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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  до рішення 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» 

  

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 2 «Заходи щодо забезпечення виконання 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому 

на 2018-2021 роки», затвердженого 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» (з урахуванням змін, внесених 

рішенням міської ради від 06 вересня 2018 року № 1801, від 06 листопада             

2018 року  № 1958),  а саме: 

        Розділ І «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        у пункті 2 «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 «68 032,215», «15 233,915» 

замінити відповідно на  цифри  «67 998,300», «15 200,000»;  

       По тексту «Всього за розділом І» цифри «84 923,515»,«18 731,515»              

замінити відповідно на цифри «84 889,600», «18 697,600».  

 

         Розділ  ІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        пункт 1 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення «Перемоги» з виготовленням проектно-кошторисної 

документації»  викласти в новій редакції згідно з додатком 1.       
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         По тексту «Всього за розділом ІІ» цифри «7 708,035»,«7 437,018», 

«271,017» замінити відповідно на цифри «10 334,535», «9 987,018 », «347,517».  

         По тексту «Всього по Програмі» цифри «117 386,612», «26 494,612»,                 

«7 437,018», «109 949,594»,«19 057,594» замінити відповідно на цифри                

«119 979,197», «29 087,197», «9 987,018», «109 992,179»,  «19 100,179». 

        2. Внести зміни  до додатку 3 «Заходи щодо забезпечення виконання 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому 

на 2018 рік», а саме: 

 

         Розділ І «Організація  благоустрою  населених  пунктів»: 

         у пункті 1 «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 «15 233,915» замінити                        

на  цифри «15 200,000». 

 

        Розділ ІІ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        пункт 1 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення «Перемоги» з виготовленням проектно-кошторисної  

документації» викласти в новій редакції згідно з додатком 3.   

3.  Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, т.в.о. заступника  міського голови                

з питань  діяльності виконавчих органів  ради  Кухаренка В. І. 

 

 

Міський голова                                                                          А. Райкович                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каретнікова  22 05 06 

 

 



тис.грн.

2018 2019 2020 2021

ІІ.

1.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення  «Перемоги» з виготовленням проектно-кошторисної  

документації, всього, у тому числі:

9989,28721 9989,28721 0,000 0,000 0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету                9700,000 9700,000 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування) 289,28721 289,28721 0,000 0,000 0,000

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства 

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

 В. Кухаренко

Додаток 2

 до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від "___"____________2018 року  № _____

Зміни до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку та збереження  зелених насаджень  у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки  

№    з/п Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

у тому числі за роками:



1.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення «Перемоги» з 

виготовленням проектно- кошторисної документації

9989,28721 9 700,000 0,000 289,28721 0,000 0,000

Начальник Головного управління  житлово-комунального господарства                                В. Кухаренко

Розділ ІІ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій»:  

Всього

 Зміни до  заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018 

рік 

Міський бюджет

Найменування заходу
Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет 

№    з/п

Інші
Спеціальний 

фонд                     

(бюджет 

розвитку)

 в тому числі:

Додаток 3

від "___" __________ 2018 року № _____

до рішення Міської ради міста Кропивницького

 Фінансове забезпечення (тис.грн)

Загальний 

фонд 


