
                                              

                                                                                Доопрацьований проект № 774

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
                                                              

 СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  «___»__________2016 року                                             №____

Про  внесення змін та доповнення 

до рішення Кіровоградської міської ради 

від  23 лютого 2016 року  № 66

«Про затвердження Програми розвитку 

житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік»

Керуючись  статтями  26,  59,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Кіровоградська  міська  рада 

В И Р І Ш И Л А:

      1. Внести зміни та доповнення до Заходів щодо забезпечення виконання
Програми  розвитку  житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста
Кіровограда  на  2016 рік,  затвердженої  рішенням  Кіровоградської  міської  ради
від 23 лютого 2016 року № 66 «Про затвердження Програми розвитку житлово-

комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на  2016  рік»

(з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями Кіровоградської міської
ради  від  10  червня  2016  року  №  319,  від  14  червня   2016  року  №  333,

від 30 липня 2016 року № 466, від 02 листопада 2016 року  № 588, від 08 грудня
2016 року № 697), а саме:

  розділ І «Фінансова підтримка  підприємств  житлово - комунального          
господарства»: 

        пункт 2 викласти в новій редакції згідно з додатком 1; 

        у пункті 4 «Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на покриття збитків
від операційної діяльності» цифри «18128,200» замінити на цифри «18328,200»; 

        у  пункті  5  «Фінансова  підтримка  КП  «Теплоенергетик»  на  проведення
капітальних ремонтів» цифри «1860,000» замінити на цифри «1660,000»;

        доповнити пунктом 10, виклавши його згідно з додатком 1;  



  

розділ ІІ «Капітальний ремонт житлового фонду»:

         у  пункті  2  «Капітальний  ремонт  ліфтів  у  багатоповерхових  житлових
будинках,  у  тому  числі  виготовлення  проектно-кошторисної  документації*»

цифри  «6132,000»  замінити на цифри « 6056,500»; 

         у  пункті 4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі
виготовлення  проектно-кошторисної  документації*:»  цифри  «16600,000»

замінити на цифри  «16555,500»;  

розділ  ІV «Благоустрій міста»:

       у пункті 12  «Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі
виготовлення  проектно-кошторисної документації*» цифри «190,000» замінити
на цифри  «259,240»;  

       назву заходу пункту 14 «Послуги зі збору та підготовки вихідних даних  для
проектування схеми санітарного очищення м. Кропивницький» викласти в новій
редакції, а саме: «Дослідження щодо розробки та підготовки вихідних даних для
проектування схеми санітарного очищення м. Кропивницький»; 

         у пункті  15 «Поточний ремонт внутрішньодворових доріг*, у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації», цифри «1500,000» замінити
на цифри  «1401,776»; 

         назву заходу пункту 16 «Утримання служби по вилову бродячих тварин»

викласти в новій редакції, а саме: «Послуги по вилову безпритульних тварин»; 

  розділ  ІХ  «Капітальні   вкладення»  викласти  в  новій  редакції  згідно
з  додатком 1.       

         2.  У  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного
розпорядника  бюджетних  коштів  –  Головного  управління  житлово-

комунального  господарства  Кіровоградської  міської  ради  перерозподілити
видатки  за  кодами  функціональної  класифікації  видатків,  згідно
з  додатками 2, 3 та внести зміни до фінансування міського бюджету на 2016 рік
згідно з додатком 4.

         3. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради внести відповідні
зміни до розпису міського бюджету.

        4. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на  постійні комісії
міської  ради  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та  соціально-

економічного  розвитку,  з  питань  житлово-комунального  господарства,
енергозбереження  та  комунальної  власності,  заступника  міського  голови
з питань  діяльності виконавчих органів  ради  Мосіна О. В.

Міський голова                                                                            А. Райкович  

Каретнікова   22 05 06 
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Доопрацьований додаток 1

до рішення Кіровоградської  міської  ради 

«_____»_________2016 року  №_____     

Зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку житлово-комунального
господарства та  благоустрою  міста Кіровограда на 2016 рік

Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства

Розділ І

№
з/п Зміст  заходу Термін

виконання

Фінансове забезпечення (тис. грн)

 ПідставаВсього

в тому числі
Міський бюджет

Обл
бюдж.

Спеціальний фонд 

Загальний
фонд

Субвенція
з держ.

бюджету

Бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Фінансова  підтримка   КППУШ   на
погашення  заборгованості   із  заробітної
плати  працівникам підприємства, податків та
зборів  минулих   років,  єдиного  соціального
внеску

2016 1564,224 0,000 0,000 1564,224 0,000



10.

