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У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «____»_________2018 року                                                 № ____ 

 

Про  внесення змін  до рішення 

міської ради  від  17 січня  2017 року  № 763  

«Про затвердження Програми утримання,  

благоустрою тарозвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького  

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 та доповнення  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» (зі змінами),  а саме: 

розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»: 

        у пункті 8 «Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових 

будинках» цифри «274,000», «200,000» замінити на цифри відповідно                    

«249,000», «175,000»; 

        По тексту «Всього по розділу ІІ» цифри «290 457,580»,  «51 614,467»,  

замінити  відповідно на  цифри  «290 432,580», «51 589,467». 

       розділ VІІІ «Інші заклади та заходи»: 

       у  пункті  1 «Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах 

житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення» цифри 

«185,000»,  «0,000»  замінити  відповідно на  цифри  «210,000», «25,000».  

       По тексту «Всього по розділу VІІІ» цифри «4 863,154»,  «4 678,154»,  

замінити  відповідно на  цифри  «4 888,154», «4 703,154».  
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          2. Внести зміни до  додатку  2 «Заходи щодо забезпечення виконання  

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2018 рік (зі змінами), а саме: 

розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»: 

             у пункті 7 «Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових 

будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації*» 

цифри «200,000» замінити на цифри «175,000». 

розділ VІІ «Інші заклади та заходи»  викласти в новій  редакції згідно                         

з додатком 1. 

           3. 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 



до рішення Міської ради міста Кропивницького

1.
Встановлення приладів обліку холодної води в
квартирах житлових будинків для малозабезпечених та
пільгових  верств населення

25.000 0.000 0.000 0.000 25.000 0.000

2.

Відшкодування частини відсотків по кредитам, 
залучених на впровадження енергоефективних заходів у 
житлових будинках (встановлення  систем 
індивідуального опалення  із міського бюджету у 
розмірі 50 %)

4678.154 0.000 0.000 0.000 4678.154 0.000

Всього по розділу VІІ:
4703.154 0.000 0.000 0.000 4703.154 0.000

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                          В. Кухаренко

Розділ VІІ «Інші заклади та заходи»:

Додаток 1 

 Фінансове забезпечення (тис.грн)

Зміни до заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  житлово-
комунального господарства міста Кропивницького на 2018 рік 

Найменування заходу
Державний 

бюджет
Обласний 

бюджет 

Загальний 
фонд 

від  "____ "________2018 року №_____

Всього
№    з/п

Інші
Спеціальний 

фонд                     
     ( бюджет 

розвитку)

 в тому числі:

Міський бюджет


	МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
	Р І Ш Е Н Н Я
	Міський голова                                                                               А. Райкович


