
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від    _____________ 2021 року №  
 

м. Олександрія 
 
Про затвердження Програми  
розвитку муніципального  
автомобільного пасажирського  
транспорту Олександрійської  
територіальної громади на 2021-2025 роки 
 

Відповідно до ст. ст. 143, 146 Конституції України, пп. 22) п. 1 ст. 26, пп.1) п.а) ст.27, 
ст. ст. 40, 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14 Закону 
України «Про автомобільний транспорт», з метою належного задоволення потреб мешканців 
Олександрійської територіальної громади у загальних та пільгових автобусних 
перевезеннях, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади та оновлення 
рухомого складу на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, 
поліпшення якості надання послуг та підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень 
автомобільним транспортом на території Олександрійської територіальної громади,  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Затвердити Програму розвитку муніципального автомобільного пасажирського 
транспорту Олександрійської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (далі – Програма) 
згідно з додатком. 

2) Включити Програму до Переліку міських цільових програм у складі Програми 
економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади на 2021 рік, 
затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 32 (зі змінами). 

3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг та заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В.  

 
2. Управлінню економіки міської ради підготувати відповідний проект рішення міської 

ради. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В.  
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» _______ 2021 року №  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
розвитку муніципального автомобільного пасажирського транспорту  

Олександрійської територіальної громади  
на 2021-2025 роки 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Олександрія – 2021 
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ПАСПОРТ 
Програми  розвитку муніципального автомобільного пасажирського транспорту  

Олександрійської територіальної громади  
на 2021-2025 роки 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ініціатор розроблення програми Олександрійська міська рада 
2. Розробник Програми Управління економіки Олександрійської міської ради 
3. Відповідальні виконавці Програми Управління економіки Олександрійської міської ради, 

фінансове управління міської ради, управління 
соціального захисту міської ради, КП  
«Олександрійський транспорт» Олександрійської 
міської ради, приватні перевізники на автобусних 
маршрутах загального користування 

4. Мета Програми Задоволення потреб мешканців Олександрійської 
територіальної громади у загальних та пільгових 
автобусних перевезеннях, оновлення рухомого 
складу на міських та приміських автобусних 
маршрутах загального користування, поліпшення 
якості надання послуг та підвищення рівня безпеки  
пасажирських перевезень 

5. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 
6. Етапи виконання Програми 2021-2025 роки 
7. Перелік бюджетів, які беруть участі у виконанні 

Програми 
Бюджет Олександрійської міської територіальної 
громади та кошти інших незаборонених законодавством 
джерел 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів  бюджету 
Олександрійської міської територіальної 
громади, у т.ч. по роках, тис. грн 

Всього – 46 653,0 
У т.ч.: 
2021 рік – 13 553,0; 
2022 рік – 8 275,0; 
2023 рік – 8 275,0; 
2024 рік – 8 275,0; 
2025 рік – 8 275,0 

9. Очікуванні результати Підвищення рівня та  якості обслуговування 
населення міським та приміським пасажирським 
транспортом загального користування, задоволення 
потреб мешканців громади у загальних та пільгових 
перевезеннях, оновлення рухомого складу на 
автобусних маршрутах, підвищення рівня безпеки 
пасажирських перевезень автомобільним 
транспортом на території Олександрійської 
територіальної громади 
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1.ВСТУП 
 

Програма розвитку муніципального автомобільного пасажирського транспорту 
Олександрійської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена 
відповідно до  Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 430-р, 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт» , 
інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність автомобільного 
пасажирського транспорту і сфери їх послуг. 

Метою політики в галузі пасажирських перевезень є гарантоване та ефективне 
задоволення потреб населення громади в безпечності та якості надання послуг з 
пасажирських перевезень. 

Програма розроблена на основі аналізу сучасного стану пасажирських перевезень, 
враховуючи основні заходи, напрямки та цілі розвитку ринку пасажирських перевезень та 
безпеки дорожнього руху. 

Програма реалізується шляхом розробки, затвердження та реалізації відповідних 
положень у напрямку розвитку та удосконалення маршрутної мережі територіальної 
громади, якості перевезень,   вимог до перевізників, удосконалення інвестиційної, тарифної 
політики, безпеки дорожнього руху. 

Програма передбачає розв’язання таких завдань:  
- створення умов для розвитку та удосконалення транспортної складової економічного 

і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади; 
- підвищення рівня забезпечення населення громади якісними автобусними 

пасажирськими перевезеннями, у т.ч. пільговими. 
 

