
                                                       

                                                                    

 
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  24 квітня  2018 року                                                    № 1604 

 

Про  внесення змін та доповнень до рішення 

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», 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  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 І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги»: 

       пункт 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, бюджетним установам і 

організаціям та/або іншим підприємствам  теплопостачання, централізованого 

питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та 

тарифами, що  затверджувалися та/або погоджувалися органами  державної 

влади чи місцевого самоврядування» викласти в новій редакції згідно                           

з  додатком 1;  
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       у пункті 6 «Фінансова підтримка комунальному підприємству по утриманню 

шляхів (КППУШ) на погашення податкової заборгованості минулих років» 

цифри «1 200,000» замінити на цифри «1 350,000»; 

        у пункті 7 «Фінансова підтримка  КП «Трест зеленого господарства»»   на 

погашення податкової заборгованості минулих років» цифри «2 000,000» 

замінити на цифри «1 850,000»; 

        

       По тексту «Всього по розділу І» цифри «172 340,15700»,                                 

«33 328,75300», «0,000», «17 820,910» замінити  на  цифри  відповідно                             

«188 240,24200», «49 228,83800»,  «15 900,085», «33 720,995»; 

 

розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»: 

       пункт 20 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

виключити; 

      пункти 21-22 відповідно до нумерації вважати підпунктами  20-21;               

       По тексту «Всього  по розділу ІІ» цифри «307 921,53390»,  «62 725,37700»,  

«55 252,85690» замінити  на  цифри  відповідно   «290 457,580»,  «48 899,813», 

«51 614,467»;   

     цифри по строкам «за рахунок субвенції з державного бюджету»                            

та «за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування)» виключити; 

 

розділ  ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів»: 

       назву розділу  ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів» замінити на 

назву «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» та викласти в  редакції 

згідно з додатком 1. 

       Розділ «Організація благоустрою населених пунктів» вважати                  

розділом ІV за нумерацією. 

        По тексту «Всього  по розділу ІV» цифри «341 404,60561 », «63 839,524»,             

«62 178,68161»  замінити на цифри відповідно «341 085,306», «63 551,759»,            

«62 147,147»; 

        цифри по графам «за рахунок субвенції з державного бюджету» та                       

«за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування)» виключити; 

 

 розділ  ІV «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»: 

       пункт 14 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення «Перемоги» (у тому числі виготовлення проектної 

документації) виключити; 

       пункт 15 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва  

«Ковалівський» (у тому числі виготовлення проектної документації) виключити; 

      пункт 16 «Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький,                              

з виготовленням проектно-кошторисної документації» виключити. 

      Даний розділ вважати розділом V за нумерацією. 
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       По тексту «Всього  по розділу V» цифри «308 278,741», «23 695,262»,                    

«5 294,935»,«126  888,544»,«42 200,000»,«208 017,124», «23 313,362»,                          

«5 137,018»  замінити на цифри відповідно «280 734,888», «18 146,344»,                     

«118 388,544», «34 000,000», «197 713,088»,  «18 146,344». 

       цифри  по графі «за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування)» 

виключити; 

       Розділи V–Х  відповідно до нумерації вважати розділами VІ-ХІ. 

       По тексту «Разом по розділам Програми» цифри «1 236 105,367»,                           

«214 887,942», «170 288,05551», «304 157,452», «233 759,308», «313 012,608», 

«242 073,06913», «54 522,17200», «7 984,15313», «2 088,035», «980,706»  

замінити  відповідно на  цифри  «1 252 005,45151», «214 887,94168»,                            

«186 188,14051», «304 157,45244», «233 759,30844», «313 012,60844»,                  

«231 434,08300»,   «35  967,254», «15  900,08500»,  «2  088,03538»,  «980,70638».  

       По тексту «Всього по Програмі» цифри «1 240 547,46651»,                           

«171 110,05551» замінити відповідно на цифри «1 256 447,55151»,                                  

«187 010,14051».    

