Звіт
про виконання Галузевих Програм розвитку Головним управлінням житловокомунального господарства Міської ради міста Кропивницького за 2017 рік
Головним управлінням
житлово-комунального господарства розроблені
довгострокові галузеві програми (на 5 років: 2017-2021 роки), які визначають
загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з утримання
благоустрою і розвитку житлово–комунального
дорожнього господарства та
господарства міста.
Виконання робіт у
сфері
ЖКГ
міста Кропивницького за 2017 рік
здійснювалося згідно заходів Програми утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кропивницького, а також
заходів Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті
Кропивницькому.
І. Заходи Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кропивницького
Фінансова підтримка комунальним підприємствам міста
З метою підтримки 3 комунальних підприємств міста рішеннями міської ради
за звітний період були направлені кошти у вигляді фінансової допомоги за рахунок
коштів міського бюджету на суму понад 30 761,3 тис.грн (у 2016 році фінпідтримка
8 підприємствам склала - 37 107,0 тис.грн).
1) Зокрема, надана фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на суму
25 092,0 тис.грн ( у 2016 році – 29 668,2 тис.грн), а саме:
• для забезпечення виконання першочергових заходів по підготовці підприємства
до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 (на покриття збитків від операційної
діяльності) у розмірі 19 549,1 тис.грн. ( у 2016 році – 18 417,3 тис.грн)
Профінансовано підприємство у повному обсязі, у тому числі:
- заробітна плата (з відповідними
нарахуваннями на неї)
- 10 500,8 тис. грн;
- оплата електроенергії
- 1 300,0 тис. грн;
- оплата послуг
- 2 022,4 тис.грн;
(проведення поточних ремонтів котлів, покрівлі
труби димової, тепломереж тощо)
- матеріали, обладнання та інвентар
- 2 225,9 тис. грн;
- оплата за транспортування газу
- 3 500,0 тис.грн.
• на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором
реструктуризації, а також за спожитий природний газ у опалювальному періоді
2017 року, на транспортування та розподіл газу надана фінансова підтримка
у загальній сумі 5 542,9 тис.грн, яка перерахована підприємству у повному обсязі
(у 2016 році - 9 680,0 тис.грн).
Крім того, із загальної суми субвенції, яка передбачалась з держбюджету на
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії та тарифами, що
затверджені по КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» у сумі 7 724,5 тис.грн, надійшло
коштів лише 6 509,7 тис.грн, які і перераховані підприємству у повному обсязі.

