
Додаток 3           
до міської цільової програми  
«Забезпечення належної та безперебійної 
роботи Запорізького комунального 
підприємства міського електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» 

Очікувані результати 
з виконання міської цільової програми  

«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського  
електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» 

 

Найменування 
завдання 

Найменування 
показників виконання 

завдання 

Одиниця 
виміру 

Головний розпорядник 
бюджетних коштів 

Значення показників 

Всього 
у тому числі за роками 

2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8  

Забезпечення 
належної та 
безперебійної роботи 
з перевезення 
пасажирів 

Кількість підприємств, 
яким надано фінансову 
підтримку  

підприємство 

Управління з питань 
транспортного 

забезпечення та зв'язку 
Запорізької міської 

ради   / ЗКПМЕ 
"Запоріжелектротранс" 

1 1 1     

Оновлення міського 
пасажирського 
автомобільного 
транспорту 

Відсоток погашення 
зобов'язань за договором 
фінансового лізингу, 
укладеного у 2017 році 

% 
Управління з питань 

транспортного 
забезпечення та зв'язку 

Запорізької міської 
ради   / ЗКПМЕ 

"Запоріжелектротранс" 

100 48 76 100  

Відсоток погашення 
зобов'язань за договором 
фінансового лізингу, 
укладеного у 2018 році 

% 100 25 53 78 100 



 

 

2 

Підвищення 
ефективності роботи 
міського 
пасажирського 
автомобільного та 
електротранспорту  

Кількість пристроїв 
дистанційного 
моніторингу GPS, 
встановлених на 
трамваях, тролейбусах, 
автобусах та 
автотранспорті 
підприємства 

од. 
Управління з питань 

транспортного 
забезпечення та зв'язку 

Запорізької міської 
ради   /                                            
ЗКПМЕ 

"Запоріжелектротранс" 

180 180 
 

   

Кількість інтерактивних 
екранів, встановлених на 
зупинках міського 
транспорту 

од. 64 64 
 

   

Забезпечення 
безпечних 
пасажирських 
перевезень 
електротранспортом 

Кількість систем 
моніторингу та захисту 
тягової мережі, якими 
будуть облаштовані 
тягові підстанції 

од. 

Управління з питань 
транспортного 

забезпечення та зв'язку 
Запорізької міської 

ради   /                                            
ЗКПМЕ 

"Запоріжелектротранс" 

17 17      

Поліпшення 
технічного стану  
рухомого складу 
міського 
електротранспорту 
  

Кількість трамваїв Т-3, 
на яких планується 
провести капітальний 
ремонт   

од. 
Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв'язку 
Запорізької міської 
ради / ЗКПМЕ 
"Запоріжелектротранс" 
 

6 4  2    

Кількість трамваїв, які 
планується придбати 

од. 24 12 12 
   

Кількість тролейбусів, 
які планується придбати  

9 
 

9 
 

 

Оновлення міського 
пасажирського 
електричного 
транспорту 

Кількість нових 
тролейбусів з 
автономним ходом, що 
планується придбати 
у фінансовий лізинг  

од.  

Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв'язку 
Запорізької міської 
ради / ЗКПМЕ 
"Запоріжелектротранс" 

5 
 

5 
 

 

 

 

Секретар міської ради                                         Р.О.Пидорич 


