
  

                                                                    

   
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  06 вересня  2018 року                                          № 1800 
 

 

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»                        

(з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями міської ради                         

від 15 лютого 2018 року № 1441, від 20 лютого 2018 року № 1449,                          

від 29 березня 2018 року № 1571, від 24 квітня 2018 року № 1604,                              

від 05 червня 2018 року № 1694, від 12 липня  2018 року № 1764), 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 «63 068,14456»,                    

«26 019,04456» замінити відповідно на цифри «56 074,64456», «19 025,54456»;  

        доповнити  пунктом 9, виклавши його згідно з додатком 1.  

        По тексту «Всього по розділу І» цифри «208 553,11700», «69 541,71300»,              

замінити на цифри відповідно «201 700,61700», «62 689,21300»; 
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       розділ ІІ  «Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду                    

з виготовленням  проектно-кошторисної документації»: 

       у пункті  1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків» цифри      

«102 630,676», «27 166,890» замінити на  цифри відповідно «105 176,673»,                  

«29 712,890»;    

       у пункті 2 «Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинках» цифри «20 921,546», «2 000,000» замінити на цифри                     

відповідно «22 421,546», «3 500,000»;    

       у пункті 3 «Експертиза ліфтів» цифри «1198,300», «186,900 » замінити         

на  цифри  відповідно «1243,300», «231,900»;    

       у пункті 4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг» цифри                    

«86 966,799», «16 589,877» замінити на  цифри  відповідно «97 120,799»,                 

«26 743,877»;    

       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»;    

        у пункті 17 «Поточний ремонт внутрішньодворових  доріг, у тому числі  

виготовлення проектно-кошторисної  документації» цифри «6 731,026»,                      

«1 275,800» замінити на  цифри   відповідно «7 531,026», «2 075,800»;    

       По тексту «Всього по розділу ІІ» цифри «290 619,480», «51 776,367»,              

замінити на цифри відповідно «305 639,480», «66 796,367»; 

        розділ ІІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        у пункті 1 «Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України                            

від 06.02.2012  № 106 (зі змінами, станом на 15.03.18), розпорядження КМУ 

від 13.06.18 № 423-р, всього, у тому числі:» виключити слова:  

«передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012  № 106 

(зі змінами, станом на 15.03.18), розпорядження КМУ від 13.06.18 № 423-р»; 

      розділ  ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

      у пункті 6 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення,                          

у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та            

експертиза» цифри «48 057,460», «8 296,960» замінити на  цифри                     

відповідно «48 207,460», «8 446,960»;  

      у пункті 11 «Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

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

Фортечних  валах» цифри «13 661,200», «3 000,000» замінити на  цифри                     

відповідно «13 520,200», «2 859,000»;     

       у пункті 12 «Розміщення безпечних відходів» цифри «613,900», 

«115,000» замінити на цифри «573,900», «75,000»; 

       у пункті 13 «Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення 

масових акцій та ярмарків» цифри «492,300», «90,000» замінити на цифри 

«532,300», «130,000».  

      По тексту «Всього по розділу ІV» цифри «264 005,706»,«51 259,547»,              

замінити на цифри відповідно «263 714,706», «50 968,547»; 
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         розділ  V «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання                   

(комунальної власності)» вважати розділом VІ за нумерацією; 

         По тексту «Придбання техніки та інших основних засобів для 

комунальних підприємств міста, у тому числі:»  розділу VІ «Внески до 

статутного капіталу суб’єктів господарювання (комунальної власності)» після 

слів «техніки» доповнити словами «обладнання»; 

       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»;  

       у пункті  2  «Відшкодування частини відсотків по кредитам, залучених на 

впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (встановлення  

систем індивідуального опалення  із міського бюджету у розмірі 50 %)» цифри 

«4 678,154» замінити  на цифри «1 678,154»;  

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

замінити на цифри відповідно «1 888,154», «1 703,154».  
                                                            
        По тексту «Разом по розділам І-ХІ  даної  Програми, у тому числі» цифри 

«1 168 811,07351», «196 622,78051», «913 861,95538», «173 325,56038»,  

замінити на цифри відповідно «1 173 712,57351», «201 524,28051»,                           

«918 763,45538», «178 227,06038».  

