
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради                   

___________№_____ 

 

 

Міська цільова програма 

«Забезпечення належної та безперебійної роботи з перевезення річковим 

транспортом до садово-городніх товариств  

мешканців м. Запоріжжя» 

 

 

1. Мета програми 

 

Забезпечення мешканців міста Запоріжжя пільгових категорій 

можливістю дістатися їх садово-городніх товариств за допомогою річкового 

транспорту.  

 

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

 

Водний транспорт вкрай важливий там, де рівень наземного сполучення є 

недостатнім або неможливим. Для міста Запоріжжя актуальними є водні 

перевезення до садово-городніх товариств мешканців міста, які знаходяться на 

берегах р. Дніпро, так як наявне автобусне сполучення повністю не задовольняє 

потребу у таких перевезеннях.  

Основна частина власників садово-городніх товариств - люди похилого 

віку та інші соціально-вразливі верстви населення, для яких ведення городнього 

господарства є вкрай важливим. Найшвидшим та найзручнішим способом 

дістатися до їх ділянок є використання катерів. Слід зазначити, що річковий 

транспорт відрізняється високим рівнем пасажирообороту.  

Тому, пропонується провести процедуру закупівлі та укласти договір на 

надання послуги з перевезення пасажирів пільгових категорій річковим 

транспортом, тим самим задовольнивши потреби мешканців у водному 

сполученні та зберігши право громадян на безкоштовний проїзд у 

громадському транспорті.   

 

3. Завдання і заходи 

 

Завданням Програми є надання транспортних послуг з перевезення 

пасажирів пільгових категорій річковим транспортом до садово-городніх 

товариств, а саме: забезпечення оптимальної кількості обігових рейсів (прямий 

та зворотний напрямок) за визначеними маршрутами.  

Завдання та заходи програми наведені у додатку 1. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

 



Обсяг видатків на фінансове забезпечення реалізації Програми 

здійснюється за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної 

громади, а також інших джерел, не заборонених діючим законодавством. 

Орієнтовні обсяги фінансування заходів програми наведені у додатку 2. 

 

5. Очікуваний результат, ефективність програми 

 

Задоволення потреб пільгових категорій містян в перевезеннях до садово-

городніх товариств, що надасть можливість ведення ними власного господарства.   

Очікувані результати, які передбачається досягнути, наведені у додатку 3.  

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем Програми є 

управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської 

ради, яке здійснює організацію та контроль за ходом виконання програми,  

цільовим використанням бюджетних коштів, готує щомісячні та щорічні звіти.  

За результатами року здійснює аналіз результатів виконання Програми та, 

у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи 

інших заходів, обсягів і джерел фінансування тощо. 
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