
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про подання проекту рішення 
 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетним кодексом України,  виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект 

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)». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків та управління з питань транспортного 

забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради. 

 
 
Секретар міської ради  Анатолій КУРТЄВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про подання 
проекту рішення» для схвалення та подання на розгляд чергової сесії 
Запорізької міської ради 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. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення 
 
У 2021 році за міською цільовою програмою «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 
електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» комунальному 
підприємству «Запоріжелектротранс» було передбачено фінансову підтримку на 
виплату заробітної плати працівникам підприємства «Запоріжелектротранс», 
сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну 
та безперебійну роботу з перевезення пасажирів в обсязі 432 944,503 тис.грн., з 
яких станом на 19.11.2021 профінансовано    416 924,90 тис.грн. Кошти 
направлено: 

 - на заробітну плану з нарахуваннями – 329 350,0 тис.грн.; 
- на електроенергію – 46 037,160 тис.грн.; 
- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу з 

перевезення пасажирів, а саме паливо для пасажирських автобусів, витратні 
матеріали, запасні частини для обслуговування та ремонту рухомого складу та 
інше – 41 534,738 тис.грн.  

Залишок коштів до кінця року – 16 019,61 тис.грн., які планується 
направити:  
- на виплату заробітної плати та сплати ЄСВ  - 4 031,890 тис.грн.; 
- на сплату за електроенергію  та розподіл – 5 987,72 тис.грн.; 
- паливно-мастильні матеріали – 6 000,0 тис.грн. за рахунок оптимізації 
використання  фінансової підтримки на виплату заробітної плати та ЄСВ в 
листопаді та грудні 2021. 

Згідно розрахунків до кінця року для виплати заробітної плати працівникам 
підприємства,  оплати за спожиті в вересні-листопаді  енергоносії, паливо, 
матеріали та запасні частини необхідно додатково – 45 000,0 тис.грн. які 
планується направити 

- на виплату    заробітної  плати та сплати ЄСВ за листопад та грудень – 26 
134,599 тис.грн. 

- для недопущення кредиторської заборгованості на початок 2022 року 
на сплату за електроенергію  за жовтень та листопад – 12 636,38 тис.грн. 
- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу 

підприємства – 6 229,021 тис.грн., а саме 
                               - погашення кредиторської заборгованості за теплову енергію –         2 

229,021 тис.грн.; 
                               - кредиторська заборгованість за ПММ – 4000,0 тис.грн. 

Також, у 2021 році комунальному підприємству «Запоріжелектротранс» на 
придбання 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг було 
передбачено 13 573,810 тис. грн. 

У зв’язку з фактично проведеною процедурою рефінансування фінансового 
лізингу на придбання 5 тролейбусів з автономним ходом за рахунок кредиту з 



АТ МОТОР-БАНК відпала необхідність у фінансуванні з бюджету міської 
територіальної громади на сплату тіла лізингу, відсотків, на реєстрацію, 
страхування, інших виплат.  

 
2. Мета прийняття проекту рішення 

 
 Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства 
«Запоріжелектротранс» до кінця у 2021 року. 

 
3. Загальна характеристика та основні  положення прийняття проекту 

рішення 
 
Проектом рішення пропонується збільшити на 45 000,000 тис. грн. видатки 

бюджету міста на фінансову підтримку підприємству 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 та зменшити видатки у 
сумі 3 791,162 тис. грн. на придбання для Запорізького комунального 
підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 5 нових 
тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг. 

 
4. Нормативно – правова база в даній сфері правового регулювання 
 
Підставами для прийняття проекту рішення є діючі нормативні акти - 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс 
України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 
міської ради від 28.03.2018 №43 «Про затвердження міської цільової програми 
«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального 
підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 
роки» (зі змінами). 
 

5. Фінансово – економічне обґрунтування 
 
Зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 
електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», які 
запропоновано внести проектом рішення на 2021 рік. 

     тис.грн. 

Найменування заходу Затверджено 

рішенням міської 

ради від 

10.09.2021 №36 

на 2021рік 

Відхилення Запропоновані 

проектом рішення 

зміни на 2021 рік 

Надання фінансової підтримки 

Запорізькому комунальному 

підприємству міського електро-

транспорту 

«Запоріжелектротранс» на виплату 

заробітної плати працівникам, 

сплату єдиного соціального 

внеску, інших видатків, що 

забезпечують належну та 

432 944,503 + 45 000,00 477 944,503 



безперебійну роботу з перевезення 

пасажирів 

Придбання для Запорізького 

комунального підприємства 

міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» 5 нових 

тролейбусів з автономним ходом у 

фінансовий лізинг 

13 573,810 -3 791,162 9 782,648 

 

Всього зміни до програми  41 208,838 487 727,151 

 

Після внесення змін загальний обсяг видатків за міською цільовою 
програмою на 2021 р. складатиме – 636 822,352 (100% цього обсягу – бюджет 
міста). 

 
 

Начальник управління з питань 
транспортного забезпечення 
та зв’язку міської ради       Олег МАРГОЛІН 
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Про внесення змін до міської цільової програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи комунального  підприємства  «Запорізький центр 

диспетчеризації громадського транспорту», затвердженої рішенням міської 

ради від 24.02.2021 №54 
 
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про 

міський електричний транспорт», «Про доступ до публічної інформації» 

Постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних», від 23.12.2004 №1735 «Про затвердження Правил надання населенню 

послуг з перевезень міським електротранспортом» та від 18.02.1997 №176 «Про 

затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту», Запорізька міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи комунального підприємства «Запорізький центр 

диспетчеризації громадського транспорту», затвердженої рішенням міської ради 

від 24.02.2021 №54, виклавши додатки 1, 2 та 3 в новій редакції (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа ТАРАНА та 

постійну комісію з питань життєзабезпечення міста. 

