
ПРОЄКТ О.КОВАЛЕНКО                                         
 

                           

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ                                                       

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
від __________  2021 року                                                             
 

Про внесення змін до Програми 

розвитку та забезпечення  

діяльності комунального  

підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» 

на 2018-2021 роки», затвердженої  

рішенням міської ради від 28.08.2018  

(7 скликання 26 сесія) 

 

Відповідно до п.22 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державні цільові програми», 

постанові Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №106 «Про затвердження 

Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», з метою 

належного забезпечення населення послугами з перевезення пасажирів 

громадським транспортом, 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

Внести зміни до Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-

2021, затвердженої рішенням міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки» (7 скликання 26 

сесія) зі змінами:  

1. Викласти в новій редакції додаток до програми «Заходи з реалізації 

Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» на 2018-2021 роки» (додається). 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань промисловості, транспорту та зв’язку, 

підприємництва, торгівлі та надання послуг (голова Рошкован А.Г.). 

 

 

Міський голова                                                   Артем СЕМЕНІХІН 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Додаток 

до рішення міської ради 

8 скликання ( 6 сесія) 

від 16 листопада 2021 року 

 

ЗАХОДИ 

з реалізації Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» 

на 2018-2021 роки 

 
№ 

з/п 

Зміст заходів Терміни 

виконання 

Виконавці Очікувані результати Фінансування, тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 

 Джерела фінансування міський 

бюджет 

державний 

бюджет та 

кошти 

інших 

джерел 

міський 

бюджет 

державний 

бюджет та 

кошти 

інших 

джерел 

міський, 

державний 

бюджет та 

кошти 

інших 

джерел 

місцевий 

бюджет 

 Напрямок 1. Оновлення матеріально-технічної бази        

 Електротранспорт          

1.1 Капітальний ремонт трамвайних 

вагонів їх вузлів та механізмів (в 

т.ч. через внесок у статутний 

капітал) 

2018-2020 КП КТУ Підвищення експлуатаційних 

властивостей трамвайних вагонів та 

забезпечення безперебійного надання 

послуг та вимог безпеки руху 

- - - - 3500,0 

 

- 

1.2 Реконструкція та капітальний 

ремонт трамвайних колій  

2018-2020 КП КТУ Виготовлення проектно-кошторисної 

документації. Підтримання в 

належному  технічному стані 

трамвайних колій та забезпечення 

вимог безпеки руху. 

- - - 10000,0 10000,0 

 

 

- 

1.3 Оновлення /придбання рухомого 

рейкового складу (в т.ч. через 

внесок у статутний капітал) 

2018-2020 КП КТУ Надання якісних, безперебійних послуг з 

пасажирських перевезень 

транспортними засобами та 

забезпечення вимог безпеки руху.  

- 
- 

 
610,0 14150,0 13500,0 

 

 

- 



Поліпшення екологічного стану міста. 

1.4 Придбання автотранспорту 

для забезпечення 

пасажирських перевезень в 

місті (в т.ч. через внесок у 

статутний капітал) 

2021 КП КТУ Надання якісних, безперебійних послуг з 

пасажирських перевезень 

транспортними засобами та 

забезпечення вимог безпеки руху.  

Поліпшення екологічного стану міста.  

- - - - - 

 

 

4000,0 

 Напрямок 2. Збереження і розвиток інфраструктури  

 
     

 

2.1 Капітальний та поточний  

ремонт виробничих та 

адміністративних будівель 

підприємства, розробка 

проектно-кошторисної 

документації 

2018-2020 КП КТУ Підтримання в належному стані 

виробничих та адміністративних 

будівель для забезпечення 

комфортних умов роботи персоналу 
400,0 

- 

 

 

500,0 

 

- 700 

 

- 

2.2 Встановлення та облаштування 

зупинок громадського 

транспорту 

2018-2020 КП КТУ Забезпечення зручності та 

комфортності користування 

громадським транспортом 

 

14,71 

 

- 150,0 - 189,5 

 

- 

2.3 Впровадження 

енергозберігаючих заходів 

2018-2020 КП КТУ Скорочення споживання та витрат на 

електроенергію.  