Фінансова підтримка  КП «Житлово-

експлуатаційна організація  № 1» 

Кіровоградської міської ради» на проведення 

капітального ремонту  житлового будинку по 

вул. Тараса  Карпи ,  51                                      

у  м. Кропивницькому (укріплення  стін 

натяжними та металевими зв’язками)

2016 120,000 0,000 120,000 0,000 0,000

                                                                                

Капітальні вкладення

Розділ ІХ

№
з/п Зміст  заходу Термін

виконання

Фінансове забезпечення (тис. грн)

 Підстава
Всього

в тому числі
Міський бюджет

Обл
бюдж.

Спеціальний фонд 

Загальний
фонд

Субвенція
з держ.

бюджету

Бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Реконструкція  парку-пам’ятки  садово-

паркового  мистецтва  місцевого  значення
«Перемоги»

2016 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000

2.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва місцевого значення 

«Ковалівський» 

2016 1660,000 1500,000 160,000 0,000 0,000

                            Разом по розділу ІХ:
1960,000 1500,000 460,000 0,000 0,000

     

     Начальник Головного  управління 

     житлово-комунального господарства                                                                                                              В. Кухаренко
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                                                                                                                                                                                   Доопрацьований додаток 2

                                                                                                                                                        до рішення  Кіровоградської міської ради
                                                                                                                                                                                   "_____"_____________2016 року   № _____

+ збільшено
- зменшено

(грн.)

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Разом

1 2 3 4 5

40 Головне управління житлово-комунального господарства 
100000 Житлово-комунальне господарство + 200000,00 -130760,000 + 69240,00

100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади -120000,00 -120000,00

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ -98224,000 + 69240,00 -28984,00

100302 +298224,00 -80000,00 +218224,00

150101 Капітальні вкладення + 115000,00 + 115000,00

170000 Транспорт, дорожнє  господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика -184240,00 -184240,00

170703 -184240,00 -184240,00

Всього видатків +200000,00 - 200000,00

Начальник  Головного управління  житлово - комунального господарства                                                            В. Кухаренко 

Перерозподіл видатків  міського  бюджету на 2016 рік                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                по Головному управлінню житлово-комунального 
господарства  

Код  

тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Спеціальний 

фонд

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші  підприємства,  установи, 

організації житлово-комунального господарства

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг



                                                                                           

                                                                                          Доопрацьований   додаток 3  

                                                                                                     до рішення Кіровоградської міської ради
                                                                                                     «_____»___________2016 року   №  ___

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись 
за рахунок коштів бюджету розвитку,

визначеного у додатку 5 до рішення Кіровоградської міської ради 

від  24 грудня 2015 року № 40  «Про міський бюджет на 2016 рік»

      
                                                                                                                                                                     + збільшено

                                                                    -  зменшено
                                                              (грн)                

Код типової
відомчої

класифікації
видатків
місцевих
бюджетів

Код
функціо-
нальної
класифі-
кації

видатків
та

кредиту-
вання
бюджету

Назва головного
розпорядника
коштів

Назва об’єктів відповідно  до
проектно – кошторисної
документації; тощо

Загальний
обсяг
фінансу-
вання
будів-
ництва

Відсо-
ток
завер-
май
бутн.

будів-
ництва
об’єктів
на май-

бутні
роки

Всього
видатків на
завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні
роки

Разом видатків
на поточний

рік
Код

тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Найменування
коду тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування

місцевих бюджетів

40
  Головне управління житлово-  
комунального господарства

10000
 Житлово-комунальне 
господарство -130760,00

100102
0610  Капітальний ремонт  житлового 

фонду 
 -120 000,00

100203 0620   Благоустрій міст, сіл, селищ + 69 240,00

100302 0620

Комбінати комунальних 

підприємств, районні виробничі 
об'єднання та інші  підприємства,  
установи, організації житлово-

комунального господарства

- 80000,00

150101 0490  Капітальні вкладення +115 000,00

Реконструкція  парку-пам’ятки
садово-паркового  мистецтва
місцевого значення «Ковалівський»

+115 000,00

170000

Транспорт, дорожнє  
господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика
- 184 240,00

170703

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та 
утриманням  автомобільних  доріг

- 184 240,00

Всього       -200 000,00



Додаток 4
до рішення Кіровоградської міської ради
____ грудня 2016 року № ____

Зміни до фінансування міського бюджету на 2016 рік,                                      

+ збільшено
- зменшено

          (грн)

Код  Разом
Спеціальний фонд

Разом

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 200000,00

208000 0,00 200000,00

208400 0,00 200000,00

Всього за типом кредитора 0,00 200000,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 200000,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 200000,00

602400 0,00 200000,00

Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 200000,00

визначеного у додатку 2 до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40                          

                    

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           

Загальний             

      фонд в т.ч. бюджет 
розвитку

-200 000,00 -200 000,00

Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів -200 000,00 -200 000,00

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                      
-200 000,00 -200 000,00

-200 000,00 -200 000,00

-200 000,00 -200 000,00

-200 000,00 -200 000,00

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                           
   

-200 000,00 -200 000,00

-200 000,00 -200 000,00