  
2. Аналіз стану організації пасажирських перевезень 
на автобусних маршрутах загального користування 

 
Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб 

населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів автомобільними 
транспортними засобами. Серед всіх видів транспорту автомобільний за обсягами 
перевезень, масштабами впливу на майже всі аспекти нашого життя є домінуючим. 

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку територій та у господарській 
практиці необхідність впливу органів місцевого самоврядування на ринкові відносини у 
сфері надання послуг з перевезень на автобусних маршрутах загального користування стає 
все більш актуальним. 

Необхідність такого регулювання пов'язана з добробутом населення, із задоволенням 
повсякденних потреб у загальних та пільгових перевезеннях. 

Пасажирський автомобільний транспорт посідає одне з головних місць у забезпеченні 
ефективного функціонування інфраструктури та усіх галузей громади. 

Стабільна та якісна робота транспорту є невід’ємною умовою нормального 
функціонування економіки та соціальної сфери. 

У галузі пасажирських перевезень головним завданням вважається розвиток 
транспортної мережі, приведення обсягів перевезень відповідно до потреб населення, 
надання надійних і якісних послуг. 

Поліпшення транспортного обслуговування мешканців Олександрійської 
територіальної громади – це не лише вимога конституційних прав людини на пересування та 
задоволення своєї потреби щодо роботи, необхідності одержання медичної допомоги, 
відвідування закладів соціального і культурного призначення, потреба соціального захисту, 
але й важливий аспект розвитку внутрішнього ринку товарів, послуг, впровадження нової 
регіональної політики.  
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3. Характеристика маршрутної мережі та перевезень 
Олександрійської територіальної громади  

 
Транспортна мережа Олександрійської територіальної громади включає в себе 27 

маршрутів, із яких: 26 міського та 1 приміського сполучення (№79 «Олександрія – 
Головківка»). 

Перевезення здійснюють 7 приватних перевізників, регулярність руху на автобусних 
маршрутах загального користування складає не менше 95%.  

На всіх міських автобусних маршрутах запроваджена та діє система автоматизованої 
диспетчеризації з використанням супутникової системи навігації руху міських автобусів 
(GPS).  

Починаючи з березня 2020 року перевезення на автобусних маршрутах загального 
користування здійснюється з урахуванням карантинних обмежень та з виконанням 
санітарно-протиепідемічних заходів. 

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, пов’язаних з протидією поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
перевезення пасажирів в громадському транспорті здійснюється відповідно до вимог, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року                                 
№ 211 (зі змінами), в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною 
характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб. 

Встановлені Урядом протиепідемічні заходи для роботи громадського транспорту на 
період карантину призвели до суттєвих ускладнень щодо задоволення попиту на 
перевезення, особливо у години «пік».  

Перевізниками міста у 2020 році перевезено 1,98 млн. пасажирів, темп росту до 2019 
року становить 66,5,6%. Пасажирооборот склав 22,0 млн. пас. км,  що до 2019 року 
становить 66,3%. 

Пільгові перевезення в основному здійснюються: у зимовий час – з вівторка по 
п’ятницю включно у робочі дні на пільгових рейсах у визначений час по всіх основних 
маршрутах в обсягах 57 пільгових рейсів за тиждень; у літній час - з понеділка по п’ятницю 
включно у робочі дні на пільгових рейсах у визначений час по всіх основних маршрутах в 
обсягах біля 110-120 пільгових рейсів за тиждень. 

Соціально значущими послугами автомобільного транспорту загального користування 
є послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування за 
визначеними уповноваженими органами тарифами та на пільгових умовах відповідно з 
чинним законодавством. 

Протягом років на території м. Олександрія та Олександрійської територіальної 
громади існує соціальна напруга, пов’язана з недостатністю обсягів пільгових перевезень. 
 
 

 4. Тарифна політика на автомобільному пасажирському транспорті 
 

На початок 2021 року у м. Олександрія діють граничні тарифи на перевезення: по 
місту – до 6,50 грн, до сел. Олександрійського – до 11,00 грн. Дані тарифи діють з 2019 року 
і можуть змінюватися відповідно до вимог законодавства. 

