
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 березня 2019 року       № 2447 

 

Про звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького 

з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та 

комунальної власності 
 

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пункт 2.4 Положення 

про постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

(зі змінами) та заслухавши звіт голови комісії Зайченка В.В. про діяльність 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності, 

Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 Звіт голови про діяльність постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності взяти до відома (додається). 

 

 

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ 
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З В І Т 

про діяльність постійної комісії Міської ради міста Кропивницького  

з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності 

за 2018 рік 

 

У своїй діяльності комісія керується Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ 

до публічної інформації», Регламентом Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання, Положенням про постійні комісії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, рішеннями міської ради, 

розпорядженнями міського голови та працювала відповідно до 

перспективного плану роботи міської ради на 2018 рік. 

Основними принципами, якими керувалися члени постійної комісії у 

своїй діяльності є законність, гласність, толерантність, колективне 

обговорення питань. 

Функції і повноваження постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності 

визначені відповідно до пункту 4.5 розділу 4 Положення про постійні комісії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого 

рішенням міської ради від 15 грудня 2015 року № 15 (зі змінами та 

доповненнями), а саме: 

 попередній розгляд проектів програм з питань розвитку житлово-

комунального господарства та енергозбереження;  

 вивчення і підготовка питань про стан та розвиток галузі, підготовка висновків 

з цих питань; 

 вивчення і пропаганда позитивного досвіду інших міст та впровадження його 

в місті Кропивницькому; 

 подання міській раді пропозицій з питань розвитку та управління 

комунальною власністю та приватизації; 

 вивчення і підготовка питань про стан та розвиток галузі, підготовка висновків 

з цих питань; 

 розгляд проектів рішень, програм, що стосуються питань приватизації та 

розвитку комунальної власності, та підготовка пропозицій до них; 

 підготовка проектів рішень на розгляд сесій з питань, що стосуються 

повноважень комісії; 

 здійснення контролю за виконанням рішень ради. 

Основна форма роботи комісії - її засідання, які скликались протягом 

звітного періоду в порядку, передбаченому пунктом 5.2 Положення про 

постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання. 

 Протягом звітного періоду було проведено 13 засідань постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності, на яких розглянуто 79 питань та надано 23 

доручення виконавчим органам міської ради. 
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 Відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» депутат зобов'язаний брати участь у роботі засідань постійної комісії 

міської ради, до складу якої його обрано. 

 

Відомості про відвідування депутатами засідань постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності у 2018 році відображені в таблиці. 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові Присутній 

на комісії 

Відсутній 

на комісії 

Загальна 

 кількість 

засідань 

1. Зайченко 

Володимир Васильович 

13 - 13 

2. Санасарян 

Рафаел Рафаелович 

7 6 13 

3. Пінчук 

Віталій Вікторович 

12 1 13 

4. Голофаєв 

Ігор Вадимович 

12 1 13 

5. Розгачов 

Роман Олександрович 

6 7 13 

6. Терзов 

Дмитро Семенович 

1 12 13 

7. Кролевець 

Андрій Вікторович 

7 6 13 

8. Шутка 

Валерій Васильович 

10 3 13 

9. Яремчук 

Валентина Сергіївна 

8 5 13 

 

Інформація щодо виконання Програми управління комунальним 

майном за 2018 рік 
 

Забезпечення надходження коштів до міського бюджету у 

запланованих обсягах від оренди та приватизації комунального майна. 

Всього станом на кінець 2018 р. в управлінні комунальної власності 

(надалі - Управління) обліковується 151 чинний договір оренди нежитлових 

приміщень, будівель, споруд, укладених на платній основі, орендодавцем за 

якими є Управління. 
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За 2018 року Управлінням укладено та продовжено термін дії 125 

договорів оренди нерухомого майна.  

За вказаний період від передачі в оренду нерухомого майна та ЦМК 

при плані надходження коштів до міського бюджету 7409,9 тис. грн. фактично 

перераховано 7498,7 тис. грн. Перевиконання планових показників становить 

88,8 тис. грн. 

На виконання рішень міської ради станом на 01.01.2019 року 

Управлінням забезпечено приватизацію 12 об’єктів нерухомості комунальної 

власності малої приватизації шляхом викупу орендарями.  

Об’єкт незавершеного будівництва по вул. Котляревського, 2-б 

підготовлений до продажу з аукціону через систему «ProZorro.Продажі».  
Від продажу комунального майна за вказаний період при плані 

надходження коштів до міського бюджету 4042,0 тис. грн. фактично 

перераховано 2281,8  тис. грн. 

Недовиконання планових показників становить 1760 тис. грн, яке   

пов`язано з відсутністю потенційних покупців  на участь через систему 

«ProZorro.Продажі» в аукціоні з продажу об`єкта комунальної власності 

незавершеного будівництва по вул. Котляревського, 2-б.   

Так, стартова ціна для продажу на аукціоні вищезазначеного об`єкта 

становила  1 875 790 гривень.  Було підготовлено, затверджено та 

опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об`єкта малої 

приватизації – незавершеного будівництва по вул. Котляревського, 2-б в газеті 

«Вечірня газета», на веб сайті Міської ради міста Кропивницького та в 

електронній торговій системі, але на участь в аукціоні не було подано жодної 

заяви.  

В системі «ProZorro.Продажі» вищевказаний об`єкт був виставлений 

для продажу вдруге із зниженням стартової ціни. Аукціон по об`єкту 

приватизації - незавершеного будівництва по вул. Котляревського, 2-б  

завершено 01.01.2019 року. На участь в аукціоні  надійшла заява від одного 

потенційного покупця. Після  підписання договору купівлі-продажу  та 

розрахунку покупцем за придбаний об`єкт приватизації, кошти будуть 

перераховані до міського бюджету. 

Крім того, Управлінням ведеться передприватизаційна підготовка 12 

об’єктів нерухомості комунальної власності малої приватизації. 

Разом від оренди та приватизації комунального майна за 2018 року 

Управлінням забезпечено надходження до міського бюджету 9780,5 тис. грн. 