- 

 
- - 100,0 100,0 

- 

2.4 Відновлення технічного 

ресурсу. Придбання запасних 

частин, обладнання та 

механізмів для проведення 

поточного та капітального 

ремонту електро- та 

автотранспорту, трамвайних 

колій, контактної мережі та 

тягових підстанцій 

2018-2021 КП КТУ Підтримання в належному  

технічному стані електро- та 

автотранспорту,  

трамвайних колій, контактної 

мережі та тягових підстанцій  600,0 - - 3490,0 7860,5 

 

 

 

 

320,7 

2.5 Придбання спеціальної 

техніки, транспортних засобів 

та обладнання (в т.ч. через 

внесок у статутний капітал) 

2018-2021 КП КТУ Оновлення парку спеціальної техніки 

та транспортних засобів для 

забезпечення функціонування 

підприємства 

 

 

- - - - - 420,0 



 Напрямок 3. Забезпечення сталого функціонування підприємства 

 
     

 

3.1

. 

Фінансова підтримка на 

здійснення поточних видатків 

діяльності підприємства, в тому 

числі: на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями  

2018-2021 КП КТУ Забезпечення стабільної роботи 

комунального підприємства. 

Забезпечити своєчасну та в повному 

обсязі виплату заробітної плати та 

нарахувань на неї, а також 

своєчасність розрахунків енергоносії 

7290,0 - 8760,0 - 8900,0 11200,0 

та оплату електроенергії 

 
3710,0 - 4200,0 - 6000,0 

5000,0 

 Напрямок 4. Інформаційна підтримка та моніторинг діяльності       

4.1 Впровадження системами 

GPS-моніторингу електро- та 

автотранспорту  

2018 КП КТУ Забезпечення моніторингу роботи 

електро- та автотранспорту та 

мобільного відстеження 

транспортних засобів 

- - - 50,0 - 

 

 

- 

4.2 Інформаційна підтримка та 

популяризація комунального 

громадського транспорту 

(презентаційні акції, екскурсії, 

висвітленні діяльності в ЗМІ) 

2018-2020 КП КТУ Забезпечення поінформованості 

громадськості щодо діяльності 

комунального транспорту в місті - - - - - - 

4.3 Навчання, підготовка та 

перепідготовка кадрів  

2018-2021 КП КТУ Забезпечення підприємства 

кваліфікованими кадрами 
- - - 100,0 - - 

 Всього     12014,71  - 14220,0 27890,0 50750,0 20940,7 

       

 

 

Міський голова                                                         Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 



Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради 

«Про внесення змін до Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» 

на 2018-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 28.08.2018 

(7 скликання 26 сесія)»  

1.Характеристики стану речей на ділянці, яку унормовує рішення 

(проблемні питанн 

«Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального 

підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-2021 роки» була 

розроблена, для сприяння сталому функціонуванню та подальшому розвитку  

міського електричного транспорту, послуги з перевезення яким, надається 

комунальним підприємством «Конотопське трамвайне управління». Статутом 

підприємства крім діяльності зі здійснення пасажирських перевезень  

передбачені додаткові види діяльності, в тому числі з надання транспортних 

послуг. Надання додаткових послуг сприяє збільшенню доходів підприємства.  

2.Потреба і мета прийняття рішення 

З метою забезпечення сталого функціонування підприємства та створення 

умов для надання додаткових платних послуг, даним проектом рішення 

пропонується виділення з міського бюджету комунальному підприємству 

«Конотопське трамвайне управління» коштів у сумі 420,0 тис.грн., як внесок у 

статутний капітал,  і спрямувати їх на придбання спеціальної техніки та 

транспортних засобів для розширення можливості надання додаткових платних 

послуг та забезпечення господарської діяльності підприємства.           

3.Прогнозні суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішень. 

Підвищення рівня технічного оснащення підприємства та ефективності 

його роботи. Створення належних умов для надання додаткових платних 

послуг населенню та суб’єктам господарювання громади. 

4.Прогноз можливого зменшення надходжень або збільшення 

видатків місцевого бюджету. 

Обсяг фінансування за даним проектом рішення потребує виділення 

коштів  з міського бюджету у сумі 420 тис.грн.. 

 

 

 

Заступник начальника  

управління економіки                                   Олена КОВАЛЕНКО



   

 