2

По ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» із загальної суми
передбаченої субвенції з держбюджету 10 096,3 тис.грн., надійшло коштів лише
8 514,1 тис.грн, які і перераховані підприємству у повному обсязі;
2)
КП
«Аварійно-диспетчерська
служба»
Міської
ради
міста
Кропивницького» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у
житловому фонді у сумі 5 051,0 тис. грн.
Профінансовано підприємство у сумі 4 989,6 тис. грн, у тому числі:
- заробітна плата (з відповідними
нарахуваннями на неї )
- 3 865,8 тис. грн;
- предмети, обладнання, матеріали
- 684,9 тис. грн;
(запчастини, ПММ, інструменти тощо)
- комунальні послуги
- 147,9 тис. грн;
- для виконання заходів щодо
створення програмно-технічного
комплексу “ Єдина диспетчерська служба”
- 291,0 тис.грн.
За звітний період підприємством надано мешканцям міста 56 469 консультацій,
по яким роз’яснено щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 1 260 заявок по
холодному водопостачанню, 2 606 заявок по водовідведенню, 1 037 заявок по
теплопостачанню та 2 510 заявок на електромережах в житлових будинках,
що становить 20 заявок в середньому на 1 добу;
3) комунальному підприємству по утриманню шляхів на погашення
заборгованості по виплатам із заробітної плати, податків, ЕСВ минулих років у сумі
618,3 тис.грн, яку перераховано підприємству у повному обсязі.
Придбання комунальної техніки
В зв’язку із зношеністю основних транспортних засобів, з метою надання
якісних та своєчасних послуг населенню міста, КП «УНІВЕРСАЛ 2005» придбано
комунальну техніку на загальну суму 14 131,0 тис.грн (у 2016 році -7 205,8 тис.грн),
а саме:
*спеціальну вантажну підмітально-прибиральну машину «Глобус-533710» вартістю
9 250,0 тис.грн;
*сміттєвоз із заднім завантаженням вартістю 3 135,0 тис.грн;
* трактор МТЗ з комунальним устаткуванням вартістю 981,0 тис.грн;
* автобус «РУТА 22» вартістю 765,0 тис.грн.
У грудні 2017 року Головним управлінням ЖКГ за рахунок коштів міського
бюджету придбано три трактори (марки МТЗ-82)
з обладнанням на суму
1 800,0 тис.грн для виконання робіт з благоустрою комунальними підприємствами
міста.
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Капітальний ремонт покрівель житлових будинків з виготовленням
проектно-кошторисної документації:
Передбачено коштів на капітальний ремонт покрівель в сумі 19 429,9 тис. грн,
використано коштів - 16 559,6 тис.грн, що складає 85 % виконання від виділеної суми
на рік, а саме:
- капітальний ремонт покрівель виконаний у повному обсязі на 31 об’єктах на
суму 11 625,9 тис. грн;
- капітальний ремонт покрівель частково виконаний на 11 об’єктах на суму
4 817,6 тис.грн, дані об’єкти є перехідними на 2018 рік;
- розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення капремонту
13 покрівель на суму 116,1 тис. грн, дані об’єкти є перехідними на 2018 рік.
Перелік 31 об’єкту, роботи по яких виконано у 2017 році стовідсотково за
наступними адресами:
1. вул. Короленка, 62
2. вул. Івана Похитонова, 1-а
3. просп. Перемоги, 12, корп. 1
4. вул. Будівельників, 1-а
5. вул. В’ячеслава, Чорновола, 6/1
6. вул. Михайлівська, 55/89
7. вул. Генерала Родимцева, 72-в
8. вул. Волкова, 20, корп. 1
9. вул. Бєляєва, 25, корп. 2
10. вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 1
11. вул. Академіка Корольова, 28
12. вул. Комарова, 12-а
13. вул. Андріївська, 10-а
14. вул. Вокзальна, 27, корп.3
15. вул. Пацаєва, 4, корп. 3
16. вул. Солдатська, 56
17. вул. Євгена Тельнова, 9, корп. 2
18. вул. Лінія 5-а, буд. 21
19. вул. Гагаріна, 4/11
20. вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 1 (коригування)
21. вул. Велика Перспективна, 9
22. вул. Героїв України, 16, корп. 1
23. вул. Зінченко, 1
24. вул. Добровольського, 15
25. вул. Пацаєва, 8, корп. 3
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26. вул. Волкова, 26, корп. 2
27. вул. Шатила, 12
28. вул. Волкова, 10, корп. 1
29. вул. Гагаріна, 3-а
30. вул. Івана Усенка, 9/40
31. вул. Гагаріна, 16-а
Перелік 24 об’єктів, роботи по яких розпочато упродовж 2017 року та виготовлено
проектно-кошторисну документацію, будуть перехідними на 2018 рік:
1. вул. Лінія 9-а, буд. 41;
2. вул. Євгена Тельнова, 3, корп. 1;
3. просп. Університетський, 31;
4. пров. Фортечний, 21;
5. вул. Героїв України, 26;
6. вул. Волкова, 16, корп. 1;
7. вул. Космонавта Попова, 20, корп.1;
8. вул. Бєляєва, 29, корп. 2;
9. вул. Волкова, 20, корп. 2;
10.вул. Героїв України, 8.
11. вул. Волкова, 28, корп. 5
12. вул. Ігіта Гаспаряна, 100;
13. вул. Василя Нікітіна, 15, корп.1;
14. вул. Шульгиних, 12-а;
15. вул. Велика Перспективна, 10;
16. вул. Полтавська, 30;
17. вул. Лінія 9-а, 38;
18. вул. Районний бульвар, 65;
19. вул. Полтавська, 24, корп. 1;
20. вул. Братиславська, 9-б;
21. вул. Братиславська, 9-д;
22. вул. Гоголя, 131;
23. вул. Велика Перспективна, 7;
24. вул. Космонавта Попова, 15, корп. 2
Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках та
проведення експертизи ліфтів:
У 2017 році виділено коштів на капітальний ремонт 91 одиниці пасажирських
ліфтів у розмірі 4 498,3 тис.грн, відремонтовано 91 ліфт і витрачено коштів 4 488,9 тис.грн, що складає 100 % виконання від запланованої кількості одиниць.
Із загальної кількості відремонтованих ліфтів відновлено роботу 2 ліфтів, які не
працювали більш, ніж 25 років (просп. Університетський, 23, корпус 1, під’їзд № 1 та
№ 2.
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Крім того, виконано відновлювальні роботи по заміні 2 кабін пасажирський
ліфтів після пожеж, які відбулися у 2017 році (вул. Космонавта Попова, 9, корпус 1,
під’їзд № 1 та № 3).
