
 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 26 грудня 2017 року        № 16-р 
м.Кропивницький 

 
Про зупинення рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року  

«Про внесення змін 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» 

 

21 грудня 2017 року Міською радою міста Кропивницького прийнято 

рішення «Про внесення змін 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» (далі – рішення міської 

ради). 

Під час прийняття рішення міської ради не були дотримані вимоги ч. 3 ст. 15 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якою проекти 

нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені 

відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих 

днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 

Проект рішення № 1636 «Про внесення змін 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» розміщено на офіційному   веб-сайті  Міської ради міста 

Кропивницького 08 грудня 2017 року. 

Окрім того, вказаний проект рішення не був розглянутий на погоджувальній 

раді, чим порушено вимоги ст. 12 Регламенту міської ради міста Кропивницького, 

затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2016 року № 183. Також 

порушено частини 7, 8 ст. 26 вказаного Регламенту, які передбачають, що проекти 

рішень міської ради повинні бути вручені депутату особисто не пізніше як за 

5 календарних днів до початку сесії, за винятком випадків, передбачених цим 

Регламентом. Депутат, який отримав проект рішення, має право не пізніше як за 

2 дні до проведення сесії подати секретарю міської ради чи управлінню апарату 

міської ради пропозиції про поправки (зміни, доповнення) до абзацу, розділу, 

пункту проекту рішення, зауваження, рекомендації тощо. Секретар міської ради 
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повинен узагальнити отриману від депутатів інформацію та подати її міському 

голові, який оголошує її при розгляді проекту рішення на сесії. 

Оскільки депутати міської ради отримали проект рішення під час роботи сесії 

міської ради, вони не мали змоги вчасно опрацювати вказаний проект та подати до 

нього пропозиції. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 42, ч. 4 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частинами 3, 4 ст. 43 Регламенту міської 

ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 

2016 року № 183 

 

1. Зупинити рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

2017 року «Про внесення змін 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». 

2. Розробнику проекту рішення внести на повторний розгляд Міської ради 

міста Кропивницького зазначене рішення відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                           А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовенко 22 85 83 



                                                                                      

        

 

                                                                          

У К Р А Ї Н А 

 МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

  ДЕСЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  21  грудня  2017  року                                                                 № ____ 
 

Про  внесення  змін 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», міська  рада    
 

В И Р І Ш И Л А: 

  

          1. Внести зміни до  додатку 1 «Заходи 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», виклавши його в новій 

редакції.  

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

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому», виклавши його в новій редакції.  

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

виконання заходів по Програмі розвитку дорожнього господарства                          

та безпеки руху в місті Кропивницькому», виклавши його в новій редакції. 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

Міської ради міста Кропивницького 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 



Субвенція  з 

державного 

бюджету 

Бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

1. Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення  проектно-

кошторисної документації*, всього, у тому числі:
40000,000 0,000 40000,000 0,000 0,000

1.1 вул. Короленка

1.2 дорога по пров. Маріупольському (від вул. Бобринецький шлях                     

(вул. 40-річчя Перемоги) до вул. Квіткової)), по вул. Квітковій                              

(від пров. Маріупольського до вул. Микитенка)

1.3 вул. Преображенська (від вул. Арсенія Тарковського до площі Богдана 

Хмельницького)
1.4 вул. Велика Пермська

1.5 вул. Курортна (від вул. Яновського до вул. Рум'янцева)

Розділ "Будівництво, реконструкція, ремонт доріг"

  Додаток 2

  до Програми розвитку дорожнього господарства 

  та безпеки руху в місті Кропивницькому

   на 2017-2021 роки

Заходи щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2018 рік

в тому числі

Міський бюджет

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

Фінансове забезпечення (тис.грн)

Обласний                  

бюджет

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

(нова редакція)

№ з/п ВсьогоНайменування заходу



1 2 3 4 5 6 7

1.6 вул. Рум’янцева (від вул. Курортної до вул. Глинки)

1.7 вул. Авіаційна (від вул. Павла Сніцара до вул. Варшавської)
1.8 вул. Семена Тютюшкіна
1.9 вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул)

