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Управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради є виконавчим органом Кропивницької

міської ради. Діяльність управління регламентується положенням про управління транспорту та зв’язку

Кропивницької міської ради, яке затверджене рішенням Кропивницької міської ради № 67 від 02 лютого

2021 року. До повноважень управління відносяться організація пасажирських перевезень міським

електро - та автомобільним транспортом загального користування, підготовка та проведення конкурсів з

перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, реалізація завдань та

функцій державного регулювання та контроль за діяльністю автомобільного транспорту та зв’язку.

Управління виступає головним розпорядником бюджетних коштів. Здійснює координацію роботи

підприємств та організацій пасажирського транспорту, зв’язку, незалежно від форм власності на підставі

повноважень, визначених законодавством України. Залучає на договірних засадах установ та організацій,

що не належать до комунальної власності м. Кропивницького, а також до участі в обслуговуванні

населення, засобами транспорту та зв’язку. Здійснює контроль за організацією та якістю транспортного

обслуговування населення, підприємствами транспорту та зв’язку.
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        Станом на 01січня 2022 року в управлінні транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради  існує

кредиторська заборгованість по загальному фонду по КПКВК 1913035 «Компенсаційні виплати за пільговий

проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» на загальну суму 97 522,98 гривень

(заборгованість утворилася перед ВП «Знам’янська дирекція залізничних перевезень» за пільговий проїзд

окремих категорій громадян на залізничному транспорті згідно акту №50 від 02 грудня 2019 року). Дана

заборгованість взята на облік органами Казначейства у 2019 році . У зв’язку з відсутністю кошторисних

призначень у 2020 - 2021 роках заборгованість залишається не відшкодована. Заборгованість прострочена.

        Заборгованість по спеціальному фонді відсутня.

        Дебіторська заборгованість, в управлінні, у тому числі прострочена, відсутня. 

        Прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації видатків 2110 та 2270 в

управлінні відсутня.

        Заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, зазначеної у

довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, №7м «Звіт про

заборгованість за бюджетними коштами» відсутня.

        Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених

Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет не

бралися. Протоколи про порушення бюджетного законодавства, органами Державного казначейства України не

складалися.

        Позики міжнародних фінансових організацій та іноземних грантів до управління не надходило.

        Сума відкритих асигнувань по загальному фонду складає   122 619 395  гривень касові видатки в сумі 122 618

854.42  гривень.

        Сума відкритих асигнувань по спеціальному фонду складає 23 000 гривень  касові видатки  в сумі  23 000

гривень.

        Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року 

        № 150 "Про створення комунального підприємства "Електротранс Кіровоградської міської ради 26.04.2016 р.

зареєстроване комунальне підприємство "Електротранс" Кіровоградської міської ради» (перейменоване на

комунальне підприємство "Електротранс" Кропивницької міської ради).

        Управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради є органом за яким закріпленно функції

управління комунальним підприємством. КП "Електоротранс"Кропивницької міської ради включено до мережі

розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік, як одержувач бюджетних коштів за

наступними бюджетними програмами:

        по загальному фонду 1917411 "Утримання та розвиток автотранспорту"; 1917421 "Утримання та розвиток
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наземного електротранспорту" та по спеціальному фонду 1917411 "Утримання та розвиток автотранспорту".

1917421 "Утримання та розвиток наземного електротранспорту."

        Фінансова звітність за сегментами не передбачена обліковою політикою управління тож додаток до приміток

до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6- дс) не подається.

        Управління не являється платниками ПДВ.

        Управління неприбуткова організація, ознака неприбутковості 0031
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