На проведення експертизи 102 пасажирських ліфтів виділено 308,0 тис. грн.
Використано коштів - 306,0 тис.грн, що складає 100 % виконання від запланованої
кількості одиниць.
Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг з виготовленням проектнокошторисної документації:
Виділено коштів на капітальний ремонт внутрішньодворових доріг у розмірі
19 611,6 тис.грн. Використано коштів -18 919,8 тис.грн, що складає 96,5 % виконання
від виділеної суми на рік, а саме:
капітальний ремонт внутрішньодворових доріг стовідсотково виконаний
на 32 об’єктах на суму 18 180,4 тис. грн;
капітальний ремонт внутрішньодворових доріг частково виконаний на
3 об’єктах на суму 712,1 тис. грн. Об’єкти є перехідними на 2018 рік;
розроблено
проектно-кошторисну
документацію
на
проведення
капремонту 3 внутрішньодворових доріг на суму 27,3 тис. грн. Об’єкти є
перехідними на 2018 рік.
Перелік 32 об’єктів, роботи по яких виконано у 2017 році стовідсотково за
наступними адресами:
1. вул.Пляжна, 2, 3
2. вул. Велика Перспективна, 32/11
3. вул. Хабаровська, 7
4. вул. Гагаріна, 3-а
5. вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 1
6. вул. Бєляєва, 29, корп. 1
7. вул. Євгена Тельнова, 14/22
8. вул. Євгена Тельнова, 3, корп. 2
9. вул. Євгена Тельнова, 6, корп. 1 (коригування)
10.вул. Соборна, 9 (коригування)
11.вул. Юрія Коваленка, 25/19, корп. 1
12.вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 1
13.вул. Героїв України, 34, 36
14.вул. Лінія 10-а, 46, 47
15.вул. Євгена Тельнова, 12
16.вул. Євгена Тельнова, 13
17.вул. Юрія Липи, 4 (коригування)
18.вул. Соборна, 3 (коригування)
19.внутрішньоквартальний проїзд (від вул. Юрія Липи до вул. Ціолковського
(коригування)
20. проїзд від вул. Космонавта Попова до вул. Космонавта Попова, 20, корп. 1
21. вул. Героїв України, 28 (коригування)
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22. вул. Академіка Тамма, 25 (коригування)
23. вул. Кременчуцька, 5 (коригування)
24. вул. Родникова, 77, корп. 2 (коригування)
25. вул. Волкова, 9, корп. 1 (коригування)
26. вул. Архангельська, 46/91 (коригування)
27. вул. Архітектора Паученка, 68-а (коригування)
28. вул. Волкова, 9, корп. 2
29. просп. Університетський, 1/7
30. вул. Бєляєва, 29, корп. 2
31. вул. Волкова, 20, корп. 2
32. вул. Шульгіних, 43
Перелік 6 об’єктів, роботи по яких розпочато упродовж 2017 року та
виготовлено проектно-кошторисну документацію, будуть перехідними на 2018 рік:
1. вул. Хабаровська, 5, корп. 1;
2. вул. Архітектора Паученка, 45/68;
3. вул. Соборна, 13;
4. вул. Юрія Оліфіренка, 14-а, 14-б, 14-в;
5. вул. Космонавта Попова, 26, корп.1, 2, 3 (перед РАГСом )
6. вул. Короленка, 38
У 2017 році надійшла субвенція з державного бюджету на проведення
капітальних ремонтів
18 внутрішньодворових доріг
в загальній сумі
13 112,1 тис.грн. Співфінансування за рахунок коштів міського бюджету складає
713,4 тис.грн. Загальна сума по виконанню робіт 13 825,6 тис.грн.
Використано коштів – 10 610,3 тис.грн, що складає 77 % виконання
від передбаченої суми, а саме:
- капітальний ремонт внутрішньодворових доріг стовідсотково виконаний на
6 об’єктах на суму 2 490,8 тис. грн;
- капітальний ремонт внутрішньодворових доріг частково виконаний на
12 об’єктах на суму 8 119,5 тис. грн. Об’єкти є перехідними на 2018 рік.
Перелік 6 об’єктів, роботи по яких виконано у 2017 році стовідсотково за
наступними адресами:
1. Студентський бульвар, 14/6;
2. вул. Арсенія Тарковського, 8;
3. вул. Архітектора Паученка, 71;
4. вул. Генерала Родимцева, 72-б, 72-в;
5. вул. Соборна, 23/34;
6. вул. Степняка – Кравчинського, 27.
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Перелік 12 об’єктів, які розпочато упродовж 2017 року є перехідними на
2018 рік:
1. вул. Героїв України, 26;
2. вул. Юрія Коваленка, 23, корп. 1, 2;
3. вул. Бєляєва, 13, корп. 1, 2;
4. вул. Василя Нікітіна, 23-а, 23-б;
5. вул. Кропивницького, 80;
6. вул. Кременчуцька, 13;
7. вул. Сергія Сєнчева, 40;
8. вул. Андріївська, 16;
9. вул. Бєляєва, 11;
10. вул. Шатила, 12, 14;
11. внутрішньоквартальний проїзд від вул. Кропивницького до вул.
Васнєцова;
12. просп.Університетський, 23, корп.1, 2
Поточний ремонт внутрішньодворових доріг з виготовленням проектнокошторисної документації
Виділено коштів на поточний ремонт внутрішньодворових доріг у розмірі
1 564,6 тис.грн, використано коштів - 1 465,7 тис.грн, що складає 94 % виконання
від передбаченої суми на рік, тому числі:
поточний ремонт внутрішньодворових доріг стовідсотково виконаний на
10 об’єктах на суму 1 428,4 тис. грн;
розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення поточного
ремонту 12 об’єктів на суму 37,3 тис. грн. Об’єкти є перехідними на 2018 рік.
Перелік 10 об’єктів, роботи по яких виконано у 2017 році стовідсотково
за наступними адресами:
1. вул. Соборна, 14;
2. вул. Космонавта Попова, 5;
3. вул. Вокзальна, 26, корп. 2;
4. вул. Вокзальна, 26, корп. 4;
5. пров. Фортечний,19-а;
6. вул. Кропивницького, 14;
7. вул. Академіка Корольова,38;
8. вул. Героїв України, 38;
9. вул. Волкова, 16, корп. 1;
10. вул. Пацаєва, 6, корп. 2
Перелік 12 об’єктів, виконання робіт по яких є перехідними на 2018 рік:
1. вул. Комарова, 15;
2. пров. Училіщний, 6;
3. вул. Комарова, 40;
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4.вул. Вокзальна, 31;
5. вул. Вокзальна, 33;
6. вул. Вокзальна, 27, корп. 3;
7. вул. Академіка Корольова, 19;
8. вул. Яновського, 62;
9. просп. Університетьский, 17/2;
10. внутрішньоквартальний проїзд (від буд. № 18 по вул. Нижня П'ятихатська до
буд. № 41 по вул. Лінія, 9-а та прибудинкова територія);
11. вул. Космонавта Попова, 20, корп. 4;
12. вул. Космонавта Попова, 20, корп. 5.

