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Міська цільова програма  

«Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального 

підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського 

транспорту» 

 

1. Мета програми 

 

Метою Програми є незаборонена чинним законодавством України 

господарська діяльність, спрямована на досягнення економічних і соціальних 

результатів з метою задоволення суспільних потреб мешканців у галузі 

пасажирських перевезень та пов’язаних з цією діяльністю інших робіт і наданням 

послуг, організацією диспетчеризації транспорту, задіяного на 

пасажироперевезеннях, виконання функцій з організації та управління рухом 

транспортних засобів (рухомого складу) та підготовки інформації про роботу 

перевізників.  

Основними пріоритетами Програми є: 

- надання послуг з організації та управління рухом пасажирського 

транспорту та підготовки інформації про роботу суб’єктів господарювання, що 

надають послуги з перевезення пасажирів; 

- здійснення аналізу якості надання послуг з перевезення пасажирів, що 

надаються підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, та 

систематизування, обробка інформації про роботу на маршрутах загального 

користування; 

- забезпечення збільшення ефективності пасажирських перевезень. 

Отримання об'єктивної інформації про роботу і стан об’єктів системи 

моніторингу міського пасажирського транспорту; 

- надання об'єктивних даних для здійснення контролю виконання 

зобов'язань перевізників згідно Договору, укладеного з організатором 

пасажирських перевезень з використанням даних приладів моніторингу; 

- підвищення ефективності управління безпеки перевезення пасажирів та 

безпеки експлуатації транспортних засобів; 

- сприяння покращення якості послуг, що надаються населенню міста 

пасажирським транспортом; 

- формування статистичних даних для звітності та ефективного планування 

перевезень. 

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

 

Основними проблемами системи міських пасажирських перевезень у місті 

Запоріжжя визначені: 
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- недосконалість існуючої маршрутної мережі пасажирського 

транспорту; 

- значне дублювання маршрутів електротранспорту і автобусних 

маршрутів; 

- відсутність регулярності виходів транспортних засобів на  маршрут. 

- відсутність сучасних засобів контролю за роботою міського 

пасажирського транспорту. 

 Для вирішення цих проблем потрібно провести такі заходи: 

- здійснити системне та технічне забезпечення проходження інформації в 

автоматизованих інформаційних системах; 

- забезпечити функціонування систем диспетчеризації; 

- забезпечити впровадження моніторингу та координації роботи 

транспорту в сфері пасажирських перевезень; 

- забезпечити розширення системи для впровадження інших електронних 

систем (електронних табло на зупинках; автоматичного інформаційного 

забезпечення обслуговування пасажирів та тощо); 

- створити єдину базу даних з контрольованим доступом; 

- проводити реєстрації всіх подій в системі диспетчеризації та моніторингу 

міського пасажирського транспорту. Здійснювати оцінку та аналіз 

ефективності роботи об’єктів моніторингу; 

- забезпечити віддалений  контроль за транспортними засобами. 

 

3. Завдання і заходи 

 

Завдання та заходи програми щодо забезпечення стабільної роботи 

комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського 

транспорту» приведені у додатку 1. 

 

4.Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів бюджету міста та інших джерел, не заборонених законодавством України 

згідно з додатком 2. 

 

5. Очікувані результати, ефективність програми  

 

Найменування завдань та показників виконання Програми приведені у 

додатку 3.  

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Головним розпорядником бюджетних коштів за Програмою є управління з 

питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради, яке здійснює 

організацію управління та контроль за ходом виконання програми. 
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Головний розпорядник бюджетних коштів відповідно до п.5 ст.22 

Бюджетного кодексу України може приймати рішення щодо передачі 

повноважень на виконання заходів Програми одержувачам бюджетних коштів. 

Одержувачі бюджетних коштів надають головному розпоряднику 

бюджетних коштів щомісячні звіти щодо використаних коштів за Програмою в 

термін до 3-го числа місяця наступного за звітним. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

бюджетним законодавством України. 

 

 

 

Секретар міської ради      Р.О.Пидорич 