Крім того, Управлінням за вказаний період перераховано до 

Державного бюджету України 1658,1 тис. грн. податку на додану вартість. 
 

Визнання в установленому порядку об’єктів нерухомого майна 

безхазяйними майном та відумерлою спадщиною. 

3 об’єкти відумерлої спадщини за заявою управління передано до 

комунальної власності за рішеннями суду, по 1-му об’єкту розпочато 

процедуру визнання його безхазяйним майном та подано відповідне 
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оголошення до «Вечірньої газети». Заяви про визнання спадщини відумерлою 

по 8 об’єктах знаходяться на розгляді в судах. По 22 об’єктах нерухомості, які 

містять ознаки відумерлої спадщини, ведеться перевірка. 27 об’єктів знято з 

обліку, як таких, що не містять ознак відумерлої спадщини чи безхазяйного 

майна. 

Технічна інвентаризація об’єктів нерухомості і державна 

реєстрація права власності на них. 

За 2018 рік було проведено технічну інвентаризацію 16 об’єктів оренди 

нерухомого комунального майна. Зареєстровано за територіальною громадою 

міста Кропивницького 9 об’єктів нерухомого майна.  

Стягнення коштів за оренду ЦМК «Кіровограделектротранс» в межах 

процедури банкрутства ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія». 

Щодо стягнення заборгованості з орендної плати за оренду                     

ЦМК «Кіровограделектротранс», то дане питання вирішується в межах справи 

про банкрутство колишнього орендаря - ТОВ «Єлисаветградська транспортна 

кампанія», яке розглядається господарським судом Кіровоградської області. 

Управлінням, за його заявою, поданою у квітні 2017 року до суду, визнано 

кредитором у вказаній справі і визнано його грошові вимоги до банкрута в 

розмірі 5 041 378 грн.  

На 31.11.2018 року на рахунках боржника банкрута акумульовано в 

тому числі для погашення вимог кредиторів кошти в розмірі 2 900 тис. грн. 

Розгляд справи триває. 

Правовий захист об’єктів комунальної власності. 

З метою контролю за використанням майна, переданого в                      

оренду, наказами начальника Управління від 26.01.18 року  № 4/17у та                                 

від 13.06.2018 року № 11/17у затверджено графіки перевірок орендованих 

об’єктів. Протягом січня-вересня 2018 року спеціалістами Управління з 

виїздами на об`єкти оренди проведено 280 перевірок виконання орендарями 

умов договорів оренди. 

Управлінням постійно ведеться робота з юридичного захисту об’єктів 

комунальної власності. Вживаються досудові заходи до орендарів-боржників 

та осіб, що неправомірно використовують комунальне майно, а за необхідності 

вживаються заходи судового захисту.  

Управлінням було направлено орендарям 36 претензій з вимогами  

сплати заборгованості по орендній платі. 

За період з січня по 31 грудня 2018 року в провадженні судів загальної 

юрисдикції перебувало 146 судових справ, стороною яких виступало 

Управління. 

За результатами проведеної претензійно-позовної роботи на користь 

Управління у 2018 році фактично надійшло 2750,2 тис. грн.   
 

Вирішення проблемних питань, пов’язаних з орендою ЦМК ДКП ТМ 

«Кіровоградтеплоенерго». 
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З метою вирішення даних питань протягом 2018 року вжито наступні заходи. 

На погашення боргів минулих періодів внаслідок вжитих Управлінням заходів 

від ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» за 2018 рік надійшло 

2430758,60 грн. 

В  березні 2018 р. здійснено перевірку технічного стану котелень, які 

орендуються ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» в складі ЦМК ДКП 

ТМ «Кіровоградтеплоенерго». В ході перевірки обстежено 16 котелень, які 

використовуються за призначенням, та 9 котелень, що не задіяні в 

технологічному процесі. За результатами обстеження складено акт та 

направлено лист-вимогу орендарю про усунення виявлених фактів  

неналежного утримання  орендованого  комунального майна. 
З метою вивчення питання щодо збереження та подальшого 

використання обладнання  або можливості його списання з наступним 

виведенням зі складу ЦМК ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго» (далі – ЦМК),  

в червні-липні 2018 року  комісія, створена  відповідно до розпорядження  

міського голови від 25.05.2018 року № 65,  провела обстеження обладнання в 

дев’ятьох котельнях, які передані в оренду в складі ЦМК  та не задіяні в 

технологічному процесі теплопостачання. Комісія запропонувала списати 

обладнання із виведенням його зі складу ЦМК згідно з затвердженими  

описами основних засобів. 

Управління  постійно  контролює виконання ДП «Кіровоградтепло»  

ТОВ «ЦНТІ УНГА» договірних зобов’язань щодо забезпечення 

теплопостачанням споживачів усіх категорій та забезпечення підприємства 

газом та  резервним паливом, необхідним для його роботи в зимовий період. 

За перший та четвертий квартал 2018 року орендарю направлено 5 вимог щодо 

забезпечення безперервного теплопостачання для всіх категорій  споживачів 

протягом опалювального сезону 2017-2018  та 2018- 2019 років. 

На      виконання    рішення    Міської   ради міста Кропивницького від 

06 листопада 2018 року № 1942 «Про повернення з оренди цілісного 

майнового комплексу державного комунального підприємства теплових 

мереж «Кіровоградтеплоенерго» 21 листопада 2018 року Управлінням 

укладено з ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» нотаріально 

посвідчений договір про дострокове розірвання договору оренди ЦМК ДКП 

ТМ «Кіровоградтеплоенерго» від 18 жовтня 2004 року № 157/17. Договір 

оренди буде припинено після завершення опалювального сезону 2018-2019 

років, ЦМК буде повернуто з оренди до 01 травня 2019 року. 

Крім  того, протягом 2018  року  заборгованість  з  орендної   плати             

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» за оренду ЦМК ДКП ТМ 

«Кіровоградтеплоенерго»  зменшилася на 2430,8 тис. грн. і станом на                     

01 січня 2019 року складає 29551,2 тис. грн.  
 

