
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради      

25.10.2017 №27 

Додаток 1   

до міської цільової програми  

«Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства 

міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс»  
 

Завдання і заходи 
з виконання міської цільової програми   

«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського  
електротранспорту «Запоріжелектротранс»  
(найменування міської цільової програми)         

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансу
вання  

Прогнозні обсяги, тис.грн. 

Всього 
За роками 

2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Завдання 1.         

Здійснення 
безпечних 
пасажирських 
перевезень 
електротранспорто
м 

Реконструкція 
контактної мережі 
тролейбусу від 
вул.Кияшка (т.А) по 
вул.Кремлівській 
(т.Б) м.Запоріжжя 

Управління з 
питань 
транспортного 
забезпечення 
та зв’язку 
Запорізької 
міської ради, 
комунальне 
підприємство 
«Управління 

Бюджет 
міста 

2446,630 2446,630 - - 
 
 

- 



 2 

капітального 
будівництва» 

Завдання 2.         

Забезпечення 

своєчасної виплати 

заробітної плати 

працівникам 

Запорізького 

комунального 

підприємства 

міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротра

нс», сплати єдиного 

соціального внеску 

до пенсійного 

фонду, інших 

видатків, що 

забезпечують 

належну та 

безперебійну 

роботу з 

перевезення 

пасажирів 

Надання фінансової 

підтримки 

Запорізькому 

комунальному 

підприємству 

міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротран

с» на виплату 

заробітної плати 

працівникам, сплату 

єдиного соціального 

внеску до пенсійного 

фонду,   інших 

видатків, що  

забезпечують 

належну  та 

безперебійну роботу і 

з перевезення 

пасажирів теплові 

мережі» 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення 

та зв’язку 

Запорізької 

міської ради, 

Запорізьке 

комунальне 

підприємство 

міського 

електротрансп

орту 

«Запоріжелект

ротранс» 

Бюджет 
міста 

73800,000 

 

73800,000 
 

-  - - 

Завдання 3.         

Оновлення 

пасажирського 

автомобільного 

транспорту 

Придбання для 

Запорізького 

комунального 

підприємства 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення 

Бюджет 
міста 

178630,667 46166,200 52389,336 45319,485 

 

34755,646 
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Запорізького 

комунального 

підприємства 

міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротра

нс» 

міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротран

с» 35 нових автобусів 

великої місткості у 

фінансовий лізинг 

та зв’язку 

Запорізької 

міської ради, 

Запорізьке 

комунальне 

підприємство 

міського 

електротрансп

орту 

«Запоріжелект

ротранс» 

Завдання 4.         

Підвищення 

ефективності 

роботи міського 

електротранспорту 

шляхом 

запровадження  

системи 

моніторингу та 

диспетчеризації 

транспортних 

засобів (GPS) та  

встановлення 

інтерактивних 

екранів на зупинках 

міського 

електротранспорту 

Запровадження 

системи моніторингу 

та диспетчеризації 

(GPS) на трамваях, 

тролейбусах, 

автобусах та 

автотранспортних 

засобах із 

впровадженням 

програмного 

забезпечення, та 

встановлення 

інтерактивних 

екранів на зупинках 

міського 

електротранспорту 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення 

та зв’язку 

Запорізької 

міської ради, 

Запорізьке 

комунальне 

підприємство 

міського 

електротрансп

орту 

«Запоріжелект

ротранс» 

Бюджет 

міста 

 

4012,550 4012,550 - - - 
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Завдання 5.         

Поліпшення 

технічного стану  

рухомого складу 

міського 

електротранспорту 

Капітальний ремонт  
4 трамваїв Т-3 із 
заміною кузова на 
новий з низьким 
рівнем полу та 
заміною 
контакторно-
реостатної системи 
управління на 
транзисторно-
імпульсну 
енергозаощадливу 
систему управління з 
проведенням 
випробувань на 
відповідність 
технічним умовам 
для даного типу 
рухомого складу. 
 
Всього видатки на 
капітальний ремонт 4 
трамваїв Т-3 – 
22487,413 тис.грн., 
 
 з яких: 

- 11397,620 
тис.грн. – видатки на 
поповнення 
статутного капіталу, 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення 

та зв’язку 

Запорізької 

міської ради, 

Запорізьке 

комунальне 

підприємство 

міського 

електротрансп

орту 

«Запоріжелект

ротранс» 

Бюджет 

міста 

 

22487,413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22487,413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -  
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- 11089,793 
тис.грн. – видатки, 
на які статутний 
капітал було 
збільшено у 2015 
році (рішення 
міської ради від 
17.12.2015 №8) та у 
2016 році (рішення 
міської ради від 
30.11.2016 №57) 
 
 
Капітальний ремонт 
4 трамваїв Т-3М 
 
Капітальний ремонт 
8 трамвайних візків 
для трамваїв Т-3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3940,033 

 

 

1816,052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3940,033 

 

 

1816,052 

 

 

Завдання 6.         

Здійснення 

безпечних 

пасажирських 

перевезень 

електротранспорто

м 

Облаштування 

тягових 

перетворювальних 

підстанцій міського 

електротранспорту 

15 системами 

мониторингу та 

захисту тягової 

мережі 

Управління з 
питань 
транспортного 
забезпечення 
та зв’язку 
Запорізької 
міської ради, 
Запорізьке 
комунальне 
підприємство 

Бюджет 

міста 

2651,352 2651,352 - - - 
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міського 
електро-
транспорту 
«Запоріжелект
ротранс» 

Разом за програмою 289784,697 157320,230 52389,336 45319,485 34755,646 

             

Секретар міської ради            Р.О.Пидорич 


