
  

                                                                                        ПРОЕКТ № 2368 
 

 
 

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  та доповнення 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 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, від 06 вересня 2018 року № 1800, від 06 листопада                     

2018 року № 1957), а саме: 

розділ  ІІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

     підпункти 1.3-1.4 пункту 1 «Надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, всього, у тому числі:»  викласти в новій редакції 

згідно  з додатком 1; 

      доповнити підпунктом 1.6 пункт 1, виклавши його згідно з додатком 1. 

      По тексту «Всього по розділу ІІІ» цифри «25252,55351», «8 327,32451»,          

«23 515,03513», «7 397,13513», «1 737,51838», «930,18938»  замінити на цифри 

відповідно «30 777,15651», «13 851,92751», «28 878,72713», «12 760,82713»,     

«1 898,42938», «1 091,10038»; 

 

 



 

2 

розділ  VІ «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання                        

(комунальної власності)»: 

 

        у пункті 6.1  КП «УНІВЕРСАЛ 2005» цифри  «43 505,500», «5 000,000» 

замінити на цифри відповідно «44 115,500», «5 610,000». 

       По тексту «Всього по розділу VІ» цифри «92 897,500»,                                

«5 550,000» замінити  на  цифри  відповідно «93 507,500», «6 160,000». 

       По тексту «Разом по розділам  І-ХІ  даної  Програми, у тому числі»                    

цифри «1 167833,57351», «209545,28051», «254 949,11813», «23 297,22013»,  

«912 884,45538», «186 248,06038» замінити відповідно на цифри                       

«1 173 968,17651»,  «215 679,88351», «260 312,81013», «28 660,91213» 

«913 655,36638», «187 018,97138».  

        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  ІІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій»: 

      доповнити підпунктом 1.19 пункт 1 «Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду, всього, у тому числі:» виклавши його 

згідно з додатком 2; 

      пункти 3-4 «Організація благоустрою населених пунктів» викласти в новій 

редакції згідно з додатком 2; 

 

розділ  V «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання                        

(комунальної власності)»: 

 

        у пункті 1 КП «УНІВЕРСАЛ 2005» на придбання комунальної 

спецтехніки та обладнання» цифри «5 000,000» замінити на цифри 

«5 610,000». 

     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,           

т.в.о. заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів  

ради Кухаренка В. І. 

 

Міський голова                                                                             А. Райкович   

 

 

 

 

 

Каретнікова 220506 

 



тис.грн

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

ІІІ.

1. 

1.3
Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький  

з виготовленням проектно-кошторисної документації
6063,800 2811,900 3251,900 0,000 0,000 0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету 5930,000 2730,000 3200,000 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування )
133,800 81,900 51,900 0,000 0,000 0,000

1.4

Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних 

доріжок на території Масляниківського кладовища  по 

вул. Григорія Сковороди

4958,103 0,000 4958,103 0,000 0,000 0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету 4813,692 0,000 4813,692 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету   

(співфінансування )
144,411 0,000 144,411 0,000 0,000 0,000

№ з/п

Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, всього, у тому числі:

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійнення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, всього,                   

у тому числі:

у тому числі за роками:

Найменування заходу

                                   Додаток 1 

                                   до рішення Міської ради міста Кропивницького

                                   від  "__"_________  2018 року  № _____

Зміни та 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:



1.6

Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) 

у багатоповерхових житлових будинках  м. 

Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації, всього, у тому числі:

1442,000 0,000 1442,000 0,000 0,000 0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету 1400,000 0,000 1400,000 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету  

(співфінансування )
42,000 0,000 42,000 0,000 0,000 0,000

 Начальник  Головного управління житлово-комунального господарства                                            В. Кухаренко 



1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду, всього, у тому числі:

1.19

Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у 

багатоповерхових житлових будинках  м. 

Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації

1442,000 1400,000 0,000 42,000 0,000 0,000

Організація благоустрою населених пунктів

3.
Реконструкція греблі р. Сугоклея,  м. Кропивницький  з 

виготовленням проектно-кошторисної документації
3251,900 3200,000 0,000 51,900 0,000 0,000

4.

Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних 

доріжок на території Масляниківського кладовища  по 

вул. Григорія Сковороди
4958,103 4813,692 0,000 144,411 0,000 0,000

 в тому числі:

Міський бюджет

Додаток 2

від "____"______________2018 року № _____

до рішення Міської ради міста Кропивницького 

 Фінансове забезпечення (тис.грн)

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

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2018 рік 

 Розділ  ІІІ "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій"

  Начальник  Головного управління житлово-комунального господарства                                            В. Кухаренко

Найменування заходу
Державний 

бюджет

Всього
№  з/п

Інші
Спеціальний 

фонд                     

(бюджет 

розвитку)

Обласний 

бюджет Загальний 

фонд 


