
Додаток 

Програма розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки
Розділ І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення 
програми

Управління транспортних мереж та зв’язку

2. Назва документа щодо 
розроблення програми

Протокольне доручення наради при міському голові № 57 п.8 від 
13.10.2020

3. Розробник програми Управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської 
ради 

4. Співрозробники програми Комунальні підприємства: «Тернопільелектротранс»,  
«Міськавтотранс», «Автошкола «Міськавтотранс» 

5. Відповідальний виконавець 
програми

Управління транспортних мереж та зв’язку.

6. Учасники програми комунальні підприємства: «Тернопільелектротранс»,  
«Міськавтотранс», «Автошкола «Міськавтотранс»
 структурні підрозділи Тернопільської міської ради, 
ТОВ «Системний зв’язок», 
суб’єкти господарювання, що надають послуги з перевезення 
пасажирів  

7. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, тис.грн.
в тому числі:

 1 400 947,4

8.1 Кошти Місцевого бюджету 
Тернопільської міської 
територіальної громади ,  
(надалі бюджет громади)

1 131 756,4

8.2 -інші  кошти
269 191,0 

Розділ ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування
З метою вирішення проблем транспортної галузі громади здійснюватимуться наступні кроки:

- Організація ефективного управління пасажирським транспортом та  належне використання його  
майнового комплексу.

- Забезпечення беззбиткового функціонування пасажирського транспорту. 
- Технічне забезпечення пасажирського  транспорту.
- Розвиток автомобільного транспорту на базі комунальних підприємств, придбання рухомого складу 

як нового так і бувшого в користуванні. 
- Постійний подальший розвиток мережі автобусних маршрутів, у відповідності до потреб 

пасажиропотоків, з врахуванням пропозицій мешканців громади, установ та організацій.
- Забезпечення успішного функціонування річкового транспорту, як туристично -  привабливої 

родзинки громади. 
- Подальший розвиток та вдосконалення АСООП на громадському транспорті для забезпечення обліку 

фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів, надання повної, 
достовірної та деталізованої інформації про виконану транспортну роботу.



- Проведення моніторингу та аналізу  тенденцій щодо попиту на транспортні послуги, визначення 
обсягів транспортних послуг.

- Забезпечення пільгового проїзду автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих 
категорій громадян та учнів, студентів.

       Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження бюджету громади на відповідний 
рік з врахуванням реальних можливостей бюджету. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів 
бюджету громади за різними бюджетними програми та коштів інших джерел фінансування, не заборонених 
чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми 
                                                                                                                   тис.грн

Етапи виконання програми 
Усього витрат 
на виконання 

Програми 
2021 рік 2022 рік 2023 рік

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання 
Програми,
всього 280 375,8 681 874,3 438 697,3 1 400 947,4
в тому числі 
бюджет громади 280 358,8 443 816,3 407 581,3 1 131 756,4
інші кошти 17,0 238 058,0 31 116,0 269 191,0



VI. Напрями діяльності та заходи Програми
Завдання 1. Розвиток мережі електричного транспорту

Орієнтовний обсяг фінансування
тис. грн.

№
Назва напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання)

Найменування заходів Виконавці 
  Джерело 

фінансування
2021 р.

2022р. 2023р. Очікуваний результат

1.1. Придбання 
тролейбусів, в тому 
числі 

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 0,0 56 706,0 10393,1

Придбання  40 тролейбусів , в тому 
числі за кошти ЄІБ

Бюджет 
громади 0,0 33 165,0 3 685,01. Оновлення 

тролейбусного 
парку

Реалізація проекту 
«Міський громадський  
транспорт  в Україні - 
ІІ»  

КП 
Тернопільелектро
транс Інші кошти 

(кошти ЄІБ) 0,0
165 825,0
(5000,0 

тис.євро*)

18 425,0
(500,0 

тис.євро*)