Інформація щодо виконання заходів галузевих Програм Головним 

управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького за  2018 рік: 
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          Головним управлінням  житлово-комунального господарства розроблені 

довгострокові галузеві програми, які  визначають  загальний порядок 

планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з  утримання 

дорожнього господарства, благоустрою і розвитку житлово–комунального 

господарства міста, розвитку  та збереження зелених насаджень у місті. 

          Виконання робіт у  сфері  ЖКГ  міста Кропивницького за  2018 рік 

здійснювалося згідно  заходів  Програми утримання, благоустрою та розвитку  

житлово-комунального господарства,  Програми  розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті, а також  Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті  Кропивницькому.  

 Фінансова підтримка комунальним підприємствам  міста 

  З метою  підтримки 7 комунальних  підприємств міста рішеннями 

міської ради за звітний період були передбачені кошти у вигляді фінансової 

допомоги за рахунок коштів міського бюджету  на суму 55 889,1 тис.грн.  

(у 2017 році фінпідтримка 3 підприємствам склала - 30 761,3 тис.грн).  

          1) Зокрема, надана фінансова підтримка  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»                      

на суму 45 735,2 тис.грн (у 2017 році – 25 092,0 тис.грн),  а саме: 

• на покриття збитків від операційної діяльності, для забезпечення 

виконання першочергових заходів по підготовці підприємства до роботи в 

осінньо-зимовий період у розмірі 29 125,5  тис.грн.  

(у 2017 році – 19 549,1 тис.грн).   

Профінансовано підприємство у звітному періоді – 29 007,7 тис.грн.,                у 

тому числі: 

- заробітна плата (з відповідними  

нарахуваннями на неї)                                                  - 20 903,5 тис. грн; 

- оплата послуг                                                                - 1 580,8 тис.грн; 

 (проведення поточних ремонтів котлів, покрівлі             

труби димової, тепломереж тощо)  

- оплата електроенергії                                                - 3 365,8  тис. грн; 

- матеріали, обладнання та інвентар                            - 1 344,0  тис. грн; 

-  оплата за транспортування  газу                               - 1 813,6  тис.грн. 

• на погашення заборгованості за спожитий природний газ за 

договором реструктуризації передбачена фінансова підтримка у загальній сумі  

16 609,7 тис.грн, яка надійшла підприємству у повному обсязі   (у 2017 році – 

5 542,9 тис.грн). 

        Крім того, із загальної суми субвенції, яка передбачалась                             з 

держбюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії 

та тарифами, що затверджені по КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  у сумі 6 924,8 

тис.грн, надійшло   коштів лише 2 467,7 тис.грн, які і перераховані 

підприємству  у повному обсязі. 

   По ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» із загальної суми 

передбаченої субвенції з держбюджету 8 975,3 тис.грн., надійшло   коштів   

лише 2 788,9  тис.грн, які  і перераховані підприємству у повному обсязі. 

2) КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста 
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Кропивницького» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у 

житловому фонді у сумі   7 775,8 тис. грн. 

         Профінансовано підприємство за звітний період – 7 534,4 тис. грн,  у тому 

числі: 

- заробітна плата (з відповідними 

нарахуваннями на неї )                                                   - 6 567,4 тис. грн; 

-  предмети, обладнання, матеріали                               - 741,4 тис. грн; 

(запчастини,  ПММ, інструменти  тощо)         

- комунальні послуги                                                        - 137,3  тис. грн; 

- інші послуги, видатки по підприємству                        - 88,3  тис.грн.  
 

За  звітний період підприємством надано мешканцям міста  63 898 

консультацій, по яким роз’яснено щодо попередження аварійних ситуацій. 

Виконано 1354 заявки по холодному водопостачанню, 2827 заявок по 

водовідведенню, 1108 заявок по теплопостачанню та 2497 заявок на 

електромережах в житлових будинках. 
 

        3) комунальному підприємству по утриманню шляхів на погашення  

заборгованості по податкам минулих років у сумі 1 320,0 тис.грн., з якої 

перераховано підприємству за звітний період - 1 232,1 тис.грн.  

         Кошти було розподілено  у повному обсязі на погашення боргів (сплата 

податкового боргу по єдиному соціальному внеску, сплата збору та витрат 

виконавчого провадження, сплата податкового боргу із земельного податку  та 

сплата податкового боргу з ПДВ); 
 

         4) КП «Трест зеленого господарства» на погашення  податкової 

заборгованості минулих років передбачено суму 850,0 тис.грн., з якої 

перераховано підприємству за звітний період – 287,6 тис.грн; 
 

         5) КП «ЖЕО № 2» Міської ради міста Кропивницького»                          на 

відшкодування  вартості робіт по виконанню обстеження житлового  

будинку по вул. Михайлівській, 2 ТОВ «Проектно-вишукувальний 

інститут «АГРОПРОЕКТ» передбачено суму 37,1 тис.грн, яка перерахована 

підприємству у повному обсязі; 
 

         6) КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» для виконання робіт по капітальному ремонту  

огорожі на кладовищі по пров. Громадянському (з виготовленням проектно-

кошторисної документації) передбачено суму 141,0 тис.грн, з якої 

перераховано підприємству за звітний період – 135,3 тис.грн; 
 

         7) КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» 

Міської ради міста Кропивницького передбачено суму 30,0 тис.грн, з якої 

перераховано підприємству за звітний період – 21,0 тис.грн. 

                          Придбання комунальної техніки 

В зв’язку із зношеністю основних транспортних засобів, з метою 

надання якісних та своєчасних послуг населенню міста, КП «УНІВЕРСАЛ 

2005» придбано комунальну техніку  та обладнання на загальну суму  4 885,6 
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тис.грн., а саме: 

• машина дорожня комбінована МДКЗ (обладнання для ямкового 

ремонту УЯР-01,  піскорозкидальним, поливомийним обладнанням, 

щіткою та снігоочисним відвалом) на шасі МАЗ-5340С2 в сумі  4 769,2 

тис.грн; 

• нове  обладнання для покращення якості виконання робіт на вулицях 

міста на загальну суму 116,6 тис.грн (мініелектростанція, 2 віброплета, 

компресор, кутова шліфувальна машинка BOSCH, інвертор зварювальний);  
 

КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста 

Кропивницького» з метою оперативного використання у виробничій 

діяльності по усуненню аварійних ситуацій  придбано легковий автомобіль 

«RENAULT», моделі DOKKER, універсал, вартістю 442,0 тис.грн.  

