
                                                                                                                                            

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  20 липня  2017 року                                                   № 1044 

 

Про  внесення змін та доповнення 

до рішення Кіровоградської міської ради  

від  17 січня  2017 року  № 763 

«Про затвердження Програми утримання,  

благоустрою та розвитку житлово-комунального  

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська  

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1.  Внести зміни та доповнення до додатку 1 заходів щодо забезпечення 

виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року                        

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                            

на  2017-2021 роки» (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 850, від 07 квітня               

2017 року № 871,  від 27 червня 2017 року № 987, від 11 липня 2017 року                      

№ 1024),  а саме:  

          розділ І «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-

комунального господарства міста:»:    

          у пункті 2 «Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на покриття 

збитків  від операційної діяльності»» цифри «25 850,900», «3 350,900» 

замінити відповідно на цифри «39 149,100»,  «16 649,100»;  

         пункт 4 «Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на проведення 

капітальних ремонтів»» виключити; 

         По тексту «Всього по розділу І:» цифри «73 927,600», «26 677,600» 

замінити відповідно  на  цифри «80 576,700», «33 326,700».  
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       розділ ІІ  «Капітальний ремонт житлового  фонду з виготовленням 

проектно-кошторисної документації:»: 

      у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків» цифри                     

«84 315,000», «13 644,000» замінити відповідно на цифри «87 745,000»,                     

«17 074,000»;        

      у пункті 4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг» цифри                     

«78 224,600», «13 662,000» замінити відповідно на цифри «79 044,600»,                     

«14  482,000»;     

      доповнити  пункт 4 підпунктом 4.50 «вул. Волкова, 9, корп. 2» та                    

підпунктом  4.51 «просп. Університетський, 1/7».   

      По тексту «Всього по розділу ІІ:» цифри  «236 831,500»  та «33 850,800»    

замінити  відповідно на цифри  «241 081,500»,   «38 100,800»;  

 

      розділ ІV «Благоустрій міста:»: 

      у пункті 1 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза» 

цифри «48 091,900», «8 000,000» замінити відповідно на цифри                          

«48 361,900», «8 270,000»;                                

      у пункті 8 «Проведення технічної документації та паспортизації об’єктів 

благоустрою» цифри «1 060,400», «100,000» замінити відповідно  на  цифри  

«1 088,561», «128,161»;                   

      у пункті 10 «Утримання  та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу 

на Фортечних  валах» цифри «12 522,800», «2 500,000» замінити відповідно  

на  цифри  «12 902,800», «2 880,000»;        

       у пункті  15 «Утримання служби по вилову безпритульних тварин» 

цифри «6 001,400», «990,000» замінити відповідно на  цифри  «5 973,239», 

«961,839»;                                                        

        По тексту «Всього по розділу ІV:» цифри «339 528,759», «58 211,759» 

замінити відповідно  на  цифри «340 178,759», «58 861,759»;  

   

 По тексту «Всього по Програмі, у тому числі:» цифри «1 110 002,603», 

«166065,703» замінити відповідно на цифри «1121551,703»,               

«177614,803».                                              

        2. Внести зміни та доповнення до додатку 2 заходів щодо забезпечення 

виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017 рік, затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763                     

«Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на  2017-2021 роки»                              

(з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями Кіровоградської 

міської ради від 15 березня 2017 року № 850, від 07 квітня 2017 року № 871,                    

від 27 червня  2017 року,  від 11 липня 2017 року № 1024), а саме: 
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         розділ І «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-

комунального господарства міста»:    

         у пункті 2 «Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на покриття 

збитків  від операційної діяльності»» цифри «3 350,900» замінити на цифри                  

«16 649,100»;    

         пункт 4 «Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на проведення 

капітальних ремонтів» виключити;                                                

розділ ІІ  «Капітальний ремонт житлового  фонду»: 

         у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків» цифри                     

«13 644,000» замінити на цифри  «17 074,000»;                             

         у пункті 4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг» цифри                      

«13 662,000» замінити  на цифри «14  482,000»;                                             

         доповнити підпунктом 4.50 «вул. Волкова, 9, корп. 2»                                         

та  підпунктом  4.51 «просп. Університетський, 1/7»; 

         розділ ІІІ  «Капітальний ремонт житлового  фонду об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків»: 

        доповнити  підпунктами  1.3 - 1.8 пункт 1 «Співфінансування 

капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ*», виклавши їх 

згідно з додатком. 

         розділ ІV «Благоустрій міста»: 

         у пункті 1 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза» 

цифри  «8 000,000» замінити на  цифри «8 270,000»;                      

         у пункті 7 «Проведення технічної документації та паспортизації 

об’єктів благоустрою» цифри «100,000» замінити на  цифри  «128,161»;   

         у пункті 9 «Утримання  та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу 

на Фортечних  валах» цифри «2 500,000» замінити на  цифри  «2 880,000»;           

         у пункті  14 «Утримання служби по вилову безпритульних тварин» 

цифри  «990,000» замінити на  цифри  «961,839»;                           

         2. Внести зміни до додатку 3 «Перелік об’єктів, на яких планується 

виконання заходів  Програми  утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2018-2021 роки»,                    

а саме: 

          у «2018 рік» розділу  ІІ «Капітальний ремонт внутрішньодворових 

доріг»  слова «40 об’єкт» замінити  на слова «39 об’єктів». 

          3. 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 



 

Додаток                                                                                                                                                                              

до рішення Кіровоградської  міської  ради  

20 липня 2017 року  № 1044                                                              
                                                                                                        

                                                                    

 Доповнення до додатку 2 заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького  на  2017 рік         
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Фінансове забезпечення  (тис. грн) 

Всього 

в тому числі 

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Міський бюджет 

Інші 
Спеціальний 

фонд 

(бюджет 

розвитку) 

Загальний 

фонд 

1                      2 3 4 5 6 7 8 

 Розділ ІІІ      «Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків» 
1. Співфінансування капітальних ремонтів 

новостворених та існуючих ОСББ*, всього,                    

у тому числі: 

2500,000 0,000 0,000 2500,000 0,000 0,000 

1.3 вул. Євгена Маланюка, 24, 26       

1.4 вул. Волкова, 6, корп. 1, 2, 3, 5       

1.5 вул. Волкова, 30       

1.6 вул. Академіка Тамма, 3/163       

1.7 вул. Нижня  П’ятихатська,  20-а       

1.8 вул. Юрія Коваленка, 9       

 *  перелік та вартість кожного об’єкта буде визначена титульним списком відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації 

 

 

  Начальник  Головного  управління   

      житлово-комунального господарства                                                                                                        В. Кухаренко  