        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  «26 019,04456» замінити на цифри  

«19 025,54456»; 

     доповнити  пунктом 8, виклавши його згідно з додатком 2; 

   розділ ІІ  «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»: 

     у пункті  1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому 

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

числі» цифри «27 166,890» замінити на  цифри «29 712,890»;    

      у пункті 2 «Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

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

цифри  «2 000,000» замінити на  цифри «3 500,000»;    

      у пункті 3 «Експертиза ліфтів*» цифри  «186,900» замінити на  цифри   

«231,900»;    

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

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

цифри «16 589,877» замінити на  цифри  «26 743,877»;    

       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»; 
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        у пункті 9 «Поточний ремонт внутрішньодворових  доріг, у тому числі  

виготовлення проектно-кошторисної  документації*» цифри «1 275,800» 

замінити на  цифри  «2 075,800»;    

        розділ ІІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        по строчці «Надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України                 

від 06.02.2012  № 106 (зі змінами, станом на 15.03.18), розпорядження КМУ 

від 13.06.18 № 423-р, всього, у тому числі:» виключити слова:  

«передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012  № 106 

(зі змінами, станом на 15.03.18), розпорядження КМУ від 13.06.18 № 423-р»; 

      розділ  ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

      у пункті 1 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення,                          

у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та            

експертиза*» цифри  «8 296,960» замінити на  цифри «8 446,960»; 

       у пункті 6 «Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

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

Фортечних  валах» цифри «3 000,000» замінити на  цифри  «2 859,000»;    

       у пункті 7 «Розміщення безпечних відходів» цифру «115,000» замінити 

на цифру «75,000»; 

        у пункті 8 «Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення 

масових акцій та ярмарків» цифру «90,000» замінити на цифру  «130,000». 

       розділ  V «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

(комунальної власності)»: 

       пункт 1  КП «УНІВЕРСАЛ  2005» на придбання комунальної спецтехніки» 

після слів «спецтехніки» доповнити словами «та обладнання»; 

       розділ VІІ  «Інші заклади та заходи»: 

      доповнити пунктом 1, виклавши його згідно з додатком 2; 

       у пункті  2  «Відшкодування частини відсотків по кредитам, залучених на 

впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (встановлення  

систем індивідуального опалення  із міського бюджету у розмірі 50 %)» цифри 

«4 678,154» замінити  на цифри «1 678,154».  

        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

І.

9.

Фінансова підтримка  КП "Ритуальна служба - 

спеціалізований комбінат комунально-побутового 

обслуговування" на облаштування огорожі на 

кладовищі по пров. Громадянському 

141,000 0,000 141,000 0,000 0,000 0,000

 Заступник начальника  Головного управління житлово-комунального господарства                                            Т. Савченко 

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

комунальні послуги

у тому числі за роками:

Найменування заходу

                                   Додаток 1 

                                   до рішення Міської ради міста Кропивницького

                                   від 06 вересня 2018 року  № 1800

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

комунального господарства  міста Кропивницького на 2017-2021 роки  

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

№    з/п



1 2 3 4 5 6 7 8

8.

Фінансова підтримка  КП "Ритуальна служба - 

спеціалізований комбінат комунально-побутового 

обслуговування" на облаштування огорожі на кладовищі 

по пров. Громадянському 

141,000 0,000 0,000 141,000 0,000 0,000

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

Загальний 

фонд 

Додаток 2

від 06 вересня 2018 року № 1800

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 

 в тому числі:

Міський бюджет

 Заступник начальника  Головного управління житлово-комунального господарства                                  Т. Савченко

Розділ  VІІ  "Інші заклади та заходи":

Розділ І  "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та / або надають 

житлово-комунальні послуги":

Найменування заходу

Державний 

бюджет

Всього
№    з/п

Інші
Спеціальний 

фонд                     

(бюджет 

розвитку)

Обласний 

бюджет 


