 гривень. Захід затверджений  

рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради № 155 від 23 березня 

2021 року «Про затвердження переліку рейсів автобусних маршрутів регулярних 

спеціальних перевезень до садово-городніх товариств на 2021 рік». Передбачено 

здійснення перевезення до 27 садово-городніх товариств з  07 квітня по 24 жовтня 

2021 року по 116 рейсів до кожного товариства. 

За 2021 рік  підприємствам – перевізникам відшкодовано:  

ПП «Урса – Транс» - 463 554 грн 

ОКНКК «Аграрник» - 199 056 грн 

ТОВ «Кіровоград- Євро- Транс» - 208 104 грн 
 

2. Перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським 

автомобільним транспортом. 

Даний захід направлений на забезпечення надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати проїзду в транспорті загального користування.  

КП «Електротранс» здійснює перевезення пасажирів за 12 маршрутами:  

 
 Автобуси 

 

 

Номер 

маршруту 

 

 

Назва  маршруту 

Кількість рухомого 

складу на маршруті   

(од.) 

Робочі  

дні 

Вихідні  

дні 

46 «сел. Гірниче – Новомиколаївка» 2 2 

103 «вул. Генерала Кульчицького – вул. Кільцева» 3 2 

104 - а «площа Богдана Хмельницького - Критий ринок» 1 1 

111 - а «Стара Балашівка –Озерна Балка» 3 3 

111 - б «Стара Балашівка – Райцентр - Стара Балашівка» 3 3 

114 «Никонорівка –ТЦ «Епіцентр» 2 2 

116 «Никанорівка – сел. Молодіжне» 3 3 
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118 «Велика Балка – Центральний ринок» 2 2 

119 «Велика Балка – Критий  ринок» 3 3 

123 «ТЕЦ– Завадівка» 2 2 

130 - а «Катранівка – Лелеківка» 2 2 

274 «площа Богдана Хмельницького – сел. Нове» 5 5 

                                                                  Разом 31 30 

 

Загальна протяжність автобусних маршрутів становить 270,9  кілометрів. 

На реалізацію заходу передбачено кошти в сумі 49 071 429 гривень (в т.ч. 

погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік в розмірі 1 471 050 гривень).  

За 2021 року кількість перевезених пасажирів складає 11 964 978 пас., а 

саме:: 

- платної категорії –  2 410 348 пас.; 

- пільгової категорії (безплатно)  - 9 554 630 пас. 

Протягом року комунальному підприємству відшкодовано кошти на 

загальну суму – 49 071 429 грн. (в тому числі погашення кредиторської 

заборгованості за 2020 рік в сумі – 1 471 050 гривень) 

 

3. Забезпечення перевезень осіб з інвалідністю службою «Соціальне 

таксі» та спеціальним автобусом. 

На реалізацію даних заходів в бюджеті міста Кропивницького передбачено  

кошти в сумі 2 183 430 гривень. 

Послуги надаються особам з інвалідністю з метою відвідування 

підприємств, установ, організацій різної форми власності та підпорядкування, 

банківських, соціальних, медичних установ, протезно -ортопедичних підприємств, 

органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади. 

Протягом 2021 року послугами «соціального таксі» скористалися 2254 пас. 

(осіб з інваліднстю) а саме по Фортечному району міста – 1046 осіб, та по 

Подільському району – 1208 особи. Загальний обсяг кілометражу за період 

складає 35,1 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». 

Середньооблікова чисельність дітей складає  32 особи. 

З 2021 року виконано 988 рейсів  

фактичний обсяг кілометражу складає 23,2 тис. км. 
 

4. Перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським 

електротранспортом. 

 

Мережа електротранспорту представлена 10 тролейбусними маршрутами. 

На маршруті перебуває 38 одиниць транспорту у будень день та 26 одиниць 

у вихідний день: 
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Номер 

маршруту 

 

 

Назва  маршруту 

Кількість рухомого 

складу на маршруті   

( од.) 

