
Додаток 1 
до міської цільової програми  
«Забезпечення належної та безперебійної роботи 
Запорізького комунального підприємства 
міського електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» на 2018 – 2020 роки» 

 
Завдання і заходи 

з виконання міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального 
підприємства міського  

електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018 – 2020 роки» 
 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці 

Джерела 

фінансу

вання  

Прогнозні обсяги, тис.грн. 

Всього  
За роками: 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Завдання1        

Забезпечення 

належної та 

безперебійної 

роботи з 

перевезення 

пасажирів  

Надання фінансової 

підтримки Запорізькому 

комунальному 

підприємству міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» 

на виплату заробітної 

плати працівникам, 

сплату єдиного 

соціального внеску, 

інших видатків, що 

забезпечують належну  

та безперебійну роботу і 

Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

Запорізьке 

комунальне 

підприємство 

міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротра

нс» 

Бюджет 

міста 

50000,000 50000,000 0,000 0,000 



 

 

2 

з перевезення пасажирів  

Разом за 

завданням 1 

   50000,000 50000,000 0,000 0,000 

Завдання 2        

Оновлення 

пасажирського 

автомобільного 

транспорту  

Придбання для 

Запорізького 

комунального 

підприємства міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» 

35 нових автобусів 

великої місткості, у 

фінансовий лізинг у 2017 

році 

Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

Запорізьке 

комунальне 

підприємство 

міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротра

нс» 

Бюджет 

міста 

 

113764,856 48891,863 42171,260 22701,733 

Придбання для 

Запорізького 

комунального 

підприємства міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» 

50 нових автобусів 

великої місткості у 

фінансовий лізинг у 2018 

році 

65667,063 65667,063 0,000 0,000 

Разом за 

завданням 2 

   179431,919 114558,926 42171,260 22701,733 

Завдання 3        

Підвищення 

ефективності 

роботи 

Запровадження системи 

моніторингу та 

диспетчеризації (GPS) на 

Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та 

Бюджет 

міста 

 

2000,000 2000,00 0,000 0,000 



 

 

3 

міського 

автомобільного 

та 

електротранспо

рту  

трамваях, тролейбусах, 

автобусах та 

автотранспортних 

засобах із 

впровадженням 

програмного 

забезпечення, та 

встановлення 

інтерактивних екранів на 

зупинках міського 

електротранспорту 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

Запорізьке 

комунальне 

підприємство 

міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротра

нс» 

Разом за 

завданням 3 

   2000,000 2000,000 0,000 0,000 

Завдання 4.        

Забезпечення 

безпечних 

пасажирських 

перевезень 

електротранспо

ртом 

Облаштування тягових 

перетворювальних 

підстанцій міського 

електротранспорту 

системами моніторингу  

та захисту тягової 

мережі 

Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

Запорізьке 

комунальне 

підприємство 

міського 

електротранспорту 

«Запоріжелектротра

нс» 

Бюджет 

міста 

3039,253 3039,253 0,000 0,000 

Разом за 

завданням 4 

   3039,253 3039,253 0,000 0,000 

Завдання 5        

Поліпшення Капітальний ремонт  Управління з питань Бюджет 28029,830 28029,830 0,000 0,000 



 

 

4 

технічного 

стану  

рухомого 

складу 

міського 

електротранспо

рту 

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 

транспортного 

забез-печення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

Запорізьке 

комунальне 

підприємство 

міського  

електротранспорту 

«Запоріжелектротра

нс» 

міста  

Разом за 

завданням 5 

   28029,830 28029,830 0,000 0,000 

Разом за 

програмою 

   262501,002 197628,009 42171,260 22701,733 

 

 

Секретар міської ради            Р.О.Пидорич 