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж:
На ремонт 8 об'єктів передбачалось коштів -1 236,8 тис.грн.
Використано коштів – 1 155,5 тис. грн, що складає майже 92 % від запланованої
вартості об’єктів.
Перелік 7 об’єктів, роботи по яких виконано у 2017 році стовідсотково за
наступними адресами:
1. вул. Сергія Сєнчєва, 67, корп. 2;
2. вул. Космонавта Попова, 7, корп. 1;
3. вул. Генерала Родимцева, 85;
4. пров. Ковалівський, 13;
5. Студентський бульвар, 4-а;
6. вул. Юрія Краснокутського, 2-д;
7. вул. Велика Перспективна, 10-а.
Перехідний об’єкт на 2018 рік по ремонту внутрішньобудинкових інженерних
мереж по вул. Преображенській, 6.

Влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у
житлових будинках
Із виділених коштів у сумі 74,0 тис. грн, виконання робіт відбулося на суму
72,4 тис.грн, що складає 97,8 % від запланованої вартості об’єктів.
Так, виконання робіт відбулося за адресою: вул. Лінія 10-а, буд. 57, кв.2 на суму
60,7 тис. грн.
Розроблено проектно-кошторисну документацію на влаштування пандусу за
адресою: просп. Перемоги, 2 на суму 11,7 тис. грн.
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Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових
будинків для малозабезпеченних та пільгових верств населення
Встановлено 25 поквартирних лічильників холодної води на суму
27,1 тис. грн із запланованої суми видатків у розмірі 35,0 тис.грн, що складає 100 %
від запланованого обсягу об’єктів.

Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
Сьогодні продовжується відповідна робота щодо залучення недержавних форм
власності до обслуговування житлового фонду шляхом створення ОСББ.
На даний час у місті Кропивницькому створено 80 ОСББ, які разом об’єднують
100 житлових будинків, з них 2017 році - 11 об’єднань співвласників багатоквартирних
будівель.
Фахівцями Головного управління житлово-комунального господарства
здійснюється інформаційно-роз’яснювальна компанія щодо процедури створення та
діяльності ОСББ.
На співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих
ОСББ виділено коштів у сумі 1 859,7 тис. грн. Використано коштів – 1 558,8 тис.грн,
що складає 100 % від запланованого обсягу об’єктів.
Виконано капремонти:
- 6 покрівель житлових будинків:
1. вул. Маланюка, 22;
2. вул. Волкова, 6, корп.1;
3. вул. Волкова, 6, корп. 2;
4. вул. Волкова, 6, корп. 3;
5. вул. Волкова, 6, корп. 5;
6. вул. Академіка Тамма, 3/163
- інженерних мереж водопостачання ( вул. Нижня П’ятихатська, 20);
- капітальний ремонт 2 ліфтів ( вул. Юрія Коваленка, 9);
- внутрішньобудинкових електричних мереж (вул. Івана Похитонова,14/11).

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза:
Передбачено фінансування у сумі 8 922,8 тис.грн – 57 об’єктів, (у тому числі: за
рахунок коштів державного бюджету - 275,8 тис.грн; співфінансування з міського
бюджету - 12,0 тис.грн).
Виконано відновлення мереж зовнішнього освітлення по 53 об'єктах на суму
8 433,4 тис.грн (35,3 км відновлених мереж, кількість світлоточок – 1249),
що становить 95 % від виділеної суми на рік.

10
Перелік 53 об’єктів,роботи по яких виконано у 2017 році стовідсотково за
наступними адресами:
1. вул. Острівська
2. вул. Шульгиних (вул. Калініна)
3. вул. Арсенія Тарковського ( від вул. Миколи Смоленчука до вул. Гоголя)
4. вул. Сергія Хрипунова
5. пров. Очаківський
6. вул. Олексія Єгорова ( від вул. Кропивницького до вул. Далекосхідної)
7. вул. Сєдова (від вул. Архітектора Паученка до пров. Ананіївського)
8. вул. Світла ( від вул. Архітектора Паученка до вул. Запорізької)
9. вул. Новгородська
10. вул. Савелія Остроухова
11. вул. Сергія Тюленіна
12. вул. Ігоря Горовенка
13. вул. Короленка, 38
14. вул. Осьмьоркіна
15. вул. Желябова
16. вул. Генерала Родимцева, 94, 96, 98, 100
17. вул. Бережинська
18. вул. Олексія Шаповалова
19. вул. Районний Бульвар
20. вул. Філатова
21. пров. Акимівський
22. вул. Генерала Кульчицького
23. дорога від вул. Кримської до пров. Бутовського
24. пров. Саксаганського
25. вул. Бєляєва, 11, 13, корп. 1, 2; вул. Волкова, 14, корп. 1, 2, 3
26. вул. Мечникова
27. вул. Євгена Тельнова, 3, корп. 1, 2, 3, 4
28.пров. Перекопський
29.вул. Андрія Матвієнка, 3-а, 3-б
30.вул. Кропивницького, 4, 6
31. площаДружби Народів, 6
32. вул. Гагаріна
33. пров. Щербаковський
34. вул. Тургенєва
35. пров. Дніпровський
36. вул. Волкова, 9 корп. 1, 2
37. вул. Чугуївська
38. вул. Феодосія Козачинського
39. вул. Каховська
40. вул.Тобілевича
41. вул. Айвазовського
42. вул. Алтайська , пров. Алтайський
43. пров. Веселий
44. вул. Сиваська
45. вул. Залізнична, 2-га
46. вул. Ігіта Гаспаряна
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47. пров. Бородінський
48. вул. Балашівська
49. вул. Гетьмана Сагайдачного
50. вул. Делегатська
51. пров. Рівненський
52. вул. Яворницького
53. дорога від вул. Прирічної
місцевого значення «Перемоги».

до парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва

По 4-х об’єктах виготовлено проектно-кошторисну документацію
відновлення мереж зовнішнього освітлення у 2018 році, а саме:
1. пров. Косокутний
2. пров. Госпітальний 1-й
3. пров. Госпітальний 2-й
4. пров. Великовисківський.