Тарифна політика на автомобільному транспорті є складовою частиною загальної 
економічної політики держави, яка повинна задовольняти підприємницький інтерес та 
розвиток пасажирського транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій 
перевезень, застосування сучасних зразків транспортних засобів, а також сприяти 
вирішенню таких завдань:  

- підвищення можливостей суб’єктів підприємницької діяльності, які належать до 
автомобільного транспорту загального користування, щодо забезпечення потреб споживачів 
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у послугах, залучення інвестицій у його розвиток та досягнення сталих економічних умов 
роботи;  

- стимулювання конкуренції – сприяння появі нових суб’єктів підприємницької 
діяльності у сфері пасажирських перевезень;  

- забезпечення оновлення рухомого складу кожним перевізником;  
- забезпечення стабільності, прозорості і прогнозованості тарифів на транспортні 

послуги, рівень яких визначається відповідно до нормативних витрат, рівня рентабельності 
та сплачених податків.  

Економічні засоби регулювання діяльності пасажирського транспорту повинні:  
- захистити економічні інтереси споживачів послуг, забезпечити повноту надходжень 

до бюджету податків від підприємств;  
- забезпечити захист інтересів пасажирських перевізників при наданні ними пільгових 

послуг окремим категоріям громадян. 
 

5. Соціальна політика на пасажирському автомобільному транспорті  
 

Проблема пільгових перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального 
користування в Україні завжди стояла гостро. Дана проблема породжувала з однієї сторони 
численні скарги і нарікання пільговиків, з іншої – автоперевізників. 

Пільгові перевезення на території Олександрійської територіальної громади також 
мають ряд недоліків, так як їх виконання не дозволяє пільговим категоріям громадян 
користуватися транспортом на 100%. 

Згідно із Законами України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення 
пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують 
перевізники, що здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування. 
Органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові 
перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію 
відповідно до вищевказаних законів.  

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки бюджетів місцевих, що 
можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, на місцеві програми соціального захисту 
окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд.  

Діюча сьогодні в Україні практика фінансування пільгових перевезень 
характеризується відсутністю затверджених загальноприйнятих методик визначення 
необхідного розміру дотаційних коштів та відсутністю державних соціальних стандартів і 
нормативів (норм) щодо пільгового проїзду громадянам окремих категорій, тобто немає 
основи для розрахунку суми компенсації перевізникам за пільгові перевезення з бюджетів 
усіх рівнів і для міжбюджетних відносин. 

Виплату компенсації перевізникам за перевезення пільгових категорій пасажирів 
здійснюють на основі поданих перевізниками розрахунків в межах кошторисних призначень 
шляхом розподілу виділеної суми компенсації між перевізниками пропорційно до сум їх 
втрат доходів. Проте обсяги бюджетних призначень не відповідають реальним обсягам 
перевезень пільговиків. 

На даний час є значне соціальне навантаження на автотранспорт, пов’язане з 
перевезенням пільгових категорій пасажирів, що істотно погіршує фінансовий стан 
перевізників. Перевізники стикаються з численними категоріями пільговиків, що мають 
право на необмежений безоплатний проїзд, та неможливістю отримати компенсацію 
втрачених доходів від пільгових перевезень в повному обсязі.  

Наразі дану проблему можливо вирішити лише при наявності створення комунального 
автотранспортного підприємства, яке зможе на себе взяти максимальну 
пасажиронавантаженість з перевезення пільговиків на будь - яких рейсах, можливо крім 
часу «пік». 
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6. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,  
обсягів та джерел фінансування 

 
Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та 

якісного виконання пріоритетних завдань та заходів. 
Першочерговими завданнями удосконалення автобусної мережі є постійний 

моніторинг її стану, визначення та уточнення пасажиропотоку на різних напрямках.  
Поточне коригування автобусної маршрутної мережі буде відбуватися з урахуванням 

потреб у необхідній кількості маршрутів, внаслідок чого на кожному напрямку всі категорії 
громадян матимуть змогу задовольнити свої потреби в пасажирських перевезеннях.  

Основні вимоги до організації руху автобусної маршрутної мережі: 
- охоплення автобусним сполученням максимальної кількості зупинок;  
- співвідношення класу автобуса, його пасажиромісткості та інтервалу руху на 

маршрутах; 
- облаштування зупинок; 
- пріоритетний ремонт автомобільних доріг, покриття вулиць міста.  
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень 

за рахунок коштів бюджету Олександрійської міської територіальної громади та інших 
джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству. 
 
 

7.Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Головними напрямами  Програми є: 
- реалізація засад державної політики у сфері пасажирського транспорту; 
- створення рівних умов для роботи суб’єктів господарювання, що здійснюють 

пасажирські перевезення, забезпечення рівної конкуренції та прозорості під час проведення 
конкурсів на автобусні маршрути; 

- належне утримання та оновлення рухомого складу автобусного пасажирського 
транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- оптимізація тарифної політики та забезпечення перевезення пільгових категорій 
громадян; 

- вдосконалення інфраструктури пасажирських перевезень та ремонт дорожнього 
полотна, де пролягають автобусні маршрути. 
 