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків 

з виготовленням проектно-кошторисної документації 
 

Передбачено коштів на капітальний ремонт покрівель у сумі                          

28 712,9 тис. грн – 63 об’єкти.  

Виконано робіт на суму – 20 366,5  тис.грн. 

Капітальний ремонт покрівель виконаний у повному обсязі на  26 

об’єктах на суму 13 997,4 тис. грн. 
 

         Перелік 26 об’єктів, роботи по яких виконано у 2018 році стовідсотково за 

наступними адресами: 

вул. Волкова, 28, корп. 5 

вул. Космонавта Попова, 20, корп. 1 

вул. Героїв України, 8 

вул. Волкова, 16, корп. 1 

вул. Волкова, 20, корп. 2 

вул. Бєляєва, 29, корп. 2 

вул. Полтавська, 30 

вул. Братиславська, 9-б 

вул. Братиславська, 9-д 

вул. Полтавська, 24, корп. 1 

вул. Євгена Тельнова, 3, корп. 1 

просп. Університетський, 31 

вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 2 

вул. Андрія Матвієнка, 3-б 

вул. Комарова, 58 

вул. Лінія 10-а, 56 

пров. Ковалівський, 30 

вул. Вокзальна, 26, корп. 3 

вул. Мозеса Гомберга, 65 
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вул. Євгена Тельнова, 12 

вул. Бєляєва, 29, корп. 1 

вул. Лінія 10-а, буд. 52 

вул. Бєляєва, 9 

вул. Академіка Корольова, 5, корп. 1 

пров. Фортечний, 25 

вул. Пацаєва, 5, корп. 2 
 

        Капітальний ремонт покрівель частково виконаний на  12 об’єктах на суму 

6 066,5 тис.грн.      

        Перелік 12 об’єктів, роботи по яких виконано у 2018 році частково за 

наступними адресами і є перехідними на 2019 рік: 

вул. Героїв України, 26 

вул. Гоголя, 131 

вул. Соборна, 24 

вул. Бєляєва, 12 

вул. Генерала Родимцева, 81-а 

вул. Космонавта Попова, 5 

вул. Дворцова, 29, 31 

вул. Шевченка, 29/29 

вул. Євгена Тельнова, 2, корп. 2 

вул. Академіка Корольова, 38 

вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 4 

вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 2 
 

        Розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення капремонту 

12 покрівель на суму 302,6 тис.грн.  Дані об’єкти є перехідними на 2019 рік. 

  

Капітальний ремонт ліфтів та проведення експертизи ліфтів  

у багатоповерхових житлових будинках 
 

             У 2018 році виділено коштів на капітальний ремонт 69 одиниць 

пасажирських ліфтів у розмірі 3 500,0  тис. грн, відремонтовано 69 ліфтів і 

витрачено коштів – 3 475,7 тис. грн. 

         На проведення експертизи 64 пасажирських ліфтів виділено 231,9 тис. 

грн.  Витрачено коштів у сумі 228,9 тис.грн (64 од.) 
 

Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг  

з виготовленням  проектно-кошторисної документації 
 

         Виділено коштів на капітальний ремонт внутрішньодворових доріг у 

розмірі 28 193,9 тис. грн – 73 об’єкти.  

         Використано коштів – 24 373,1 тис. грн. 

Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг виконаний у повному 

обсязі на 19 об’єктах на суму 17 818,2 тис. грн. 
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Перелік 19 об’єктів, роботи по яких виконано у 2018 році стовідсотково 

за наступними адресами: 

вул. Соборна, 13 

вул. Хабаровська, 5, корп. 3 

вул. Генерала Родимцева, 81 

вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 1 

вул. Яновського, 52, 54, 56 

вул. Героїв України, 36, корп. 1, 2 

вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2, 3 

вул. Хабаровська, 3 (коригування) 

вул. Євгена Тельнова, 1-а, 2-в, 2-г 

вул. Комарова, 12-а 

вул. Космонавта Попова, 20, корп. 2 

вул. Гагаріна, 12 

вул. Волкова, 20, корп. 1 

вул. Академіка Корольова, 32/4 

вул. Бєляєва, 12 

вул. Академіка Корольова, 17 

вул. Юрія Краснокутського, 5 

внутрішньоквартальний проїзд від вул.Комарова до будинку № 52 по вул. 

Комарова 

вул. Пацаєва, 5, корп. 1, 3 
          

          Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг частково виконаний на  13 

об’єктах на суму 6 260,1 тис.грн      

Перелік   13 об’єктів, роботи по яких виконано у 2018 році частково за 

наступними адресами і є перехідними на 2019 рік : 
 вул. Космонавта Попова, 26, корп. 1, 2 ,3 (перед РАГСом) 
 вул. Миколи Леонтовича, 59 
 просп. Університетський, 33 
 вул. Волкова, 12 
 вул. Сергія Сєнчева, 59 
 вул. Сергія Сєнчева, 57 
 просп. Університетський, 17/2 
 пров. Експериментальний, 1 
 вул. Євгена Тельнова,9, корп. 1, 2 
 вул. Юрія Краснокутського, 1-а 

 внутрішньоквартальний проїзд від вул. Сергія Сєнчева до будинку    № 79 по 

вул. Родникова 
 вул. Бєляєва, 9 
 вул. Євгена Тельнова, 7, корп. 1 
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          Розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення 

капремонту 16 внутрішньодворових доріг на суму 294,8 тис. грн.    Дані 

об’єкти є перехідними на 2019 рік. 

         У 2018 році надійшла передбачена субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій на проведення капітального ремонту 12 

внутрішньодворових доріг в  сумі  3 638,4 тис. грн.,  у тому числі: 

- за рахунок коштів з державного бюджету  – 2 815,6  тис. грн; 

за рахунок коштів з міського бюджету   –  822,8  тис. грн. 