 

 
Секретар міської ради               Анатолій КУРТЄВ 
 
 
Проект рішення підготовлено  
управлінням з питань транспортного  
забезпечення та зв’язку Запорізької 
міської ради 
 
Начальник управління                                  Олег МАРГОЛІН 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Запорізька міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 28.02.2019 №43 (зі змінами), виклавши додатки 1, 2 та 

3 в новій редакції (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа ТАРАНА та 

постійну комісію з питань життєзабезпечення міста. 
 
 
Секретар міської ради        Анатолій КУРТЄВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення 
 
У 2021 році за міською цільовою програмою «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» комунальному 

підприємству «Запоріжелектротранс» було передбачено фінансову підтримку на 

виплату заробітної плати працівникам підприємства «Запоріжелектротранс», 

сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну 

та безперебійну роботу з перевезення пасажирів в обсязі 432 944,503 тис.грн., з 

яких станом на 19.11.2021 профінансовано    416 924,90 тис.грн. Кошти 

направлено: 

 - на заробітну плану з нарахуваннями – 329 350,0 тис.грн.; 

- на електроенергію – 46 037,160 тис.грн.; 

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

перевезення пасажирів, а саме паливо для пасажирських автобусів, витратні 

матеріали, запасні частини для обслуговування та ремонту рухомого складу та 

інше – 41 534,738 тис.грн.  

Залишок коштів до кінця року – 16 019,61 тис.грн., які планується 

направити:  

- на виплату заробітної плати та сплати ЄСВ  - 4 031,890 тис.грн.; 

- на сплату за електроенергію  та розподіл – 5 987,72 тис.грн.; 

- паливно-мастильні матеріали – 6 000,0 тис.грн. за рахунок оптимізації 

використання  фінансової підтримки на виплату заробітної плати та ЄСВ в 

листопаді та грудні 2021. 

Згідно розрахунків до кінця року для виплати заробітної плати працівникам 

підприємства,  оплати за спожиті в вересні-листопаді  енергоносії, паливо, 

матеріали та запасні частини необхідно додатково – 45 000,0 тис.грн. які 

планується направити 

- на виплату    заробітної  плати та сплати ЄСВ за листопад та грудень – 26 

134,599 тис.грн. 

- для недопущення кредиторської заборгованості на початок 2022 року 

на сплату за електроенергію  за жовтень та листопад – 12 636,38 тис.грн. 

- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу 

підприємства – 6 229,021 тис.грн., а саме 

                               - погашення кредиторської заборгованості за теплову енергію –         2 

229,021 тис.грн.; 

                               - кредиторська заборгованість за ПММ – 4000,0 тис.грн. 

Також, у 2021 році комунальному підприємству «Запоріжелектротранс» на 

придбання 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг було 

передбачено 13 573,810 тис. грн. 

У зв’язку з фактично проведеною процедурою рефінансування фінансового 

лізингу на придбання 5 тролейбусів з автономним ходом за рахунок кредиту з 



АТ МОТОР-БАНК відпала необхідність у фінансуванні з бюджету міської 

територіальної громади на сплату тіла лізингу, відсотків, на реєстрацію, 

страхування, інших виплат.  

 

2. Мета прийняття проекту рішення 

 

 Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства 

«Запоріжелектротранс» до кінця у 2021 року. 

 

3. Загальна характеристика та основні  положення прийняття проекту 

рішення 

 

Проектом рішення пропонується збільшити на 45 000,000 тис. грн. видатки 

бюджету міста на фінансову підтримку підприємству 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 та зменшити видатки у 

сумі 3 791,162 тис. грн. на придбання для Запорізького комунального 

підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 5 нових 

тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг. 

 

4. Нормативно – правова база в даній сфері правового регулювання 

 

Підставами для прийняття проекту рішення є діючі нормативні акти - 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс 

України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

міської ради від 28.03.2018 №43 «Про затвердження міської цільової програми 

«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального 

підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 

роки» (зі змінами). 

 

5. Фінансово – економічне обґрунтування 

 

Зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», які 

запропоновано внести проектом рішення на 2021 рік. 
     тис.грн. 

Найменування заходу Затверджено 

рішенням міської 

ради від 

10.09.2021 №36 

на 2021рік 

Відхилення Запропоновані 

проектом рішення 

зміни на 2021 рік 

Надання фінансової підтримки 

Запорізькому комунальному 

підприємству міського електро-

транспорту 

«Запоріжелектротранс» на виплату 

заробітної плати працівникам, 

сплату єдиного соціального 

432 944,503 + 45 000,00 477 944,503 



внеску, інших видатків, що 

забезпечують належну та 

безперебійну роботу з перевезення 

пасажирів 

Придбання для Запорізького 

комунального підприємства 

міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» 5 нових 

тролейбусів з автономним ходом у 

фінансовий лізинг 

13 573,810 -3 791,162 9 782,648 

 

Всього зміни до програми  41 208,838 487 727,151 

 
Після внесення змін загальний обсяг видатків за міською цільовою 

програмою на 2021 р. складатиме – 636 822,352 (100% цього обсягу – бюджет 
міста). 

 

 
Начальник управління з питань 
транспортного забезпечення 
та зв’язку міської ради       Олег МАРГОЛІН 
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