для

Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення
міста:
Передбачено фінансування у сумі 6 500,0 тис.грн
Виконання робіт становить 6 494,2 тис.грн, що складає майже 100 % виконання
від виділеної суми на рік.
Проводилися роботи по технічному обслуговуванню та утриманню
у належному стані мереж зовнішнього освітлення, зокрема: заміна ламп (2208 шт.),
заміна та регулювання кронштейнів, ремонт та обслуговування виконавчих пунктів та
пунктів повторного включення мереж зовнішнього освітлення, проведення ревізії та
ремонт пультів автоматичного та телемеханічного керування, ліквідація пошкоджень
мереж (у тому числі заміна проводів 16,0 км), коротких замикань та обривів дротів,
провисаючих повітряних ліній та натягування дротів, перевірка роботи світильників
(заміна їх 680 шт.), очищення електромереж від гілок та накидів дротів, розфазування
світильників, встановлено 37 шт. залізобетонних опор та інше.
Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення:
Передбачено фінансування у сумі 6 500,0 тис.грн, використано коштів на
зовнішнє освітлення вулиць міста на суму 6 474,7 тис.грн що складає майже 100 %
виконання від виділеної суми на рік.
Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого
господарства та громадської вбиральні на території парку пам’ятки садовопаркового мистецтва “Ковалівський”, у тому числі боротьба з карантинними
рослинами:
Загальна сума на проведення комплексного догляду та утримання зелених
насаджень (парки, сквери, вулиці, дороги, площі, проспекти та інші території
загального користування), а також за квітниками та газонами; живими огорожами;
садовими доріжками та деревами; малими архітектурними формами тощо складала 13
571,2 тис.грн.

12
Це: 186,5 тисяч дерев; 6504 м. п живої огорожі; 9653 кв.м квітників; 122,4 га
газонів по 17- ти паркам та скверам.
Виконання робіт становить 13 232,8 тис.грн, що складає 97,5 %
від передбаченої суми на рік. З них проведено:
- викошування газонів - 305,7 га на суму 1 906,1 тис.грн;
- встановлення 129 вазонів з квітами на суму 35,4 тис.грн;
- висадження квітів 169,5 тис.шт. рослин на площі 8454 кв.м на суму 1 294,0 тис.грн;
- обрізування 3998 дерев (формувальне, санітарне, підняття крони, обрізування гілля
дерев біля дорожніх знаків) на суму 2 177,9 тис. грн;
- видалення насіннєвої порослі – 31,74 га на суму 55,9 тис. грн.
Поточний ремонт зелених насаджень:
У повному обсязі використані кошти на поточний ремонт зелених насаджень
(2 420,0 тис.грн). Це 593 видалення/знесення аварійних, сухих, фаутних (хворих,
трухлявих) дерев.
Разом з цим необхідно зазначити, що замість видалених дерев в рамках
Всеукраїниської акції «За чисте довкілля» на території міста підприємствами
різних форм власності, жителями міста висаджено 1 937 молодих саджанців дерев.
Зокрема,
1) на «Алеї миру» - від вулиці Михайлівської до центрального мосту висаджено
40 лип;
2) у рамках екологічної акції на набережній річки Інгул висадили 15 кленів, до
акції долучилися 30 містян разом із дітками;
3) по вулиці Юрія Коваленка висаджено 15 молодих беріз;
4) у парку «Козачий острів» активістами висаджено 42 саджанці червоного дуба;
5) по вулиці Великій Перспективній, від ДТСААФ до пам’ятника «Ангелухранителю», висаджено 21 липу.
Утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних
споруд, ліквідація сміттєзвалищ:
У повному обсязі використані кошти по даному напрямку виконання робіт
( 19 535,0 тис.грн).
Це: зимове та літнє утримання дорожньо-транспортної мережі міста,
вивезення сміття по місту, прибирання зупинок громадського транспорту, урн,
ліквідація сміттєзвалищ, виправлення профілю поліпшеного покриття доріг, інші
роботи, пов’язані з утриманням об’єктів благоустрою.
Проводились роботи:
- з прибирання доріг в зимовий період від снігу, льоду, посипання протиожеледними
матеріалами на суму 1 113,5 тис.грн (використано 5,4 тис. тон суміші);
- з прибирання: 95 доріг навесні від залишків протиожеледних матеріалів, в літній
період від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад, 91 зупинки
громадського транспорту, а також систематичне підмітання 60 вулиць міста (з них
19 центральних - щоденно) спеціалізованими автомобілями
«Глобус» 12 101,0 тис.грн;
по
санітарному
очищенню
міста
(систематичне
вивезення
сміття
з 186 контейнерів та 188 урн) на суму 3 291,3 тис.грн;
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- з ліквідації сміттєзвалищ на суму 1 472,0 тис.грн (112 об’єктів на 15 909,2 тонн –
орієнтовно 9 679,4 куб.м);
- з виправлення поліпшеного покриття доріг з додаванням та без додавання нового
матеріалу – 1 059,1 тис. грн (309 вулиць, 735046 кв.м).

По утриманню служби по вилову безпритульних тварин використано
коштів у повному обсязі - 661,8 тис.грн.
У 2016 року рішенням Кіровоградської міської ради затверджено «Програму
регулювання чисельності безпритульних тварин на території
м. Кіровограда
на 2016-2020 роки» та у серпні 2016 року рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради затверджено «Положення про вилов безпритульних
тварин в м. Кропивницькому».
В КП «УНІВЕРСАЛ 2005» створено бригаду по вилову безпритульних тварин,
закуплено автомобіль та спеціалізоване приладдя. На підставі відповідного договору
стерилізацію проводить ліцензовані установи - Кіровоградська міська громадська
організація «Бім», Кіровоградська громадська організація «Щасливий пес».
Працівниками комунального підприємства проведено вилов та стерилізацію
940 безпритульних тварин. Вартість проведених робіт становить 661,8 тис.грн.
Вартість вилову, стерилізації та перетримки протягом 5 днів 1 тварини в середньому
на рік становить 704,0 грн.
По утриманню та поточному ремонту 16 кладовищ (у тому числі
8 закритих кладовищ, Меморіальний комплекс на Фортечних валах, Алея почесних
поховань на Рівненському цвинтарі) використано коштів КП «Ритуальна служба спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» у повному обсязі
(2 880,0 тис.грн).
Передбачено фінансування по проведенню капітального ремонту об’єктів
благоустрою скверу «Чорнобиль» у сумі 1 210,0 тис.грн. Використано коштів
у розмірі 1 201,5 тис.грн що складає майже 100 % виконання від виділеної суми на
рік.