(співфінансування) 

Використано коштів на ремонт 7 внутрішньодворових доріг в розмірі  2 

743,2 тис. грн, а саме: 

- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                            вул. 

Кременчуцька, 13; 

- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Сергея Сєнчева, 

40; 

- капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від                            

вул. Кропивницького до вул. Васнєцова; 

- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                                  вул. 

Юрія Коваленка, 23, корп. 1, 2; 

- капітальний ремонт внутрішньодворових доріг по  вул. Василя Нікітіна, 

23-а, 23-б; 

- капітальний ремонт внутрішньодворових доріг по  вул. Героїв України, 

26; 

-   капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                                

просп. Університетський, 23, корп. 1, 2.  
 

Поточний ремонт внутрішньодворових доріг  

з виготовленням проектно-кошторисної документації 

        Із виділених асигнувань на поточний ремонт 16 внутрішньодворових 

доріг у розмірі   2 075,8 тис. грн., використано коштів  1 647,8 тис. грн., у тому 

числі: 

Поточний ремонт внутрішньодворових доріг стовідсотково виконаний 

на  9 об’єктах на суму 1 635,3 тис. грн. 

- вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1; 

- пров. Училищний, 6; 

- вул. Яновського, 62; 

- вул. Комарова, 40; 

- вул. Академіка Корольова, 7; 

- вул. Євгена Тельнова, 11/31; 

- міжквартальна дорога між житловими будинками по                         

просп. Перемоги, 8, корп. 2 та КН «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу   № 

27 «Вишенка»; 

- вул. Нижня П'ятихатська, 24; 

- вул. Вокзальна, 27, корп. 3 
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         Розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення 

поточного ремонту 7 об’єктів на суму 12,4 тис. грн. Дані об’єкти є 

перехідними на                   2019 рік. 

 

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж,  

з виготовленням проектно-кошторисної документації  

 

 Виділено коштів на капітальний ремонт внутрішньобудинкових 

інженерних мереж у розмірі 1 500,0 тис. грн – 5 об’єктів.  

 Використано коштів – 698,8 тис. грн. 

Виконано 100% на 1 об'єкті - вул. Преображенська, 6. 

         Частково виконано на 2 об'єктах: вул. Михайлівська, 1; 

                                                           вул. Вокзальна, 20, корп. 3 
 

Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю 

у житлових будинках 

 Виділено коштів на влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у 

житлових будинках у розмірі 200,0 тис. грн –                          4 об’єкти.  

 Використано 145,8 тис. грн. (2 об'єкти):   

- вул. Космонавта Попова, 26, корп. 2, під’їзд № 2;  

- вул. Космонавта Попова, 26, корп. 3, під’їзд № 2 . 

 

Розроблено проектно-кошторисну документацію на влаштування 

пандусів на суму 33,2 тис.грн (вул. Гагаріна, 9, під’їзд № 4 та  вул. Яновського, 

56).  

Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах 

житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення 

 

           Встановлено 4 поквартирних лічильників холодної води                

мешканцям пільгової категорії, які надали документи  на суму                     7,8 

тис. грн із запланованої суми видатків у розмірі 25,0 тис. грн.                   (13 

осіб) 

Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
 

Продовжується відповідна робота щодо залучення недержавних форм 

власності до обслуговування житлового фонду шляхом створення ОСББ. На 

даний час у місті Кропивницькому створено 83 ОСББ, які разом об’єднують 

105 житлових будинків, з них у 2018 році – 4 об’єднання співвласників 

багатоквартирних будівель. 

 Фахівцями Головного управління житлово-комунального господарства 

здійснюється інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо процедури 

створення та діяльності ОСББ.  

        На співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих 

ОСББ виділено коштів у сумі 2 293,0 тис. грн – 7 об’єктів.   

Використано коштів -1 784, 9 тис. грн.   
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Виконано  капремонти:  

- інженерних мереж водопостачання (1 об’єкт) – вул. Волкова, 30; 

- інженерних мереж водовідведення (1 об’єкт) - вул. Велика Перспективна, 

47/16; 

- капремонт 6 пасажирських ліфтів (1 об’єкт) – просп. Перемоги, 2; 

- утеплення фасадів (2 об’єкти) – вул. Євгена Маланюка, 24, 26.  

Капітальний     ремонт    мереж    зовнішнього    освітлення,  у  тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза: 

        Передбачено фінансування у сумі 8 446,9 тис.грн  – 93 об’єкти,                     (у 

тому числі:  за рахунок коштів  державного бюджету – 500,00 тис.грн; 

співфінансування з міського бюджету  - 15,0 тис.грн).  

      Виконано відновлення мереж зовнішнього освітлення по  49 об'єктах на 

суму 7 614,8  тис.грн (27,7  км відновлених мереж, кількість світлоточок – 926) 

за наступними адресами: 

1.  пров. Нікопольський 

2.  пров. Сухомлинського 

3.  пров. Сільський 

4.  тупик Кар’єрний 

5.  тупик Прирічний 

6.  пров. Чайковського 

7.  пров. Спаський 

8.  пров. Окружний 

9.  вул. Зеленогірська 

10.  вул. Народна 

11.  пров. Гастелло 

12.  пров. Таврійській 

13.  вул. Посадочна 

14.  вул. Чкалова 

15.  вул.Пацаєва, 2, вул.Пацаєва, 4, корп. 1-3, вул.Пацаєва, 6,      корп.1-3 

16.  вул. Краснодонська 

17.  пров. Краснодонський 

18.  вул. Вологодська 

19.  вул. Павлова 

20.  вул. Володимира Івасюка 

21.  пров. Червоний 

22.  пров. Катранівський 

23.  пров. Воронцовський 

24.  вул. Івана Виговського 

25.  вул. Пацаєва, 1, корп. 3, вул. Пацаєва, 3, корп. 1-3, вул. Пацаєва, 5, 
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 корп. 1-4 

