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Обсяги видатків для здійснення внесків до статутного капіталу КП "ЖТТУ" міської ради:

1.2. придбання 

автобусів 

(екологічного 

стандарту євро-5)

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

79200,0 27829,4 27829,4 100,0 Погашення лізингу на 

закупівлю 17 автобусів

1.3. придбання 

електричних міських 

автобусів

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

9000,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

1.4 придбання для 

проведення 

капітальних ремонтів 

елетротранспорту

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

17830,0 1000,0 824,6 82,0 Придбано вузли, агрегати, 

запасні частини 

 Зміст заходів Річний обсяг 

фінансування, 

тис.грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %

Завдання Джерела фінансу-

вання

Термін 

виконання

Виконавці Інформація про виконання 

або причини невиконання 

заходу

                                                                                                                  Звіт

                              про результат виконання Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2019 роки

                                                                                                             за 12 місяців 2019 року

Дата і номер рішення міської ради,

яким затверджено Програму та зміни до неї: від 16.03.2016 №167 «Про затвердження Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 

2016-2018 роки», від 25.01.2018 №925 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку міського громадського транспорту м.Житомира на 2016-2019 

роки»

Відповідальний виконавець: управління транспорту і зв’язку міської ради.

Термін реалізації Програми: 2016-2019 роки

1. Виконання заходів Програми

87 9

1 Оновити рухомий 

склад

Фактично 

профінансовано у 

звітному періоді, 

тис.грн



2 2.2 придбання рейок і 

комплектуючих для 

трамвайної колії

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

1378,4 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

2.6 придбання 

контактного проводу, 

спецчастин, 

матеріалів та 

ізоляторів для 

контактної мережі

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

1897,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

2.7 придбання 

силового кабелю для 

проведення 

капітального ремонту 

кабельної мережі

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

461,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

3 3.1 придбання 

інформаційних 

систем для рухомого 

складу

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

975,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

3.5 придбання 

автовишки 

контактної мережі

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

1800,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

3.22 придбання 

матеріалів для 

капітального ремонту 

виробничих 

приміщень 

тролейбусного депо

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

350,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

3.23 придбання 

матеріалів і 

комплектуючих для 

реконструкції 

системи опалення в 

трамвайно-

тролейбусному депо

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

2000,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

 Оновити 

виробничу базу, а 

також технічно 

переоснащити

новити виробничу 

базу, а також 

технічно 

переоснащити

 Оновити 

виробничу базу, а 

також технічно 

переоснащити

Технічне 

переоснащення 

контактної, 

кабельної мережі, 

трамвайної колії, 

тягових підстанцій



3.24 придбання 

матеріалів, 

спецчастин 

контактної і 

кабельної мережі для 

будівництва і 

обслуговування 

тролейбусної лінії до 

індустірального 

парку( з тяговою 

підстанцією)

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

30000,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

3.29 придбання шин 

для 

електротранспорту

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

1750,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

3.30 придбання 

автонавантажувача

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

490,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

3.31 будівництво АЗС 

в тролейбусному депо

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

5000,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

4.5 виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації для 

будівництва 

тролейбусної ліні по 

вул. Героїв 

Пожежних м. 

Житомирі (район 

Мальованки)

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

600,0 510,0 510,0 100,0 Проєкт виготовлено

 Оновити 

виробничу базу, а 

також технічно 

переоснащити

новити виробничу 

базу, а також 

технічно 

переоснащити

 Оновити 

виробничу базу, а 

також технічно 

переоснащити

4 Розвиток 

інфраструктури,

Покращення 

надання послуг з 

перевезення 

пасажирів міським 

електротранспорто

м



4.6 виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації для 

реконструкції 

тролейбусної лінії 

(розворотного кільця) 

по вул.Покровській, 

вул.Львівській, 

вул.Небесної сотні, 

вул.Київській

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

93,9 93,9 93,9 100,0  виготовлено проектно-

кошторисної документації для 

реконструкції тролейбусної 

лінії (розворотного кільця) по 

вул.Покровській, 

вул.Львівській, вул.Небесної 

сотні, вул.Київській

4.7.виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

"Реконструкція  

існуючої 

автозаправної станції 

на території 

тролейбусного депо 

по вул. Ольжича,1 у 

м. Житомирі"

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради

120,8 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

5 Забезпечити 

безперебійну роботу 

підприємства

5.2 страхування 

електротранспорт-

них засобів (трамваї, 

тролейбуси), водіїв, 

кондукторів від 

нещасних випадків на 

транспорті

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

220,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

Забезпечення надання 

послуг з перевезення 

пасажирів 

електротранспортом

6.1 Оплата надання 

транспортних послуг 

з перевезення 

пасажирів міським 

електричним 

транспортом

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

129210,1 129210,1 137656,9 120,0 Здійсненооплату надання 

транспортних послуг з 

перевезення пасажирів 

міським електричним 

транспортом згідно отрманих 

Актів виконаних робіт 

відповідно до укладеного 

договору

4 Розвиток 

інфраструктури,

Покращення 

надання послуг з 

перевезення 

пасажирів міським 

електротранспорто

м



6 Реалізація Проекту 

модернізації 

громадського 

тролейбусного 

транспорту 

м.Житомир

7.1 Для реалізації 

Проекту модернізації 

громадського 

тролейбусного 

транспорту 

м.Житомир за 

фінансування 

ЄБРР(забезпечення 

виконання умов 

кредитного договору)

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«ЖТТУ»

6260,0 6260,0 2718,0 40,0 Здійснено оплату забовязань 

перед ЄБРР для забезпечення 

виконання умов кредитного 

договору

7.2 придбання 

основних засобів, в 

т.ч.: комп'ютерної 

техніки, 

периферійних 

пристроїв, 

мережевого 

обладнання, офісних 

меблів, розробка 

сайту, тощо.

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«Житомиртран

спорт»

650,0 0,0 0,0 0,0 Даний захід непрофінансовано

7.3.Створення, 

утримання 

(розширення) 

інфраструктури 

інформування 

населення про рух 

громадського 

транспорту (стенди, 

електронні табло, 

графіки, тощо)

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«Житомиртран

спорт»

406,0 100,0 96,4 98,0 заробітна плата працівників, 

підтримка каналу звязку

8.1 Проведення 

заходів інформування 

населення в т.ч.: 

розробка графічних, 

відео, аудіо- 

матеріалів та їх 

розповсюдження, 

тощо.

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«Житомиртран

спорт»

198,0 198,0 46,3 35,0 придбання листівок, 

замовлення дизайну листівок, 

друк листівок

Забезпеити роботу 

підприємства

7

6. Обсяг видатків КП «Житомиртранспорт» міської ради, з них на:



8 Проінформувати 

населення щодо 

впровадження Е-

квитка

9.1 Впровадження 

"Картки 

житомирянина" в т.ч.: 

збір та обробка заяв, 

виготовлення та 

видачі 

персоналізованих 

карток, тощо.

2016-2019 

роки

УТіЗ міської 

ради, КП 

«Житомиртран

спорт»

1650,0 0,0 0,0 0,0   

156070,1 29731,3 29400,7 0,0

Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради                                                                                                   К.В. Підпокровний

Всього видатків за програмою