       2.  Внести зміни та доповнення  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  І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги»: 

        доповнити пунктом 6, виклавши його згідно з додатком 2; 

        у пункті 4 «Фінансова підтримка комунальному підприємству по 

утриманню шляхів (КППУШ)  на погашення податкової заборгованості минулих 

років» цифри «1 200,000» замінити на цифри «1 350,000»; 

        у пункті 5 «Фінансова підтримка  КП «Трест зеленого господарства»»                    

на погашення податкової заборгованості минулих років» цифри «2 000,000» 

замінити на цифри «1 850,000»; 

 

розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»: 

        пункт 12 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 

всього, у тому числі:» виключити; 

       пункти 13-14 відповідно до нумерації вважати підпунктами  12-13;    

            

розділ  ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        назву розділу  ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів» замінити на 

назву «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» та викласти розділ                         

в редакції згідно з додатком 2; 

       пункти  1-3 розділу  ІV «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства» виключити; 

       Розділ «Організація благоустрою населених пунктів» вважати  розділом ІV  

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

з додатком 2; 

розділ VІІІ «Заходи з енергозбереження»: 

           назву підпункту 1.17 «вул. Белгородська»  у пункті 1 «Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту  «Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення                   

у м. Кропивницькому», всього, у тому числі:» замінити на назву                                 

«вул. Бєлгородська».   

          2. 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 



тис.грн.

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

І. 

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, бюджетним установам і організаціям  та/або 

іншим підприємствам  теплопостачання, централізованого 

питного водопостачання та водовідведення, які надають 

такі послуги, та тарифами, що  затверджувалися та/або 

погоджувалися органами  державної влади чи місцевого 

самоврядування,   у тому числі:

33720,995 17820,910 15900,085* 0,000 0,000 0,000

КП «Теплоенергетик» 14649,349 7724,570 6924,779 0,000 0,000 0,000

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ  УНГА» 19071,646 10096,340 8975,306 0,000 0,000 0,000

                         Додаток 1

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

у тому числі за роками:

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-

комунальні послуги: 

Примітка: * -  за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету

                         до рішення Міської ради  міста Кропивницького

                         від 24 квітня 2018 року № 1604

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

житлово-комунального господарства  міста Кропивницького на 2017-2021 роки  

№    з/п Найменування заходу



1 2 3 4 5 6 7 8

ІІІ.

1.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, всього, у тому числі:
28627,10651 19662,247 8964,85951 0,000 0,000 0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету 26539,07113 18554,918 7984,15313 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування) 
2088,03538 1107,329 980,70638 0,000 0,000 0,000

2.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення  «Перемоги» (у тому 

числі виготовлення проектної документації)

9850,000 0,000 0,000 5000,000 4850,000 0,000

3.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва  «Ковалівський» (у тому числі 

виготовлення проектної документації)

6850,000 0,000 0,000 3500,000 3350,000 0,000

Всього по розділу ІІІ: 45327,10651 19662,247 8964,85951 8500,000 8200,000 0,000

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                        В. Кухаренко
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1 2 3 4 5 6 7 8

6.

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, бюджетним установам і 

організаціям  та/або іншим підприємствам  

теплопостачання, централізованого питного 

водопостачання та водовідведення, які надають такі 

послуги, та тарифами, що  затверджувалися та/або 

погоджувалися органами  державної влади чи місцевого 

самоврядування,   у тому числі:

15900,085 15900,085* 0,000 0,000 0,000 0,000

Найменування заходу

Спеціальний 

фонд                     

(бюджет 

розвитку)

 в тому числі:

Загальний фонд 

Державний 

бюджет

Всього

Міський бюджет

№    з/п

Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-

комунальні послуги»: 

Інші                    

(кредитні кошти)

                                Додаток 2  

                                від  24 квітня  2018 року № 1604

                                до рішення Міської ради міста Кропивницького

 Фінансове забезпечення (тис.грн)

Обласний 

бюджет 

Зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2018 рік 



1 2 3 4 5 6 7 8

6.1     КП «Теплоенергетик» 6924,779 6924,779 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ  УНГА» 8975,306 8975,306 0,000 0,000 0,000 0,000