26.  пров. Горохова 

27.  вул. Мелітопольська 

28.  вул. Солдатська, у т.ч. біля будинку 56 

29.  пров. Фортечний, 21, 23, 25 

30.  пров. Госпітальний 1-й 

31.  пров. Госпітальний 2-й 

32.  пров. Великовисківський 

33.  пров. Косокутний 

34.  пров. Масляниківський 

35.  пров. Першотравневий 

              36.        пішохідна доріжка від будинку № 13 по вул.Кременчуцькій                  

до пішохідного мосту через р. Інгул 

              37.      просп. Євгена Тельнова, 8, корп. 1, 9, корп. 1, 2, 10/16, 11/31, 12, 

13, 14/22, вул. Волкова, 20, корп. 1 

              38.      вул. Бєляєва, 8, 10, 12, вул. Академіка Корольова, 25, 32, 36, 38 

              39.      вул. Грушевського 

              40.      пров. Петра Левченка 

              41.      пров. Верхньовеселий 

              42.      вул. Герцена 

              43.      пров. Маріупольський 1-й 

              44.      пров. Маріупольський 2-й 

              45.      пров. Знам’янський 

              46.      вул. Салганні піски 

              47.      пров. Вишневий 

              48.        пров. Добролюбова 

              49.        вул. Бєляєва, 15 

 

           По 37-ми  об’єктам  виготовлено  проектно-кошторисну документацію  

для  відновлення  мереж зовнішнього освітлення  у                     2019 році 

(кошторисною вартістю 6 451,9 тис .грн.) на суму 205,9 тис.грн,  а саме: 

1.  вул. Кропивницького, 8 

2.  вул. Олексія Єгорова, 19 

3.  вул. Соборна, 34, 36, 40, 42, вул. Євгена Тельнова, 2-в, 1-д, 2-д 

4.  вул. Комарова, 3, 5, 9, 12-а, 13, 19 

5.  вул. Вокзальна, 66-а 

6.  пров. Південний 

7.  вул. Шульгиних, 39/4, 41, 43 

8.  вул. Суворова 

9.  вул. Петра Тодоровського 
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10.  вул. Львівська 

11.  вул. Академіка Корольова, 17, 19, 21, 23, 30 

12.  вул. Сергія Котового (Новозаводська) 

13.  вул. Панаса Михалевича 

14.  пров. Ламаний 

15.  туп. Мінський 

16.  вул. Чернігівська 

17.  пров. Шаховий 

18. вул. Амурська 

19.      вул. Івана Сірка 

20.       пров. Експериментальний, 8 

          21.    вул. Лізи Чайкіної 

         22.      пров. Новоселівський 

         23.    пров. Маріупольський 3-й 

          24.      вул. Нікопольська 

          25.      вул. Середня П’ятихатська 

          26.      вул. Якуба Коласа 

          27.     вул. Криворізька 

          28.      вул. Верхня Прирічна 

          29.     пров. Микитенка 

          30.     вул. Сухумська 

          31.      вул. Українська 

          32.      вул. Степанова 

          33.      пров. Арнаутовський 

         34.      пров. Гризодубової 

          35.     пров. Компаніївський 

          36.     вул. Олександра Олеся 

          37.     вул. Олега Ольжича 

 

           По  4-х  об’єктах  укладено  угоди на виконання  робіт  з капітального  

ремонту  на суму 200,5  тис.грн, а саме:      

          1. пров. Маріупольський 4-й 

          2. пров. Маріупольський 5-й 

          3. пров. Маріупольський 6-й 

          4. пров. Маріупольський  

Дані об’єкти є перехідними на 2019 рік. 

 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках 

проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі 

вуличного освітлення у м. Кропивницькому"  

       Передбачено фінансування у сумі 3 824,7 тис.грн  – 18 об’єктів,                              
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      Вартість виконаних  робіт з відновлення мереж зовнішнього освітлення по  16 

об'єктах на суму 3 285,6  тис.грн (16,1  км відновлених мереж, кількість 

світлоточок – 495) за наступними адресами: 

1. вул. Байкальська 

2. вул. Олександра Матросова 

3. пров. Олександра Матросова 

4. вул. Шевченка, від вул. Сєдова до вул. Світлої 

5. вул. Євгена Маланюка (до залізничного переїзду) 

6. вул. Партизанська 

7. пров. Попова 

8. пров. Радіо 

9. вул. Івана Богуна 

10. вул. Чайковського 

11. вул. Запорозька 

12. вул. Ціолковського 

13. вул. Куроп’ятникова та вул. Куроп’ятникова, 15, 17, 23, 25 

14. вул. Водоп’янова 

15. вул. Сумська 

16. вул. Белгородська 

Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього 

освітлення міста: 
 

           Передбачено фінансування у сумі 7 393,7 тис.грн  

Виконання робіт становить 7 210,6 тис. грн,   
Проводилися роботи по технічному обслуговуванню та утриманню у 

належному стані мереж зовнішнього освітлення, зокрема: заміна ламп (1710  

шт.), заміна та регулювання кронштейнів, ремонт та  обслуговування 

виконавчих пунктів та пунктів повторного включення мереж зовнішнього 

освітлення, проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та 

телемеханічного керування, ліквідація пошкоджень мереж  (у тому числі 

заміна проводів 11 км), коротких замикань та обривів дротів,  провисаючих 

повітряних ліній та натягування дротів, перевірка роботи світильників 

(заміна їх 294 шт.), очищення електромереж від гілок та накидів дротів, 

розфазування світильників, встановлено 41 шт. залізобетонних опор та інше. 

 

Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього 

освітлення: 

         Передбачено фінансування у сумі 6 500,0 тис.грн, використано  коштів 

на зовнішнє освітлення вулиць міста на суму  6 500,0 тис.грн                                            

 

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: 
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           Загальна сума на проведення комплексного догляду та утримання 

зелених насаджень (парки, сквери, вулиці, дороги, площі, проспекти та інші 

території загального користування), а також за квітниками та газонами; 

живими огорожами; садовими доріжками та деревами; малими архітектурними 

формами тощо складала  15 200,0 тис.грн. 

          Це: 186,5  тисяч дерев;  6 504 м. п  живої  огорожі;  9 653 кв.м  квітників; 

122,4 га  газонів  по  17- ти  паркам  та скверам.  