Розміщення безпечних відходів:
Передбачено коштів - 100,0 тис.грн, використано 100 %.
Під час проведення комунальної декади (з 20 березня 2017 року по
01 квітня 2017 року) та весняного місячника з благоустрою м. Кропивницького
(03 квітня по 30 квітня 2017 року), а також
загальноміських суботників
(13 та 29 квітня 2017 року) з благоустрою міста в рамках щорічної акції
«За чисте довкілля»,
ТОВ «КАТП-1128» надало послуги по розміщенню
загалом 2135 тонн сміття на міському сміттєзвалищі, в тому числі: за кошти
міського бюджету - 1192 тонни на суму 100,0 тис.грн.

14
Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та
ярмарків:
Передбачено коштів - 80,0 тис.грн. Під час проведення масових акцій та
ярмарків, присвячених культурним, освітнім подіям, подіям державного значення, а
також під час влаштування масових розважальних заходів, ТОВ «Екостайл» було
встановлено 109 біотуалетів та 121 контейнер для сміття використано коштів
у повному обсязі.
Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації:
Виділено коштів на влаштування 7 зупинок у розмірі 285,0 тис.грн. Вартість
виконаних робіт становить 267,7 тис.грн, що складає 100,0 % від запланованої
кількості об’єктів.
Перелік встановлених 7-ми павільйонів:
-вул. Шатила, зупинка "ВПТУ № 9";
-вул. Гоголя, зупинка "вул. Карабінерна";
-вул. Героїв Сталінграда, 30, зупинка "вул. Героїв України";
-вул. Преображенська, зупинка "сквер "Покровський";
-вул. Богдана Хмельницького, зупинка "вул. Богдана Хмельницького";
-вул. Велика Перспективна, зупинка "Хлібозавод" (по напрямку в центр міста);
-вул. Велика Перспективна, зупинка "Хлібозавод" (по напрямку із центра міста).
ІІ. Заходи Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті
Кропивницькому
Капітальний ремонт доріг з виготовленням проектно-кошторисної документації:
Загальна сума передбачених видатків на рік – 46 247,8 тис.грн (18 об’єктів).
Вартість виконаних робіт становить 21 975,8 тис.грн, що становить 78 % від
передбаченого обсягу об’єктів (14).
Загальна площа відремонтованих доріг - 46,3 тис. кв.м (у т.ч. дорожне - 40,7 тис.кв.м
та тротуарне покриття - 5,6 тис. кв.м), що у 4 рази більш за обсягом виконаних робіт,
ніж у 2016 році).
Виконано роботи:
по перехідних об'єктах з 2016 року та 2017 року:
-вул. Барболіна (від вул. Суворова до вул. Паркової);
-вул. Чигиринська ( від вул. Олени Бур’янової до вул. Вокзальної);
-вул. Тараса Карпи (від вул. Пашутінської до вул. Кропивницького);
-вул. Миколи Смоленчука (вул. Пролетарська);
-пров. Левченка;
-вул. Братиславська (від вул. Миколи Левицького до вул. Новомиколаївська).
перехідні об’єкти на 2018 рік:
- вул. Курортна (від вул. Яновського до вул. Глинки) ( з 2016 року);
- вул. Рум’янцева (від вул. Курортної до вул. Глинки) ( з 2016 року);
- вул. Авіаційна (від вул. Павла Сніцара до вул. Варшавської); ( з 2017 року);
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- дорога по пров. Маріупольський (від вул. Бобринецький шлях до вул.Квіткової),
по вул. Квітковій (від пров. Маріупольського до вул.Микитенка; ( з 2017 року);
- вул. Семена Тютюшкіна (виготовлено ПКД) ( з 2017 року);
- пров. Маріупольській 6-й (виготовлено ПКД) ( з 2017 року).
На капітальний ремонт дороги по вул. Короленка чотири рази проводилася
процедура відкритих торгів через систему Prozorro. Проте, відповідно до Закону
України «Про публічні закупівлі», торги було відмінено, у зв’язку з тим, що учасники
складі своїх тендерних пропозицій надавали інформацію, що не відповідає
кваліфікаційним критеріям тендерної документації. Об'єкт також є перехідним на
2018 рік.
Із загальної суми виконаних робіт (21 975,8 тис.грн) передбачено субвенцію
з державного бюджету на проведення капітального ремонту доріг у сумі
12 213,0 тис.грн, шляхом співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 1 922,5 тис.грн, а саме:
*по вул. Велика Пермська у сумі 9 271,7 тис.грн. Загальна вартість виконання робіт
по об'єкту - 9 931,7 тис.грн, з якої кошти міського бюджету - 656,0 тис.грн. Вартість
виконаних робіт становить 7 858,7 тис.грн, з обсягом 17,9 тис. кв.м, що становить
79 % виконання;
*по вул. Преображенській (від Арсенія Тарковського до площі Богдана
Хмельницького) у сумі 4 203,8 тис.грн, з якої кошти міського бюджету 1 262,5 тис.грн. Вартість виконаних робіт становить 3 298,5 тис.грн, з обсягом
7,2 тис. кв.м, що становить 78 % виконання.
Роботи не завершено, об'єкти є перехідними на 2018 рік.
Крім того, за рахунок коштів міського бюджету виділено суми на проведення
капітальних ремонтів:
- шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому
(у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) - 212,5 тис.грн.
Проведено коригування ПКД та її нова експертиза, вартість становить
90,7 тис.грн;
- дороги по пров. Об'їзному, вул. Харківській, вул. Степана Разіна, дороги від
вул. Степана Разіна до пров. Степового і до Далекосхідного кладовища в
м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації) - 128,0 тис.грн. Проведено виготовлення ПКД, вартість становить
94,3 тис.грн;
- дороги по вул. Кропивницького, від вул. Полтавської до вул. Шевченка в
м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації) - 134,5 тис.грн. Проведено виготовлення ПКД, вартість становить
101,0 тис.грн.
Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза
затверджено 133,0 тис.грн. Вартість виконаних робіт становить – 124,3 тис.грн.

