
Пояснювальна записка 
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до міської цільової 
програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького 
комунального підприємства міського електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», затвердженої рішенням міської 
ради від 28.03.2018 №43 (зі змінами)» 

 

Проектом рішення пропонується затвердити обсяг фінансової підтримки на 

виплату заробітної плати працівникам підприємства «Запоріжелектротранс», 

сплату єдиного соціального внеску до пенсійного фонду, інших видатків, що 

забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів в сумі 

220000,00 тис.грн. Збільшення видатків бюджету міста - 20 000,000 тис.грн. 

Міською цільовою програмою на фінансову підтримку підприємству 

«Запоріжелектротранс» передбачено 200000,000тис.грн. Станом на 12.06.2019р. з 

бюджету міста профінансовано 137259,86 тис.грн., в тому числі: 

- на заробітну плану з нарахуваннями – 104217,000 тис.грн., 

- на електроенергію – 26489,423 тис.грн. 

- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу з 

перевезення пасажирів (паливо, матеріали та запасні частини) – 6553,434 тис.грн.  

 Залишок фінансової підтримки до кінця року - 62740,143 тис.грн.  

 Згідно розрахунків, при запланованих коштах фінансування з бюджету міста, 

потреба у додаткових коштах для виплати заробітної плати працівникам 

підприємства «Запоріжелектротранс», оплату за енергоносії, паливо, матеріали та 

запасні частини до кінця 2019 року - 122256,422 тис.грн.  
 

Зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної 

роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» 

           тис.грн. 

Найменування показника Затверджено рішенням 

міської ради  

від 29.05.2019 №23 

Запропоновані 

зміни 

Всього Всього 

Надання фінансової підтримки 
Запорізькому комунальному 
підприємству міського 
електротранспорту "Запоріж-
електротранс"на виплату 
заробітної плати працівникам, 
сплату єдиного соціального 
внеску, інших видатків, що  
забезпечують належну та 
безперебійну роботу і з 
перевезення пасажирів 

200 000,000 220 000,000 

Збільшення планових видатків за міською цільовою програмою «Забезпечення 

належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства 

міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2019 рік – 20 000,000 

тис.грн. 

Загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою 

ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» (зі змінами) на 2019 рік – 400 119,146 тис.грн.  

 

Начальник управління з питань транспортного  

забезпечення та зв’язку міської ради                                               О.О.Власюк 