 30 одиниць 

2.1.Реконструкція 
тролейбусних ліній

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 5679,0 2861,5 8561,5

Заміна зношеного контактного 
проводу тролейбусної лінії  до 13.4 
км.
Демонтаж , заміна аварійних 
тролейбусних опор до 150 опор.
Реконструкція освітлення вул.Живова 
(зуп.Автовокзал):

Бюджет 
громади 0,00 10570,00 -

2. Розвиток мережі 
тролейбусних 
ліній

2.2.Будівництво нових 
тролейбусних ліній до 
мікрорайонів міста

КП 
Тернопільелектро
транс

Інші кошти
0,0

4637,8
кошти 

інвестора

12691,0 
кошти 

інвестора

Будівництво тролейбусної лінії по 
вул. Полк.Морозенка - Текстильна
Будівництво тролейбусної лінії по 
вул. 15 Квітня — Р.Купчинського — 
А.Корольова — Підволочиське шосе 
— Аеропорт — Збаразьке кільце

3.1.Придбання 
спеціальних аварійних 
машин для ремонту та 
обслуговування 
контактної мережі

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 0,0 2050,0 0,0 Придбання аварійної машини для 

ремонту контактної мережі
3.

Оновлення 
основних фондів 
підприємства, 
підвищення 
якості 
технічного 
обслуговування 
транспортних 

3.2.Капітальний ремонт 
рухомого складу

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 3822,8 3822,8 3822,8

Капітальний ремонт тролейбусів до 
15 одиниці.



засобів 3.3.Будівництво 
очисних споруд від 
миття тролейбусів із 
системою зворотнього 
водопостачання

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади

0,0 3120,0 0,0 Реконструкція цеху миття та очисних 
споруд 

4.1.Модернізація 
системи 
диспетчеризації та 
телекерування тягових 
підстанцій, 
дообладнання 
(доукомплектація) 
системи сповіщення

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади

0,0 9192,2 4596,1 Реконструкція тягових підстанцій 
№№ 2,7

4.2.Реконструкція 
виробничих приміщень

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 0,0 771,5 0,0

Заміна воріт

4.3.Придбання 
основних засобів для 
проведення ремонтних 
робіт

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 871,5 529,2 1468,0

Придбання токарного та  фрезерного 
станків

4.4.Поточний ремонт 
асфальтобетонного 
покриття території 

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 0,0 969,6 0,0

Ремонт асфальтобетонного покриття 
території за адресою 
вул.Тролейбусна,7

4.5.Капітальний ремонт 
даху мийки

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 1221,5 0,0 0,0

Влаштування шатрового даху з 
покриттям металопрофілем цеху 
мийки

4.6.Будівництво 
стоянки для автобусів 

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 0,0 1338,7 0,0

1 об’єкт
4.

Розвиток та 
покращення 
роботи 
комунального 
підприємства

4.7.Фінансова 
підтримка

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 127 800,0 0,0 0,0

Безперебійна робота підприємства

Завдання 2. Розвиток мережі автомобільного  транспорту

Оновлення 
парку міських 

5.1. Придбання 
автобусів 

КП 
Тернопільелектро
транс

Бюджет 
громади 15 700,0 14 120,0 3 450,0

Придбання 20 автобусів в лізинг



Бюджет 
громади

0,0 14 100,0 0,05.2. Реалізація проекту 
«Міський громадський 
транспорт І»

КП 
«Міськавтотранс»

Інші кошти 
(кошти ЄІБ)

0,0 66000,0 
(2000,0 
тис.євро*)

0,0

15 нових автобусів (низькополих)5. автобусів

5.3.Придбання 
автобусів 

КП 
«Міськавтотранс»

Бюджет 
громади

16 000,0 25 404,0 24 204,0 Придбання 30 низькопідлогових 
автобусів в лізинг. 

Бюджет 
громади 0,0 7500,0 -                 

6.