–
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Поточний ремонт доріг
(у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації):
Передбачено фінансування у сумі 20 271,6 тис.грн (64 об'єкта). Використано
коштів - 18 728,8 тис.грн (45 об’єктів, обсяг 57,5 тис. кв.м), що становить
92,4 % від виділеної суми на рік.
Перелік із 45-ти відремонтованих об’єктів за наступними адресами:
- вул. Бєляєва (об’єкт є перехідним з 2016 року);
- вул. Олега Паршутіна (вул. Аерофлотська);
- вул. Ушакова;
- вул. Салтикова-Щедріна;
- площа Дружби народів;
- пров. Госпітальний 1-й;
- вул. Холодноярська;
- вул. Нижня Пятихатська;
- вул. Шкільна;
- вул. Варшавська (від Миколи Левитського до вул. Миру);
- вул. Василя Нікітіна (від Короленко до Варшавської);
- вул. Одеська (від Преображенської до Покровської);
- вул. Габдрахманова (від Тобілевича до Вокзальної);
- вул. Кавалерійська;
- вул. Миколи Левитського;
- вул. Шульгиних
- вул. Микитенка
- проїзд Тінистий
- вул. Гоголя
- вул. Романа Шухевича;
- вул. Євгена Маланюка;
- вул. Архітектора Паученка
- пров. Експерементальний
- дорога від пров. Експерементального до вул. Генерала Кульчицького
- вул. Яновського
- вул. Академіка Корольова та інші.
Перехідні об’єкти на 2018 рік:
1. вул. Ганни Дмитрян;
2. Студентський бульвар
17 об’єктів, на які виготовлено проектно-кошторисну документація для
проведення ремонтних робіт у 2018 році:
1. вул. Євгена Тельнова
2. провулок без назви (від буд. №24 по вул.Луганській до буд. № 16 по
вул.
Прирічній)
3. вул.Євгена Чикаленка
4. просп. Університетський
5. вул. Генерала Родимцева
6. вул. Руслана Слободянюка
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7. вул. Пацаєва
8. вул. Академіка Тамма
9. просп. Промисловий
10. вул. Полтавська
11. вул. Юрія Коваленка
12. пров. Василівський
13. вул. Генерала Жадова
14. вул. В'ячеслава Чорновола
15. вул. Ельворті
16. вул. Мечнікова (від вул.Кримської до вул. Байкальської)
17. вул. Куроп'ятнкова
Капітальний ремонт тротуарів
(з виготовленням проектно-кошторисної документації):
Передбачено суму - 4 614,0 тис. грн. (6 об’єктів, 10,5 тис. кв.м).
Виконано робіт на суму 3 858,4 тис.грн (4 об’єкта, 7,1 тис. кв.м), що становить
84 % від виділеної суми на рік.
Зокрема,
1. вул. Василя Жуковського
2. вул. Ялтинська
3. вул. Генерала Родимцева
4. від вул. Волкова до вул. Пацаєва
Виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення робіт у 2018
році по вулиці. Бобринецький шлях (від вул. Нижньої П'ятихатської до пров.
Маріупольського 1-го).
Роботи по вул. Ушакова (між вул. Куроп'ятникова та вул. Яновського) - об’єкт є
перехідним на 2018 рік.
Поточний ремонт тротуарів
(з виготовленням проектно-кошторисної документації):
Передбачено видатків у сумі 1 000,0 тис.грн. (6 об’єктів, 2,0 тис. кв. м).
Виконано робіт на суму - 907,5 тис.грн (6 об’єктів, 2,0 тис. кв. м), що становить
100 % від запланованого обсягу об’єктів.
Це:
1. вул.Габдрахманова (від вул.Андріївської до вул.Вокзальної)
2. вул. Преображенська (від вул.Олександрійської до вул. Новгородської)
3. вул. Вокзальна (від вул.Поповича до житлового будинку № 16/1
по
вул. Вокзальній)
4. вул.Петропалівська (від вул.Гоголя до вул.Преображенської)
5. просп.Перемоги (біля ДНЗ № 27 «Вишенька»)
6. вул.Шевченка (від вул.В'ячеслава Чорновола до вул.Великої Перспективної).
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Влаштування світлофорних об’єктів
(з виготовленням проектно-кошторисної документації):
Передбачено фінансування у сумі 2 000,0 тис.грн – 8 об’єктів
Виконано робіт по 5-ти об’єктам на суму 1 887,6 тис.грн, що складає 65 % від
запланованого обсягу об’єктів.
Це перехрестя вулиць:
1. Миколи Левитського – Варшавської;
2. Полтавської – Васнецова;
3. Київської – Вокзальної;
4. Юрія Коваленка - просп. Університетського;
5. Бобринецький шлях - Кавказька площа.
Перехрестя вулиць:
1.
Ушакова
Межовий
Бульвар
(підключення
до
ПрАТ «Кіровоградобленерго» до кінця січня 2018 року);
2.
Яновського
Куроп'ятникова
(підключення
до
ПрАТ «Кіровоградобленерго» до кінця лютого 2018 року);
3. Великої Перспективної - площі Соборної (виготовлено
проводитимуться у 2018 році).

