
 

 

 

 

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                                                            № 1043 
 

Про  внесення  змін та доповнення  

до рішення  Кіровоградської міської ради 

від  17 січня  2017 року  №  762 

«Про затвердження  Програми  

розвитку дорожнього господарства 

та безпеки  руху в місті Кропивницькому  

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 розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року  № 762                                  

«Про затвердження  Програми  розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому  на 2017-2021 роки» (з урахуванням змін та 

доповнень, внесених  рішенням  Кіровоградської міської ради                                  

від   11 липня 2017 року № 1023), а саме: 

           розділ  «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

           у  пункті  3  «Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації» цифри «14000,000»,                                       

«2 000,000» замінити відповідно на цифри «16 500,000», «4 500,000»; 

           По тексту «Разом по підрозділу:» цифри «438 533,000» , «65 933,000» 

замінити відповідно на цифри  «441 033,000», «68 433,000»; 

            розділ  «Експлуатація дорожньої системи»: 

            по тексту пункт 5  «Встановлення  пристроїв примусового зниження 

швидкості з виготовленням кошторисної документації» викласти  в новій 

редакції, а саме: «Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового 

зниження швидкості з виготовленням проектно-кошторисної документації*»; 

           По тексту «Всього по Програмі» цифри «466 332,000» , «72 232,000» 

замінити відповідно на цифри  «468 832,000», «74 732,000».         
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             2. Внести  зміни та доповнення до додатку 2 заходів щодо 

забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 рік, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року  № 762                                   

«Про затвердження  Програми  розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому  на 2017-2021 роки» (з урахуванням змін та 

доповнень, внесених  рішенням  Кіровоградської міської ради                                 

від 11 липня 2017 року №  1023), а саме: 

        розділ  «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

        у  пункті  3  «Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації» цифри «2 000,000» замінити відповідно 

на цифри «4 500,000»;     

                                         

         розділ  «Експлуатація дорожньої системи»: 

         по тексту пункт 5  «Встановлення  пристроїв примусового зниження 

швидкості з виготовленням кошторисної документації*» викласти в новій 

редакції, а саме: «Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового 

зниження швидкості з виготовленням проектно-кошторисної документації*»; 

         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 


