
   

                                                     

                                                                 
 

У К Р А Ї Н А 

 МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  19 грудня  2018  року                                                                  № 2247 
 

 

Про  внесення  змін  до рішення 

міської ради  від  17 січня  2017 року  №  762 

«Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

 господарства та безпеки  руху в місті Кропивницькому 

 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  розвитку  дорожнього  господарства та безпеки  руху  у місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки», затвердженого рішенням  міської ради  

від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження  Програми  розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому  на       

2017-2021 роки» (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями 

міської ради від 15 лютого 2018 року № 1440, від 20 лютого 2018 року                        

№ 1448,  від 24 квітня 2018 року № 1585,  від 05 червня 2018 року № 1718,                  

від 12 липня 2018 року № 1741, від 06 вересня 2018 року № 1799,                            

від 06 листопада  2018 року № 1956, від 27 листопада 2018 року № 2014),                   

а саме:  

        Розділ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        у пункті 1 «Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська,                    

м. Кропивницький (Кіровоград), всього з них:» цифри «13 858,70202»,                  

«3 927,01002» замінити відповідно на цифри   «13 821,70202», «3 890,01002»;      

       у пункті 2 «Капітальний ремонт дороги по вул. Преображенській                           

(від вул. Арсенія Тарковського до пл. Богдана  Хмельницького), всього,                 

з них:» цифри «5 109,11077», «905,31177» замінити відповідно на цифри                   

«5 146,11077», «942,31177».      
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         2. Внести зміни до додатку 2 «Заходи щодо забезпечення виконання 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2018 рік», а саме: 

         Розділ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

         у пункті 1 «Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська,                    

м. Кропивницький (Кіровоград)» цифри  «3 927,01002», «442,60382» замінити 

відповідно на цифри   «3 890,01002», «405,60382»;      

       у пункті 2 «Капітальний ремонт дороги по вул. Преображенській                           

(від вул. Арсенія Тарковського до пл. Богдана  Хмельницького)» цифри               

«905,31177»,«0,32000» замінити відповідно на цифри «942,31177», «37,32000».      

         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 