           Використано коштів - 15 027,0 тис.грн. 

 З них проведено: 

-   викошування  газонів – 326,5 га  на суму 1 100,1 тис.грн; 

-   встановлення 240 вазонів та 14 інсталяцій з квітами на суму                       70,8  

тис.грн; 

-   висадження квітів 318,3 тис.шт. на суму 1 838,9 тис.грн; 

- обрізування 4839 дерев (формувальне, санітарне, підняття крони, 

обрізування гілля дерев біля дорожніх знаків) на суму 2 142,6 тис. грн. 

Поточний ремонт зелених насаджень: 

 

         Передбачено фінансування у сумі 3 060,0 тис.грн  

Виконання робіт становить 3 057,2 тис.грн. 

Це 604 видалення/знесення  аварійних, сухих, фаутних (хворих, 

трухлявих)  дерев.   

        Разом з цим  необхідно зазначити, що  замість  видалених  дерев   в рамках  

Всеукраїниської акції «За  чисте  довкілля»  у  квітні  та  у  жовтні  2018  року  

на  території  міста підприємствами  різних  форм власності, жителями міста 

висаджено  2 785  молодих  саджанців  дерев та кущів.  

      Зокрема, на набережній річки Інгул: 60 туй колоновидних, 60 катальп, 20 

берез,             6 ясенів, 26 лип звичайних, 3 кущі  бузку; 

 у сквері ім. Шевченка: спірея Ван Гутта - 260  кущів, калина гордовина -  

3 кущі,  чубушник (жасмин) - 3 кущі, форзіція  -  3 кущі; 

      у  сквері ім. Кравчинського: 20 берестів, 9 акацій, 13 кленів, 1 тополя; 

      по вул. Київській: 4  тополі, 12 акацій, 10 кленів, 1 берест; 

      по вул.  Добровольського: 24  тополі, 1 акація; 

      по вул.  Великій Пермській: 1 тополя; 

      по вул. Андрія Матвієнка: 4 тополі; 

 по вул.  Полтавській: 58 лип звичайних; 

 по вул. Вокзальній: 11 лип звичайних; 

по вул. Соборній: 27 лип звичайних; 

 по вул. Євгена Маланюка: 7 лип звичайних; 

по вул. Великій  Перспективній: 5 лип звичайних; 

 по вул. Романа Шухевича: 7 лип звичайних; 

 по вул. Фортечній (біля 1-ї лікарні): 2 липи звичайні;       

 по вул. Архітектора Паученка: 2 катальпи та інш. 
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         У 2018 році із суми передбаченої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку міста на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення «Перемоги» 9 989,3 тис.грн (кошти з державного 

бюджету 9 700,0 тис.грн) розроблено  ПКД на суму 502,7 тис.грн. 

          Із передбаченої суми 3 251,9 тис.грн на проведення реконструкції  

греблі р. Сугоклея (кошти з державного бюджету – 3 200,0 тис.грн ) 

виготовлено проектно-кошторисну документацію та експертизу на суму 157,5 

тис.грн. 

Утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих 

архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ: 

         Передбачено фінансування у сумі  24 050,0 тис.грн  

Виконання робіт становить  24 050,0 тис.грн. 

          Це: зимове  та  літнє  утримання  дорожньо-транспортної мережі міста, 

вивезення  сміття   по  місту, прибирання  зупинок  громадського транспорту, 

урн, ліквідація сміттєзвалищ, виправлення профілю поліпшеного покриття  

доріг,  інші роботи, пов’язані з утриманням об’єктів благоустрою.    

Проводились роботи: 

- з прибирання доріг в зимовий період від снігу, льоду, посипання 

протиожеледними матеріалами на суму 3 750,9 тис.грн (використано                    

10,37 тис. тон суміші); 

- з прибирання: 95 доріг навесні від залишків протиожеледних матеріалів, в 

літній  період  від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад, 91 

зупинки громадського транспорту, а також систематичне підмітання 120 

вулиць міста (з них 19 центральних - щоденно) спеціалізованими 

автомобілями  «Глобус» - 13 665,1 тис.грн; 

- по санітарному очищенню міста (систематичне вивезення сміття з                            

186 контейнерів та 188 урн)  на суму  3 125,2 тис.грн;   

- з ліквідації сміттєзвалищ на суму 1 625,0 тис.грн (124 об’єкта на                         

15960,1 тонн); 

- з виправлення поліпшеного покриття доріг з додаванням та без додавання 

нового матеріалу – 2 083,8 тис. грн (380 вулиць, 1834 тис.кв.м). 

 

         Також  проводились роботи  з ремонту дорожнього покриття установкою 

для ямкового ремонту (УЯР). Даним обладнання почали працювати  з 23 

травня до 7 листопада  2018 року. За цей час було використано 17.23 тонни 

бітумної емульсії на суму  218,9 тис.грн., та                140 тон щебеню фракції 

3-8 мм на суму 25,9  тис. грн., та відремонтовано близько 1,85 тис.кв.м 

дорожнього покриття. 

             Роботи з усунення ямковості за допомогою УЯР проводилось по 

вулицям Олександрійській (на відрізку від вул. Преображенської до вул. 

Кримської), Преображенській, Петропавлівській, Гоголя, Шевченка, 

Холодноярській, Юрія Краснокутського, Декабристів, Вокзальній, Євгена 

Чикаленка, Волкова, Салтикова-Щедріна, Костромській, Євгена Березняка, 
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Гетьмана Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Брестській, Пашутінській, 

Павла Сніцаря, Кримській, Завадівській, Павла Луньова, Мотокросній, 

Дворцовій, Віктора Чміленка, Мурманській, Тобілевичів, Габдрахманова, 

Кільцевій, Джерельній, Сергія Сєнчева, Інтернаціональній, Бобринецький 

шлях, Нижній П’ятихатській, Кропивницького, Микитенка, Шкільній, 

Прирічній, Івана Олінського, провулкам Об’їзного, Кооперативного, 

Краснодонському та вулиць селища Гірниче. 