1.
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду, всього, у тому числі:
3638,38990 2815,60052 0,000 822,78938 0,000 0,000

1.1
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                             

вул. Кременчуцька, 13 м. Кропивницький               
421,55339 414,04980 0,000 7,50359 0,000 0,000

1.2
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                                             

вул. Сергея Сєнчева, 40 м. Кропивницький               
287,32345 282,87365 0,000 4,44980 0,000 0,000

1.3
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                                                

вул. Андріївська, 16 м. Кропивницький   
212,98049 203,50560 0,000 9,47489 0,000 0,000

1.4
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                                                    

вул. Бєляєва,11 м. Кропивницький               
80,58861 78,62940 0,000 1,95921 0,000 0,000

1.5
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                                                    

вул. Шатила, 12, 14 м. Кіровоград (Кропивницький)               
27,83807 12,57740 0,000 15,26067 0,000 0,000

1.6

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по  

просп. Університетський,  23, корп. 1, 2                                 

м. Кропивницький               

604,50716 509,26580 0,000 95,24136 0,000 0,000

1.7
Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від 

вул. Кропивницького до вул. Васнєцова
365,66977 5,75023 0,000 359,91954 0,000 0,000

1.8

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                                  

вул. Юрія Коваленка, 23,  корп. 1, 2                                         

м. Кропивницький
491,10165 245,94260 0,000 245,15905 0,000 0,000

1.9
Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг  по                                                    

вул. Василя Нікітіна, 23-а,  23-б
466,86353 455,32900 0,000 11,53453 0,000 0,000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

2

Розділ  ІІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:

Примітка: * -  за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету
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1.10
Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг   по                                                              

вул. Кропивницького,  80                 
94,35154 79,86520 0,000 14,48634 0,000 0,000

1.11
Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг по                                                

вул. Героїв України, 26                 
227,46458 216,80140 0,000 10,66318 0,000 0,000

1.12
Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг по             

вул. Бєляєва, 13, корп. 1,  2                 
47,13722 0,000 0,000 47,13722 0,000 0,000

1.13
Капітальний ремонт прибудинкової території по              

вул. Степняка - Кравчинського, 27, м. Кропивницький
80,45151 80,45151 0,000 0,000 0,000 0,000

1.14
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по  

Студентському бульвару, 14/6 м. Кропивницький               
48,71700 48,71700 0,000 0,000 0,000 0,000

1.15
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                      

вул. Арсенія  Тарковського, 8 м. Кропивницький               
9,14428 9,14428 0,000 0,000 0,000 0,000

1.16
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                         

вул. Соборна, 23/34 м. Кропивницький               14,62088 14,62088 0,000 0,000 0,000 0,000

1.17
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                                  

вул. Архітектора Паученка, 71 м. Кропивницький               83,63977 83,63977 0,000 0,000 0,000 0,000

1.18

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                                       

вул. Генерала  Родимцева, 72-б, 72-в                                                         

м. Кропивницький      74,43700 74,43700 0,000 0,000 0,000 0,000

Організація благоустрою населених пунктів

2.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

дороги від вул.  Прирічної до парку - пам’ятки садово-

паркового мисцецтва місцевого значення           

«Перемоги»  (з виготовленням проектно-кошторисної 

документації )

31,53461 31,53461 0,000 0,000 0,000 0,000

3.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення  «Перемоги» (у тому числі 

виготовлення проектної документації)

2212,78721 2150,000 0,000 62,78721 0,000 0,000

4.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва  «Ковалівський» (у тому числі виготовлення 

проектної документації)

345,24779 287,018 0,000 58,22979 0,000 0,000

3
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5.

Реконструкція греблі р. Сугоклея,                                        

м. Кропивницький,  з виготовленням проектно-

кошторисної документації
2736,900 2700,000 0,000 36,900 0,000 0,000

Всього по розділу ІІІ: 8964,85951 7984,15313 0,000 980,70638 0,000 0,000

1.

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: 4678,154 0,000 0,000 0,000 4678,154 0,000

4

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                               В. Кухаренко

Розділ VІІ «Інші заклади та заходи»:


