
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)» 

 

1. 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 у сумі 345 000,00 тис.грн.  

Міською цільовою програмою на фінансову підтримку підприємству передбачено 

285 000,000 тис.грн., з яких станом на 23.09.202019 профінансовано 256 639,499 

тис.грн., у тому числі: 

- на заробітну плану з нарахуваннями – 206 570,000 тис.грн.; 

- на електроенергію – 24 239,463 тис.грн.; 

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

перевезення пасажирів (паливо, матеріали та запасні частини) – 25 830,037 тис.грн.  

Залишок коштів – 28 360,500 тис.грн.  

Проектом програми пропонується додатково передбачити 60 000,000 тис.грн. для 

забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства з перевезення пасажирів. 

 

2. Проектом рішення пропонується передбачити для підприємства 

«Запоріжелектротранс» кошти в сумі 500,000 тис.грн. на придбання 12 трамваїв, які 

раніше експлуатувались в державах Європейського  Союзу. 

 

3. Проектом рішення пропонується перенесення фінансування заходу «Заміна 

рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві 

міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними 

двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій» по 

всім джерелам фінансування на 2021 рік в загальній сумі 217 661,398 тис.грн. 

На початку грудня 2019 року, після попереднього узгодження з Міністерством 

енергетики та захисту довкілля України, керівництвом підприємства 

«Запоріжелектротранс» був підписаний та направлений до Міністерства Договір на 

делегування повноважень щодо здійснення функцій замовника при реалізації проекту 

цільових екологічних (зелених) інвестицій №1530/18-2 від 18.05.2018.  

Протягом 2020 року вищевказаний Договір з боку Міністерства  енергетики та 

захисту довкілля України не підписаний і всі процеси по Проекту призупинені.  

 

Зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної 

роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» 

           тис.грн. 

Найменування заходу  Затверджено рішенням 

міської ради                             

від 26.08.2020 №34 

Запропоновані 

зміни 

Всього Всього 

1.Надання фінансової 
підтримки Запорізькому 
комунальному підприємству 
міського електротранспорту 
"Запоріжелектротранс"на 
виплату заробітної плати 
працівникам, сплату єдиного 
соціального внеску,   інших 

285 000,000 345 000,000 
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видатків, що  забезпечують 
належну  та безперебійну 
роботу і з перевезення 
пасажирів 

2.Придбання для Запорізького 
комунального підприємства 
міського електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 
трамваїв, які раніше 
експлуатувались в державах 
Європейського  Союзу 

0,000 12 трамваїв 

500,000 

3.Заміна рухомого складу 
існуючих автобусів у 
Запорізькому комунальному 
підприємстві міського 
електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 
електробусами з електричними 
двигунами в рамках реалізації 
проекту цільових екологічних 
(зелених) інвестицій 

10 електробусів 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Державний бюджет 127 380,838 0,000 

Бюджет міста 90 178,560 0,000 

Інші джерела 102,000 0,000 

Всього по п.3 217 661,398 0,000 

 

Після внесення змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською 

цільовою програмою на 2020 рік складатиме – 709 847,453 тис.грн.  

 

 

Начальник управління з питань 

транспортного забезпечення 

та зв’язку міської ради    О.О.Власюк 

 

 