1.10 вул. Осмьоркіна

1.11 пров. Маріупольський 6-й
1.12 вул. Калузька

1.13 пров. Середній
1.14 вул. Олександрійська (від вул. Преображенської до вул. Архітектора 

Паученка)
1.15 вул. Олексія Єгорова (від вул. В’ячеслава Чорновола до                                                            

вул. Чайковського)

1.16 вул. Бєляєва (від вул. Євгена Тельнова до вул. Родникової)

1.17 вул. Гетьмана Сагайдачного

1.18 вул. Олени Бур'янової
1.19  вул. Сергія Сєнчева (від вул. Кільцевої до вул. Ломоносова)

2.
Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної 

документації*
22510,000 0,000 0,000 22510,000 0,000

3.
Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації*
3000,000 0,000 3000,000 0,000 0,000

3.1 вул. Ушакова (між вул. Куроп’ятникова та  вул. Яновського)

3.2
вул. Бобринецький шлях (від вул. Нижньої Пятихатської до                        

пров. Маріупольського 1-го)
3.3 вул. Волкова

3.4
вул. Архітектора Паученка (від вул. Великої Перспективної до                     

вул. Кропивницького)

3.5 вул. Андрія Матвієнка

3.6 вул. Комарова (від вул. Межовий Бульвар до вул. Соборної)
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4.
Поточний ремонт тротуарів, у тому числі  виготовлення кошторисної 

документації*
2000,000 0,000 0,000 2000,000 0,000

5.
Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000

6.

Капітальний   ремонт  шляхопроводу  через   залізницю  на                        

пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення  

проектно-кошторисної документації)
212,484 0,000 212,484 0,000 0,000

7.

Капітальний  ремонт  дороги  по  пров. Об'їзному,  вул. Харківській,                  

вул. Степана Разіна, від  вул. Степана Разіна до пров. Степового і  до 

Далекосхідного кладовища  в м. Кропивницькому  (у тому числі 

виготовлення  проектно-кошторисної документації) 

127,976 0,000 127,976 0,000 0,000

8.

Капітальний ремонт  дороги по вул. Кропивницького                                                            

(від вул. Полтавської  до вул. Шевченка) в  м. Кропивницькому                          

(у тому числі  виготовлення  проектно-кошторисної документації)

134,540 0,000 134,540 0,000 0,000

9.

Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького                 

в м. Кропивницькому з виготовленням  проектно-кошторисної 

документації

200,000 0,000 200,000 0,000 0,000

10.

Капітальний ремонт дороги по проспекту Інженерів                                       

в м. Кропивницькому з виготовленням  проектно-кошторисної 

документації

100,000 0,000 100,000 0,000 0,000

Разом по розділу: 68585,000 0,000 44075,000 24510,000 0,000

1. Утримання  світлофорних об’єктів 2500,000 0,000 0,000 2 500,000 0,000

2. Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) 

дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації)*

1000,000 0,000 1000,000 0,000 0,000

3. Відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на  вулицях  міста* 3000,000 0,000 0,000 3 000,000 0,000
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Розділ "Експлуатація дорожньої системи"
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4. Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів (у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації)*, всього, у тому числі : 1400,000 0,000 1 400,000 0,000 0,000

4.1 перехрестя вулиць Генерала Родимцева - Ялтинська
4.2 перехрестя вулиць Короленка - Миколи Левитського

4.3 перехрестя вулиць Яновського - Комарова
4.4 перехрестя вулиць Вокзальна-  Академіка Корольова 

4.5 перехрестя вулиць Яновського - Куроп’ятникова
4.6 перехрестя вулиць Варшавської  -  Юрія Краснокутського
5.  Влаштування світлофорного об’єкту на  перехресті вулиці Велика 

Перспективна - площа Соборна, у тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації

600,000 0,000 600,000 0,000 0,000

6. Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з 

виготовленням  кошторисної  документації*
300,000 0,000 0,000 300,000 0,000

7. Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання 

дорожнього руху*
190,000 0,000 0,000 190,000 0,000

Разом по розділу: 8990,000 0,000 3000,000 5990,000 0,000

Всього по Програмі: 77575,000 0,000 47075,000 30500,000 0,000

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

4

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                        В. Кухаренко