Будівництво 
АГЗП

6.1.Будівництво АГЗП КП 
Тернопільелектро
транс Інші кошти 

(кошти 
інвестора)

17,0 1595,2

Будівництво та обслуговування АГЗП 
з пунктом сервісного обслуговування 
водіїв та пасажирів за адресою вул. 
С.Будного

7 Технічне 
переосна-
щення 

7.1. Капітальний 
ремонт рухомого 
складу 

КП 
«Міськавтотранс»

Бюджет 
громади

1100 500 500 Придбання станків та іншого 
обладнання

8
Інші заходи у 

сфері 
автортранспорт

у 

8.1. Фінансова 
підтримка 

КП 
«Міськавтотранс» Бюджет 

громади 600,0 0,0 0,0 Безперебійна робота підприємства 

9.1. Придбання  
сучасних легкових 
транспортних засобів  
з подальшим 
переобладнанням на 
учбовий

КП «Автошкола»
Міськавтотранс»

Бюджет 
громади 0,0

500,0 500,0

2 легкових автомобілі для 
навчання практичній їзді водіїв

9
Оновлення 

матеріальної 
бази

9.2.  Придбання  
вантажного  
транспортного засобу

КП «Автошкола»
Міськавтотранс» Бюджет 

громади 0,0 300,0 0,0

Вантажний транспортний  засіб  
для навчання водіїв категорії С, Е



9.3 Ремонт 
дорожнього покриття 
та нанесення  
дорожньої розмітки 
на майданчику з 
практичної їзди. 
Добудова 
обов’язкових  
елементів   естакади, 
оновлення 
обладнання 
світлофорної мережі.

КП «Автошкола»
Міськавтотранс»

Бюджет 
громади 0,0 500,0 0,0

2 -світлофори, 1 естакада.
Майданчик з практичної їзди - 
0,500 га

9.4. Капітальний 
ремонт основних 
виробничих фондів ,

КП «Автошкола»
Міськавтотранс» Бюджет 

громади 0,00
210,0 0,00 1-  гараж літера В -

64 м2 та адмінкорпус.

Завдання 3. Впровадження інноваційних технологій

10.

Виготовлення 
та видача  
електронних 
квитків 
«Соціальна 
карта 
Тернополяни
на»

10.1.Забезпечення 
достовірного обліку 
наданих послуг з 
безплатного перевезення 
пільгових категорій 
пасажирів.

Оператор
Управління 
соціальної 
політики 

Бюджет 
громади

500,0 500,0 500,0

Відшкодування витрат з 
виготовлення та видачі е-квитків 
«Соціальна карта Тернополянина» 
пільговим категоріям громадян, 
учням перших класів, працівникам  
державних органів, яким 
законодавством надано право 
безоплатного проїзду для 
виконання покладених на них 
службових обов’язків, 
працівникам закладів охорони 
здоров’я комунальної форми 
власності.

Завдання 4. Забезпечення належного рівня пасажирських перевезень.

11.
Оплата  за 
надані 
транспортні 
послуги 

11.1Виплати за надання 
послуг, що становлять 
загальний економічний 
інтерес – перевезення 
пасажирів міським 
пасажирським 
транспортом загального 
користування громаді

Фінансове 
управління,
Управління 
транспортних 
мереж та зв'язку 
комунальні 
підприємства: 
«Тернопільелектро

Бюджет 
громади 20 838,0 173195,9 207835,0

 Підвищення якості  пасажирських 
перевезень 



 * Орієнтовний курс 1 євро 33,0 грн

Міський голова                                                                                                                                                                              Сергій НАДАЛ

11.2.Компенсаційні 
виплати на пільговий 
проїзд автомобільним, 
електричним та 
залізничним транспортом 
окремих категорій 
громадян та учнів, 
студентів.
Компенсації виплат та 
відшкодування збитків за 
здійснення спеціальних 
перевезень

транс»,  
«Міськавтотранс», 
ТОВ «Системний 
зв’язок», 
суб’єкти 
господарювання, 
що надають 
послуги з 
перевезення 
пасажирів  
 

Бюджет 
громади 86226 115054,9 138065,8 Забезпечення соціальних гарантій 


