
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради  

29.05.2019 №23 

Додаток 1   

до міської цільової програми  

«Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства 

міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» 
 

Завдання і заходи 
з виконання міської цільової програми   

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

 
Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

(бюджет міста, 

державний, 

обласний 

бюджети, інші) 

Прогнозні обсяги, тис.грн 

Всього За роками 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Завдання 1                 

Забезпечення 

належної та 

безперебійної 

роботи з 

перевезення 

пасажирів 

Надання фінансо- 
вої підтримки За- 
порізькому кому- 
нальному підпри- 
ємству міського 
електротранспорт-

ту «Запоріжеле- 
ктротранс» на 
виплату заробіт  

Управління з 
питань 
транспортного 
забезпечення 
та зв'язку 
Запорізької 

міської ради / 
ЗКПМЕ 
"Запоріжелект 
ротранс" 

бюджет міста 338700,000 138700,000 200 000,000 0,000 0,000 0,00 



 

 

 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ної плати праців- 
никам, сплату 
єдиного соціаль- 
ного внеску, ін- 
ших видатків, що 

забезпечують 
належну та 
безперебійну 
роботу і з переве-
зення пасажирів  

        

Разом за 

завданням 1 

     338 700,000 138700,000 200 000,000 0,000 0,000 0,00 

Завдання 2            

Оновлення 

міського 

пасажирського 

автомобільного 

транспорту 

Придбання для 
Запорізького ко- 
мунального під- 
приємства місь -
кого електротран- 

спорту «Запоріж- 
електротранс» 35 
нових автобусів 
великої місткості, 
у фінансовий 
лізинг у 2017 році 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення 

та зв'язку 

Запорізької 

міської ради/ 

ЗКПМЕ 

"Запоріжелект-

ротранс" 

бюджет міста 142 208,567 45799,732 51 178,570 45 230,265 0,000 0,00 

Придбання для 
Запорізького ко- 
мунального 
підприємства 
міського електро-

транспорту 
«Запоріжелектро-
транс» 50 нових 
автобусів великої 
місткості у 
фінансовий лі- 

зинг у 2018 році 

263 631,382 67240,533 71554,295 67609,199 57227,355 0,00 



 

 

 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разом за 

завданням 2 

     405839,949 113 040,265 122732,865 112839,464 57227,355 0,00 

Завдання 3            

Підвищення 

ефективності 

роботи міського 

пасажирського 

автомобільного 

та 

електротранспор

ту  

Запровадження 

системи моніто- 

рингу та диспет-

черизації (GPS) на 

трамваях, тро-

лейбусах, авто-

бусах та автотран- 

спортних засобах 

із впровадженням 

програмного 

забезпечення, та 

встановлення ін 

терактивних екра- 

нів на зупинках 

міського електро--

транспорту 

Управління з 

питань тран-

спортного 

забезпечення 

та зв'язку 

Запорізької 

міської ради 

/ЗКПМЕ 

"Запоріжелектр

отранс" 

бюджет міста 1885,359 1885,359 0,000 0,000 0,000 0,00 

Разом за 

завданням 3 

     1885,359 1885,359 0,000 0,000 0,000 0,00 

Завдання 4            

Забезпечення 

безпечних 

пасажирських 

перевезень 

електротранспор

том 

Облаштування тя- 

гових перетворю- 

вальних підстан- 

цій міського елек- 

тротранспорту 

системами моні-

торингу та захис- 

ту тягової мережі 

Управління з 

питань транс- 

портного забе- 

зпечення та 

зв'язку Запо- 

різької міської 

ради / ЗКПМЕ 

«Запоріжелек-

тротранс» 

бюджет міста 3018,843 3018,843 0,000 0,000 0,000 0,00 



 

 

 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разом за 

завданням 4 

     3018,843 3018,843 0,000 0,000 0,000 0,00 

Завдання 5            

Поліпшення 

технічного 

стану  рухомого 

складу міського 

електротранспор

ту 

Капітальний ре -

монт трамваїв Т-3 

із заміною кузова 

на новий з низь-

ким рівнем полу 

та заміною 

контакторно-

реостатної систе- 

ми управління на 

транзисторно-

імпульсну енерго- 

заощадливу сис- 

тему управління з 

проведенням 

випробувань на 

відповідність тех.- 

нічним умовам 

для даного типу 

рухомого складу 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення 

та зв'язку 

Запорізької 

міської ради   

/ЗКПМЕ 

"Запоріжелект-

ротранс" 

бюджет міста 43529,830 28029,830 15500,000 0,000 0,000 0,00 

Придбання для 

Запорізького ко- 

мунального підп -

риємства місько- 

го електротрас- 

порту «Запоріже -

лектротранс» 

трамваїв, які рані- 

ше експлуатува- 

лись в державах 

Європейського 

Союзу 

32316,000 27252,000 5064,000 0,000 0,000 0,00 



 

 

 

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Придбання для 
Запорізького 
комунального 
підприємства 
міського електро-

транспорту 
«Запоріжелект-
ротранс"»тролей-
бусів, які раніше 
експлуатувались в 
державах Європе-

йського Союзу 

  18468,000 0,00 18468,000 0,00 0,00 0,00 

Разом за 
завданням 5 

      94313,830 55281,830 39032,000 0,000 0,000 0,00 

Завдання 6          

Оновлення 
міського 

пасажирського 
електричного 
транспорту 
 

Придбання для 
Запорізького ко 

мунального під-
приємства місь-
кого електротра- 
нспорту «Запорі- 
желектротранс» 5 
нових тролейбу- 

сів 

Управління з 
питань тран-

спортного 
забезпечення 
та зв'язку 
Запорізької 
міської ради / 
ЗКПМЕ 

"Запоріжелек-
тротранс" 

бюджет міста 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

 Придбання для 
Запорізького 
комунального 

підприємства 
міського електро-
транспорту 
«Запоріжелек-
тротранс» 5 нових 
тролейбусів з 

автономним 
ходом у фінансо-
вий лізинг 

  49814,987 0,00 18354,281 13922,684 11859,518 5678,504 



 

 

 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разом за 

завданням 6 

   49814,987 0,000 18354,281 13922,684 11859,518 5678,504 

Разом за 

програмою 

      893572,968 311926,297 380119,146 126762,148 69086,873 5678,504 

 

 

 

Секретар міської ради          Р.О.Пидорич    