Робочі  

дні 

Вихідні  

дні 

Тролейбуси 

1 «101-й мікрорайон – Лісопаркова» 4 2 

4 «вул. Космонавта Попова – Лісопаркова»  6 3 

5 «101 –й мікрорайон –Залізничний вокзал» 3 2 

7 «вул. Генерала Жадова –Лелеківка» 5 5 

7-А «вул. Генерала Жадова - микрорайон Лелеківка (через 

вул. Братиславська)» 

 

2 

 

2 

8 ««вул. Генерала Жадова –Центр-Томотерапія» 2 2 

9 «вул. Генерала Жадова – Залізничний вокзал» 2 1 

10 «вул. Генерала Жадова – Лісопаркова» 11 7 

10 - А «Лісопаркова-Залізничний вокзал» 1 1 

11 « с.Нове – площа Богдана Хмельницького» 4 3 

                                                                  Разом 40 28 

 

Загальна протяжність тролейбусної мережі становить 52,5 кілометрів, 

енергозабезпечення якої здійснюється 6 тяговими підстанціями. 

На відшкодування компенсаційних виплат за пільгове перевезення 

електротранспортом в бюджеті Кропивницької міської територіальної громади 

передбачено 69 926 900 гривень.  

 За 2021 рік  кількість перевезених пасажирів складає  20 855 273 пас., а саме: 

- платної категорії – 2 158 011 пас.; 

- пільгової категорії (безплатно) – 16 728 070 пас. 

Протягом року КП «Електротранс» Кропивницької міської ради за пільгове 

перевезення пасажирів відшкодовано кошти в сумі –69 926 900 гривень,  
 

5. Утримання та розвиток автотранспорту Захід спрямований на 

забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Електротранс» 

Кропивницької міської ради по наданню послуг з перевезення пасажирів міським 

автомобільним транспортом, своєчасної виплати заробітної плати працівникам, 

сплата податків та зборів, розрахунки з постачальниками та інші платежі.  

В бюджеті Кропивницької міської територіальної громади на даний захід 

передбачено кошти  в сумі : 

по загальному фонду – 14 659 170 гривень: 
на забезпечення заробітної плати працівникам підприємства, сплату податків та 

зборів – 11 088 219 грн; 

сплати лізингових платежів  (відсотки) ПАТ АБ «Укргазбанк» - 1 091 851 грн 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 479 100 грн. 

по спеціальному фонду в сумі – 10 318 591 гривень. 

По спеціальному фонду кошти передбачені на здійснення лізингових платежів, на 

викуп 10 автобусів середньої місткості (МАЗ 206086).  
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6. Утримання та розвиток наземного електротранспорту  

Захід спрямований на забезпечення стабільної роботи комунального 

підприємства «Електротранс» Кропивницької міської ради по наданню послуг з 

перевезення пасажирів міським електричним транспортом, своєчасної виплати 

заробітної плати працівникам, сплата податків та зборів, розрахунки з 

постачальниками (спожиту електричну енергію, сплата лізингових платежів  

(винагорода банку) та інше).  

В бюджеті Кропивницької міської територіальної громади на даний захід 

передбачено кошти в сумі 41 660 366 гривень, а саме: 

по загальному фонду – 17 180 360 гривень: 

для сплати лізингових платежів  (відсотки) ПАТ АБ «Укргазбанк» - 8 512 375 грн; 

на забезпечення заробітної плати працівникам підприємства, сплату податків та 

зборів – 7 083 158 грн; 

сплату електроенергії -1 584 827 грн. 

по спеціальному фонду в сумі 24 480 006 гривень для здійснення лізингових 

платежів, які спрямовані на викуп переданого майна 10 тролейбусів «Дніпро-Т203» з 

автономним ходом  - ПАТ АБ «Укргазбанк». 

 

 
 

Начальник управління      Віктор ЖИТНИК  


