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У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   «_____»_________2017 року                                                  № ____ 

 

 

Про  внесення змін 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 до додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки», затвердженого 

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, від 20 липня 2017 року № 1044, від 04 вересня 2017 року № 1108, 

від 10 жовтня 2017 року № 1139,  від 26 жовтня 2017 року № 1171), а саме:  

розділ І «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-

комунального господарства міста»: 

         пункт 3 викласти  в новій редакції згідно з додатком 1. 

         По тексту «Всього по розділу І:» цифри «89 019,61768», «41 769,61768»,               

«11 626,600» замінити відповідно на  цифри «95213,92768», «47 963,92768»,                

« 17 820,910». 
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   По тексту «Всього по Програмі, у тому числі:» цифри                                           

«1  155 268,59768», «213 106,09768», «216 154,47900», «54 734,07900 замінити 

відповідно на цифри «1 161 462,90768», «219 300,40768»,  «222 348,78900»   та  

« 60 928,38900».      

         2. Внести зміни до додатку 2 «Заходи щодо забезпечення виконання 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017 рік», а саме: 

розділ І «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-

комунального господарства міста»: 

        пункт 3 викласти  в новій редакції згідно з додатком 2; 

          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  1                                                                                                                                                                            

до рішення Кіровоградської  міської  ради  

«___»_______ 2017 року  № _____                                                              
 

     Зміни до додатку 1 заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького  на  2017-2021 роки 
                                                                                                                                                                                                                                            

(тис.грн) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього: 

у тому числі за роками: 

    2017   2018   2019  2020   2021 

1 2        3 4 5 6 7 8 

І. Фінансова  підтримка  комунальних  підприємств   житлово-комунального  господарства  міста:    

3. 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на погашення  

різниці між фактичною вартістю 

теплової енергії, послуг з 

централізованого  опалення, 

постачання гарячої води, 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, постачання холодної 

води та водовідведення                                   

(з використанням внутрішньо-

будинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися 

населенню та/або іншим 

підприємствам  теплопостачання, 

централізованого питного 

водопостачання та водовідведення, які 

надають населенню такі послуги, та 

тарифами, що  затверджувалися та/або 

погоджувалися органами  державної 

влади чи місцевого самоврядування,              

у тому числі: 

17 820,910 17 820,910 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1 2        3 4 5 6 7 8 

3.1     КП «Теплоенергетик» 7 724,570 7 724,570 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2 ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ  УНГА» 10096,340 10096,340 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

 

Начальник  Головного  управління   

житлово-комунального господарства                                                                                                          В. Кухаренко  



Додаток  2                                                                                                                                                                            

до рішення Кіровоградської  міської  ради  

«____»________  2017 року  №_____                                                              
                                                                                                       

       Зміни 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 І  «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-комунального господарства міста» 

 

 

 

 

 

 

3. 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на погашення  різниці між фактичною 

вартістю теплової енергії, послуг з 

централізованого  опалення, постачання гарячої 

води, централізованого водопостачання та 

водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню 

та/або іншим підприємствам теплопостачання, 

централізованого  питного водопостачання та 

водовідведення, які надають населенню такі 

послуги, та тарифами, що  затверджувалися 

та/або погоджувалися органами  державної влади 

чи місцевого самоврядування, у тому числі: 

17 820,910 17 820,910 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1     КП «Теплоенергетик» 7 724,570 7 724,570 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2 ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ  УНГА» 10 096,340 10 096,340 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Начальник  Головного  управління   

    житлово-комунального господарства                                                                                                        В. Кухаренко  


	Р І Ш Е Н Н Я
	Міський голова                                                                               А. Райкович


