
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "___" _________ 2018 року                          № _____ 
 

м. Кропивницький 
 Н А 

Н Я 

Про внесення змін до рішення 

Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від 08 травня 2018 року № 229 

«Про надання згоди на визначення  

одержувачів бюджетних коштів»  
 

Керуючись ст. 142, 144, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «а» 

ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 38 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, п. 9 Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, 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), рішенням Міської 

ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про 

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки» та беручи до уваги пропозиції 

Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького (далі – Головне управління), Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 
  

В И Р І Ш И В: 
 

        Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 08 травня 2018 року № 229 «Про надання згоди на 

визначення одержувачів бюджетних коштів», а саме: 

1) у пункті 1 суму «17 200,000» замінити на «24 050,000»; 

2) у пункті 2 суму «6 993,700» замінити на «7 393,700»; 

3) у підпункті 1 пункту 6 суму «17 200,000» замінити на «24 050,000»; 

4) у підпункті 2 пункту 6 суму «6 993,700» замінити на «7 393,700»; 

 

Міський голова                                                                                    А. Райкович  
 

Горобець   22 38 81 



 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "08" травня 2018 року                              № 229 
 

м. Кропивницький 
 Н А 

Н Я 

ЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

ТКРОПИВНИЦЬКОГО 

ід "____"_____________ 20__ року      №______ 

Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів   

 
Керуючись ст. 142, 144, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «а» 

ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 38 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, п. 9 Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, 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) та беручи до уваги 

пропозиції Головного управління житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького (далі – Головне управління), Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Надати згоду Головному управлінню, який є головним розпорядником 

бюджетних коштів, на визначення з 01 січня 2018 року комунального 

підприємства «УНІВЕРСАЛ 2005» одержувачем бюджетних коштів              

на 2018 рік за видатками Головного управління по КПКВК                    

1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 по заходу 

«Утримання вулично – дорожньої мережі, штучних споруд, малих 

архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо» на суму 17 200,000 тис. 

грн (сімнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).                                                                   

2. Надати згоду Головному управлінню, який є головним розпорядником 

бюджетних коштів, на визначення з 01 січня 2018 року комунального 

підприємства «Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького 

одержувачем бюджетних коштів на 2018 рік за видатками Головного               

....................................  



...................................2................................ 

управління по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» КЕКВ 2610 по заходу «Поточний ремонт та утримання в належному 

стані мереж зовнішнього освітлення міста» на суму 6993,700 тис. грн (шість 

мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі сімсот гривень 00 копійок). 
3. Надати згоду Головному управлінню, який є головним розпорядником 

бюджетних коштів, на визначення з 01 січня 2018 року комунального 

підприємства «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» одержувачем бюджетних коштів на 2018 рік за 

видатками Головного управління по КПКВК 1216030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 по заходу «Утримання та 

поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих 

кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах» на суму 

3 000,000 тис. грн (три мільйони гривень 00 копійок). 

4. Надати згоду Головному управлінню, який є головним розпорядником 

бюджетних коштів, на визначення з 01 січня 2018 року комунального 

підприємства «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького 

одержувачем бюджетних коштів на 2018 рік за видатками Головного 

управління по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»  КЕКВ 2610 по заходу «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» на суму 

14 200,000 тис. грн (чотирнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).

 5. Надати згоду Головному управлінню, який є головним розпорядником 

бюджетних коштів, на визначення з 01 січня 2018 року комунального 

підприємства «УНІВЕРСАЛ 2005» одержувачем бюджетних коштів              

на 2018 рік за видатками Головного управління по КПКВК                   

1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 по заходу 

«Утримання служби по вилову безпритульних тварин» на суму 623,300 тис. 

грн (шістсот двадцять три тисячі триста гривень 00 копійок). 

       6. Головному управлінню з 01 січня 2018 року:  

       1) визначити відповідно до п. 1 даного рішення комунальне підприємство 

«УНІВЕРСАЛ 2005» одержувачем бюджетних коштів на 2018 рік за 

видатками головного розпорядника бюджетних коштів – Головного 

управління по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» КЕКВ 2610 по заходу «Утримання вулично – дорожньої мережі, 

штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ 

тощо» на суму 17 200,000 тис. грн (сімнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 

00 копійок) згідно з оцінкою відповідності показників діяльності 

комунального підприємства «УНІВЕРСАЛ 2005» критеріям визначення 

одержувача бюджетних коштів;  

       2) визначити відповідно до п. 2 даного рішення комунальне підприємство 

«Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького одержувачем бюджетних 

коштів на 2018 рік за видатками головного розпорядника бюджетних     

коштів – Головного управління по КПКВК 1216030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 по заходу «Поточний ремонт та 
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утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста» на суму 

6993,700 тис. грн (шість мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі сімсот 

гривень 00 копійок) згідно з оцінкою відповідності показників діяльності 

комунального підприємства «Міськсвітло» Міської ради міста 

Кропивницького критеріям визначення одержувача бюджетних коштів; 

       3) визначити відповідно до п. 3 даного рішення комунальне підприємство 

«Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового 

обслуговування» одержувачем бюджетних коштів на 2018 рік за видатками 

головного розпорядника бюджетних коштів – Головного управління по 

КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»                

КЕКВ 2610 по заходу «Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу 

на Фортечних валах» на суму 3 000,000 тис. грн (три мільйони гривень              

00 копійок) згідно з оцінкою відповідності показників діяльності 

комунального підприємства «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування» критеріям визначення одержувача 

бюджетних коштів; 

       4) визначити відповідно до п. 4 даного рішення комунальне підприємство 

«Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького одержувачем бюджетних 

коштів на 2018 рік за видатками головного розпорядника бюджетних     

коштів – Головного управління по КПКВК 1216030 «Організація 

благоустрою населених пунктів»  КЕКВ 2610 по заходу «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 с карантинними 

рослинами» на суму 14 200,000 тис. грн (чотирнадцять мільйонів двісті тисяч 

гривень 00 копійок) згідно з оцінкою відповідності показників діяльності 

комунального підприємства «Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького критеріям визначення одержувача бюджетних коштів; 

       5) визначити відповідно до п. 5 даного рішення комунальне підприємство 

«УНІВЕРСАЛ 2005» одержувачем бюджетних коштів на 2018 рік                  

за видатками головного розпорядника бюджетних коштів – Головного 

управління по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» КЕКВ 2610 по заходу «Утримання служби по вилову безпритульних 

тварин» на суму 623,300 тис. грн (шістсот двадцять три тисячі триста гривень 

00 копійок) згідно з оцінкою відповідності показників діяльності 

комунального підприємства «УНІВЕРСАЛ 2005» критеріям визначення 

одержувача бюджетних коштів, про що видати наказ Головному управлінню.

 7. Головному управлінню затвердити з 01 січня 2018 року:  

 1) Порядок використання коштів на виконання у 2018 році заходів з 

утримання вулично – дорожньої мережі, штучних споруд, 

малих.архітектурних споруд, ліквідації сміттєзвалищ тощо по місту 

Кропивницькому; 
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       2) Порядок використання коштів на виконання у 2018 році заходів з 

поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього 

освітлення міста Кропивницького; 

       3) Порядок використання коштів на виконання у 2018 році заходів з 

утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою кладовищ (у тому 

числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах 

міста Кропивницького; 

       4) Порядок використання коштів на виконання у 2018 році заходів з 

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 міста Кропивницького; 

       5) Порядок використання коштів на виконання у 2018 році заходів з 

утримання служби по вилову безпритульних тварин по місту 

Кропивницькому.  

        8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    А. Райкович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горобець   22 38 81 


