
 

 

                                                            

                                                        

 
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  05 червня  2018 року                                                 № 1694 

 

 

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 міста  

Кропивницького 

 

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»: 

         у пункті 2 «Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на покриття 

збитків від операційної діяльності»  цифри «43 068,14456», «6 019,04456»  

замінити відповідно на цифри «53 068,14456», «16 019,04456»;  

        по тексту «Всього по розділу І» цифри «188 240,24200», «49 228,83800» 

замінити відповідно  на  цифри «198 240,24200», «59 228,83800».  
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розділ ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

          у пункті 5 «Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд 

на об’єктах зеленого господарства  та громадської вбиральні на території 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі 

боротьба з карантинними рослинами» цифри «80 569,500», «14 200,000» 

замінити відповідно на цифри «80 603,415», «14 233,915»; 

        пункт 25 «Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка  по 

провулку  Катранівський (реалізація проекту за рахунок коштів громадського 

бюджету)» доповнити словами «з виготовленням кошторисної документації»; 

         по тексту «Всього по розділу ІV» цифри «341 085,306», «62 147,147» 

замінити відповідно  на  цифри «341 119,221», «62 181,062»;  

         

        розділ  ХІ «Інші субвенції з місцевого бюджету районним у місті та 

селищному бюджетам на житлово-комунальне господарство» вважати  

розділом ХІІ за нумерацією; 

        доповнити розділом ХІ «Забезпечення діяльності з  виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії», виклавши його згідно                             

з додатком 1.   

         В рядку «Всього по Програмі»  цифри «1 256  447,55151», «187 010,14051» 

замінити відповідно на цифри «1 267 981,46651», «198 544,05551».  

         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», а саме: 

розділ  І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

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

         у пункті 2 «Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на покриття 

збитків від операційної діяльності»  цифри «6 019,04456»  замінити відповідно 

на цифри «16 019,04456»; 

       розділ  ІІ  «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»: 

        у пункті 4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

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

провести зміни, а саме: 

       підпункт 4.8 «вул. Кременчуцька, 9» виключити; 

       у підпункті 4.9 слова «вул. Кременчуцька, 7» замінити на слова                       

«вул. Кременчуцька, 7, 9»; 

       у підпункті 4.28 слова «вул. Козакова, 59» замінити на слова                            

«вул. Миколи Леонтовича, 59»; 

        у підпункті  4.41  слова «вул. Євгена Тельнова, 1-а, 2-в, 2-г, 2-д» замінити 

на слова  «вул. Євгена Тельнова, 1-а, 2-в, 2-г»; 

      підпункти 4.9 - 4.74 вважати за нумерацією підпунктами 4.8 - 4.73; 

    доповнити пунктом 14 «Капітальний ремонт віконних блоків сходових 

клітин» без визначення суми фінансування. 
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розділ ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        у пункті 4 «Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на 

об’єктах зеленого господарства  та громадської вбиральні на території парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба     

з карантинними рослинами» цифри «14 200,000» замінити на цифри                              

«14 233,915»; 

         пункт 15 «Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка  по 

провулку  Катранівський (реалізація проекту за рахунок коштів громадського 

бюджету)» доповнити словами «з виготовленням кошторисної документації»; 

розділ  ІХ «Інші субвенції з місцевого бюджету районним у місті та селищному 

бюджетам на житлово-комунальне господарство» вважати розділом Х                      

за нумерацією; 

         доповнити розділом ІХ «Забезпечення діяльності з  виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії», виклавши його згідно                             

з додатком 2.   

         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 



тис.грн.

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

ХІ.

1. Виготовлення схеми теплопостачання міста 1500,000 0,000 1500,000 0,000 0,000 0,000

Всього по розділу ХІ: 1500,000 0,000 1500,000 0,000 0,000 0,000

№    

з/п
Найменування заходу

Додаток 1 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

всього:

у тому числі за роками:

Забезпечення діяльності з  виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» 

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                        В. Кухаренко

до рішення Міської ради  міста Кропивницького

від  05 червня 2018 року № 1694

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

комунального господарства  міста Кропивницького на 2017-2021 роки  



1 2 3 4 5 6 7 8

1. Виготовлення схеми теплопостачання міста 1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 0,000

Всього по розділу ІХ: 1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 0,000

Спеціальний 

фонд                     

( бюджет 

розвитку)

 в тому числі:

           Додаток  2

           від  05 червня  2018 року № 1694

           до рішення Міської ради міста Кропивницького

 Фінансове забезпечення (тис.грн)

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

комунального господарства міста Кропивницького на 2018 рік 

Розділ ІХ "Забезпечення діяльності з  виробництва, транспортування, постачання теплової енергії": 

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                              В. Кухаренко

Всього

Міський бюджет

Найменування заходу
Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет Загальний 

фонд 

№    з/п Інші                    

(кредитні 

кошти)