8. Очікувані результати 
 

Виконання Програми дасть можливість:  
1. Запровадження дієвого механізму управління та контролю за роботою міського та 

приміського пасажирського транспорту на автобусних маршрутах загального користування 
на території Олександрійської територіальної громади.  

2. Скорочення кількості транспортних засобів малого та особливо малого класу, що 
сприятиме розвантаженню окремих шляхів і транспортних сполучень. 

3. Оновлення рухомого складу пасажирського транспорту.  
4. Забезпечення перевезень пільгових категорій громадян міським та приміським 

транспортом відповідно до чинного законодавства України. 
5. Підвищення ефективності та якості транспортних послуг, зменшення екологічного 

навантаження на навколишнє середовище. 
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9. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

1) Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом та 
Олександрійською міською радою. 

2) Оцінка результатів виконання Програми буде здійснюватися на основі проведення 
досліджень стану та показників діяльності перевезень (обсяги перевезень, оновлення 
транспорту, регулярність руху). 

3) Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює управління 
економіки виконавчого комітету міської ради. 

               



10.Перелік заходів Програми розвитку муніципального автомобільного пасажирського транспорту  
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 
№ 
п/п 

 
Заходи програми Виконавець 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., у тому числі  
Джерела 

фінансування 
 

Очікуваний результат Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Придбання 5 автобусів 
середньої 
пасажиромісткості на 
умовах фінансового лізингу 
та інші видатки для  КП  
«Олександрійський 
транспорт» 
Олександрійської міської 
ради 

Управління 
економіки міської 
ради, фінансове 

управління міської 
ради КП  

«Олександрій-
ський транспорт» 
Олександрійської 

міської ради, 

 
25 555,0 

 
9 303,0 

 
4 063,0 

 
4 063,0 

 
4 063,0 

 
4 063,0 

Бюджет 
Олександрій-
ської міської 

територіальної 
громади 

 

Оновлення рухомого 
складу транспорту на 
території Олександрійської 
територіальної громади, 
удосконалення надання 
послуг з пасажирських 
перевезень, збільшення 
обсягів пільгових 
перевезень 

2 Відшкодування коштів на 
безкоштовний проїзд 
окремих категорій 
громадян на 
автомобільному транспорті 
на міських та приміських 
автобусних маршрутах 
загального користування 
 

Управління соці-
ального захисту 

населення міської 
ради, КП  

«Олександрій-
ський транспорт» 
Олександрійської 

міської ради, пере-
візники на міських 
та приміських ав-
тобусних маршру-

тах загального 
користування 

21 000,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 Бюджет 
Олександрій-
ської міської 

територіальної 
громади 

 

Надання соціально 
значущих послуг 
громадянам, забезпечення 
перевезень  пільгових 
категорій громадян, 
визначених нормативно-
правовими актами 
державних органів влади, 
на автобусних маршрутах 
загального користування 

 
3 

Організація та проведення 
конкурсів на перевезення 
пасажирів на міських та  
приміських автобусних 
маршрутах загального 
користування 
Олександрійської 
територіальної громади 

 
Управління 

економіки міської 
ради 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Забезпечення сталих 
перевезень на міських та 
приміських автобусних 
маршрутах загального 
користування, підвищення 
якості перевезень  
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Продовження таблиці 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№ 
п/п 

 
Заходи програми Виконавець 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., у тому числі  
Джерела 

фінансування 
 

Очікуваний результат Всього 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. Організація контролю за 

дотриманням договірних 
умов на перевезення 
пасажирів перевізниками 

Управління 
економіки міської 

ради 

- - - - - - - Забезпечення належної 
якості надання послуг з 
пасажирських перевезень 

5. Розвиток системи 
диспетчеризації та 
моніторингу пасажирського 
транспорту на міських та 
приміських автобусних 
маршрутах загального 
користування, придбання 
датчиків GPS, програмного 
забезпечення, систем 
диспетчеризації та 
навігаційного обладнання 

Управління 
економіки міської 

ради, 
КП  «Олександрій-
ський транспорт» 
Олександрійської 

міської ради, 

98,0 50,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Бюджет 
Олександрій-
ської міської 

територіальної 
громади 

 

Підвищення якості контролю 
за дотриманням 
регулярності та графіків 
руху на автобусних 
маршрутах, забезпечення 
надання належних 
інформаційних послуг про 
поточний стан виконання 
перевезень для населення 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ  
 