                                      

                                 

                                                                                                     Додаток  3 

                                                               до Програми розвитку дорожнього  

                                                               господарства та безпеки руху 

                в місті Кропивницькому 

                                                                                                     на 2017 – 2021 роки 

 

 

 

Перелік об’єктів,  на яких планується  виконання заходів по Програмі розвитку     

дорожнього господарства  та безпеки руху в місті  Кропивницькому                                     

(нова редакція) 

 

 

№ з/п  

 

Найменування об’єкта 

 

 Показники 

 (кв.м, п.м, 

од) 

Прогнозований 

обсяг 

фінансування   

(тис. грн) 
1 2 3 4 

 2019 рік 
 

І. Капітальний   ремонт  доріг з  виготовленням  

проектно-кошторисної  документації:                                                        55 000,000 

1. вул. Габдрахманова від вул. Тобілевича до                

вул. Юрія Бутусова 
1 350 п.м 

 

2. вул. Новозаводська    550 п.м 

3. просп. Промисловий, від вул. Мурманської                         

до  вул. Героїв України  
3 500 п.м. 

4. вул. Академіка Тамма 1 150 п.м 

5. вул. Героїв України  2 200 п.м. 

ІІ. Влаштування світлофорних об’єктів  з  виготовленням  

проектно-кошторисної  документації:                                                        1 000,000 

1. перехрестя вулиць  Кропивницького - Покровська 1 об'єкт  

2. вулиця Космонавта Попова (біля поліклініки № 5) 1 об'єкт 

3. перехрестя вулиць Арсенія Тарковського - Гоголя 1 об'єкт 

4. перехрестя вулиць  Кропивницького - Гоголя 1 об'єкт 

                                                                                   

                    

2020 рік 

І. Капітальний   ремонт  доріг з  виготовленням  

проектно-кошторисної  документації:                                                      60 000,000 

1. вул. Гоголя від вул. Петропавлівської  до  

вул. Вокзальної 
1 950 п.м 

 

2. вул. Родникова  (розширення та улаштування 

покриття до будинку № 67 по вул. Сергія Сєнчева) 
    420 п.м 

3. вул. Вокзальна  3 400 п. м 

4. вул. Желябова  400 п.м 

ІІ. Влаштування світлофорних об’єктів  з  виготовленням  

проектно-кошторисної  документації:                                                     1 000,000 

1. перехрестя вулиць  Героїв України - Пацаєва 1 об'єкт  

2. перехрестя вулиць Велика Пермська - Михайлівська 1 об'єкт 

3. перехрестя проспекту Винниченка – вулиці 

Шульгиних  

1 об'єкт 

4. перехрестя вулиць  Кропивницького - 

Преображенська  

1 об'єкт 
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                                                               2021 рік 

І. Капітальний   ремонт  доріг з  виготовленням  

проектно-кошторисної  документації:                                                  65 000,000 

1. вул. Архангельська (розширення на ділянці 

від вул. Шевченка до вул. Олексія Єгорова) 
  650  п. м 

 

2. вул. Мурманська  3 500 п. м 

3. вул. Холодноярська 4 800 п. м 

4. дорога від вул. Брестської до  вул. Радищева 1 800 п. м 

ІІ. Влаштування світлофорних об’єктів  з  виготовленням  

проектно-кошторисної  документації:                                                   1 000,000 

1. перехрестя вулиць   Героїв України - Волкова 1 об'єкт  

2. перехрестя вулиці Генерала Жадова -                                      

біля магазину АТБ 

1 об'єкт 

3. перехрестя  вулиці  Холодноярська-                      

пров. Козака Мамая 

1 об'єкт 

4. перехрестя вулиць Бобринецький шлях - 

Нижня П’ятихатська 

1 об'єкт 

 

 

 

Начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства                                                            В. Кухаренко 

                                                                                                                  