електромережі
електромережі
ПКД,

роботи

Утримання світлофорних об’єктів:
В місті - 70 світлофорних об’єктів; за бюджетні кошти утримується - 63.
Передбачено фінансування у сумі 1 500,0 тис.грн. Вартість виконаних
становить 1489,6 тис.грн, що становить майже 100 % використання коштів.

робіт

Відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста:
У 2017 році виділено коштів у розмірі 1 900,0 тис.грн.
Використано коштів у повному обсязі (23 вулиці, а також на перехрестях вулиць
та біля навчальних закладів міста - 30 км).
Це: вулиці Велика Перспективна, Михайлівська, Андрія Матвієнка, Гоголя, Садова,
Соборна, Ушакова, Шевченка, Генерала Родимцева, Полтавська, Преображенська,
проспект Винниченка та інші.
По вулицях Пушкіна, Михайлівській, Андрія Матвієнка нанесено пластикову
розмітку.
Капітальний ремонт дорожніх знаків
(з виготовленням проектно-кошторисної документації):
Передбачено фінансування у сумі 500,0 тис.грн. Вартість виконаних робіт
становить – 491,9 тис.грн (майже 100 % використання коштів).
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації згідно зі
схемами організації дорожнього руху по вулицях міста, а також вимог і приписів
управління патрульної поліції в м. Кропивницькому за кошти міського бюджету
працівниками КФ ДП МВС України «Інформ-Ресурси» встановлено нових 566,
замінено та відремонтовано 53 дорожніх знаків.
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Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості
(з виготовленням проектно-кошторисної документації):
Передбачено фінансування у сумі 356,0 тис.грн. (11 об’єктів)
Вартість виконаних робіт становить суму 353,7 тис.грн (9 об’єктів), що
становить 99 % від запланованої суми на рік.
Перелік 9-ти об’єктів встановлених та відремонтованих об’єктів за наступними
адресами:
-вул. Шевченка, перед перехрестям з вул. Архангельською;
-вул. Волкова, навпроти комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання
19 «Загальноосвітня школа I-III ступенів Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»;
-с. Гірниче, між ДНЗ № 69 та загальноосвітньою школою I-III ступенів
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;
-від вул. Пацаєва, 3 корп. 2 до вул. Волкова;
-вул. Пушкіна, біля буд. 53;
-вул. Новгородська біля ЗОШ № 2;
-вул. Курортна, 1 та вул. Рум'янцева біля НВО № 32;
-вул. Авіаційна, перед перехрестям з вул. Мічуріна та ЗОШ № 3;
-проведено поточний ремонт по Студентському бульвару та на перехресті
вул. Архангельська та вул. Гоголя.
Виготовлено ПКД для влаштування у 2018 році пристроїв примусового зниження
швидкості по:
-вул. Кавалерійська біля військової частини навпроти парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва «Ковалівський»;
-вул. Шевченка, перед перехрестям з вулицею Пашутінською.
На виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання
дорожнім рухом передбачено коштів у сумі 199,0 тис.грн, використано коштів у
повному обсязі (виготовлено дислокації технічних засобів регулювання дорожнім
рухом на 12 вулиць та 1 перехрестя, внесено зміни до дислокацій по 3-х вулицях).

Реалізація заходів, які відбувалися за рахунок коштів громадського бюджету
міста
Передбачено фінансування на загальну суму 1 035,6 тис.грн – 4 об’єкта
(переможці конкурсу).
Це:
Капітальні ремонти об’єктів благоустрою з виготовленням проектнокошторисної документації:
• реалізація проекту «Благоустрій скверу «Покровський» у сумі 740,5 тис.грн.
Виконано роботи у повному обсязі;
• реалізація проекту «Сквер «Молодіжний громадський простір»
між вулицями
Генерала Жадова і Космонавта Попова» у сумі 100,0 тис.грн. Нереалізований
проект у 2017 році в зв’язку із невизначеністю земельної ділянки. На даний час
погоджена інша земельна ділянка комунальної власності під розташування данного
об’єкту з метою реалізації проекту у 2018 році.
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Поточні ремонти об’єктів благоустрою:
• реалізація проекту «Сімейний відпочинок». Облаштування зон відпочинку:
дитячого ігрового майданчика, спортивного майданчика та куточку відпочинку для
дорослого населення на подвір’ї житлового будинку») у сумі 99,9 тис. грн.
Використано коштів – 97,6 тис.грн;
•
реалізація проекту «Благоустрій прибудинкової території для відпочинку
жителів будинку № 29 та 101-го мікрорайону» у сумі 95,2 тис. грн. Використано
коштів - 94,0 тис.грн.

Тендерні процедури
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» для забезпечення
ефективного та прозорого здійснення закупівель товарів, робіт та послуг Головним
управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
було:
• внесено до річного плану закупівель на 2017 рік – 1 487 закупівля;
• провели відкритті торги - 54 процедури;
• із них не відбулось – 13 процедур;
• укладено договорів за результатом процедури - 41 договір;
• очікувана вартість оголошених торгів - 44 813, 6 тис. грн;
• сума укладених договорів - 42 573, 2 тис. грн;
• економія коштів - 2 240,4 тис.грн.
Протягом звітного періоду до Головного управління ЖКГ надійшло:
- 5980 звернень громадян та 747 депутатських звернень, які опрацьовані та по
них підготовлені відповіді у передбачені законодавством терміни;
- 4 060 листів ділової кореспонденції.
Приділяється увага громадянам міста, які зверталися на особисті прийоми. Більш
поширеними були питання, що турбували мешканців міста це:
забезпечення ремонту покрівель, ліфтів, внутрішньобудигклвих доріг,
відновлення асфальтового покриття та міжпанельних швів, боротьби з бродячими
тваринами та влаштування пандусів біля житлових будинків для маломобільного
населення.
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