          По утриманню служби по вилову безпритульних тварин 

використано коштів 600,9 тис.грн із передбачених на 2018 рік –                           

623,3 тис.грн.  

            В КП «УНІВЕРСАЛ 2005» створено бригаду по вилову безпритульних  

тварин, закуплено автомобіль та спеціалізоване приладдя. На підставі 

відповідного договору стерилізацію проводить ліцензовані установи - міські 

громадські організації «Бім» та «Щасливий  пес».  

         Працівниками комунального підприємства проведено вилов та  

стерилізацію  852 безпритульних тварин. Вартість проведених робіт  становить  

600,9 тис.грн. Вартість вилову, стерилізації та перетримки протягом 5 днів 1 

тварини  в середньому на рік становить 705,0 грн.  

 

         По утриманню  та поточному ремонту 16 кладовищ (у тому числі 8 

закритих кладовищ, Меморіальний комплекс на Фортечних валах, Алея 

почесних поховань на Рівненському цвинтарі) використано коштів КП 

«Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового 

обслуговування» у обсязі 2 845,5  тис.грн. із передбачених на 2018 рік  2 859,0 

тис.грн. 

 

Розміщення безпечних відходів: 

 

          Передбачено коштів - 75,0 тис.грн, використано коштів у сумі                26,1 

тис.грн.  Під час  проведення  весняного місячника з благоустрою  м. 

Кропивницького, а також   загальноміських,  ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» надало 

послуги по розміщенню загалом 314 тонн сміття на міському сміттєзвалищі за  

бюджетні  кошти.  

 

Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових 

акцій та ярмарків: 

 

          Передбачено коштів - 130,0 тис.грн.  Під час проведення масових акцій 

та ярмарків, присвячених  культурним, освітнім подіям, подіям державного 

значення, а також під час влаштування масових розважальних заходів, ТОВ 

«Екостайл» було встановлено 116 біотуалетів та 127 контейнер для сміття  

використано коштів  у обсязі 113,0   тис.грн. 

Капітальний  ремонт  доріг, вулиць з виготовленням проектно-

кошторисної документації: 
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        Загальна сума передбачених видатків на рік – 72 641,1 тис.грн.,  з них за 

рахунок коштів держбюджету- 12 216,3 тис.грн. 

        Вартість  виконаних  робіт  становить  40 478,2 тис. грн. (з них за 

рахунок коштів державного бюджету - 2 718,8 тис.грн )  

        (Загальна площа відремонтованих доріг  майже 56,0  тис. кв. м) 

а саме: 

-вул. Короленка – 29 931,9 тис.грн. 

-вул. Семена Тютюшкіна – 3 060,8 тис.грн 

-вул. Братиславська (від вул.Авіаційної до р.Інгул)– 3 063,6 тис.грн 

вул. Велика Пермська – 2 356,4  тис.грн 

вул. Преображенській, від вул.Арсенія Тарковського до пл.Богдана   

        Хмельницького - 780,8 тис.грн. 

Ці  об’єкти  є  перехідними  на  2019  рік. 

         -дорога  по  пров. Маріупольському  (від вул. Бобринецький  шлях   

          (вул.40-річчя Перемоги)  до  вул. Квіткової)),  по  вул. Квітковій                

(від   пров. Маріупольського до  вул. Микитенка) – відремонтована в  

          повному  обсязі -  вартість робіт  становить  682,9 тис.грн; 

 

          Проведено роботи на суму 474,0 тис.грн з виготовлення                            

проектно-кошторисної документації (коригування) на капітальний ремонт 

наступних об’єктів: 

- вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка) –  

           26,6 тис.грн (укладено  угоду  на  виконання  робіт  у 2019  році);  

          - вул. Осмьоркіна - 85,6 тис.грн  (укладено угоду на  виконання  робіт у  

2019 році);  

         -  вул. Авіаційна (від вул. Павла Сніцара до вул. Варшавської) -   

           виконано частково - на суму 16,5 тис.грн - об’єкт  є  перехідним                     

на    2019 рік;  

         - вул. Бєляєва  -  98,5 тис.грн;       

  - дорога  по пров. Об'їзному, вул. Харківській, вул. Степана Разіна, 

дороги від  вул. Степана Разіна до пров. Степового і до  Далекосхідного 

кладовища - 21,6 тис.грн;   

           - вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська - 19,3 тис.грн; 

           - вул. Олени Бур’янової - 205,9 тис.грн (виготовлено ПКД). 

       Із передбачених видатків на капітальний ремонт автодорожнього мосту по 

вул. Кропивницького у сумі 128,0 тис.грн, виготовлено ПКД на суму 127,8 

тис.грн. 

 

           У 2018 році передбачені видатки на проведення капітального ремонту 

шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному (коригування)  у розмірі 11 

012,5 тис.грн.  

(у тому числі: за рахунок коштів обласного бюджету –  5 000,0 тис.грн)  

      Виконання робіт частково на суму 5 248,4 тис.грн (з них за рахунок коштів  
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обласного бюджету - 5 000,0 тис.грн ). Об’єкт є  перехідним  на  2019 рік. 

Поточний  ремонт  доріг 

з виготовленням проектно-кошторисної документації: 

 

           Передбачено фінансування у сумі 16 561,0 тис.грн (25 об'єктів). 

Використано коштів -16 414,5 тис.грн (23 об’єкта, обсяг  43,1 тис. кв.м).  

Перелік  із 23-х  відремонтованих  об’єктів за наступними адресами: 

1.  вул. Героїв України 

2.  вул. Сиваська 

3.  вул. Севастопольська 

4.  вул. Євгена Чикаленка 

5.  просп. Університетський 

6.  вул. Мурманська 

7.  вул. Генерала Родимцева 

8.  вул. Руслана Слободянюка 

9.  вул. Пацаєва 

10.  вул. Академіка Тамма 

11.  пров. Василівський 

12.  вул. В'ячеслава Чорновола 

13.  вул. Архітектора Паученка від вул. Пашутінської до вул.Кропивницького 

14.  вул. Ганни Дмитрян 

15.  вул. Євгена Тельнова 

16.  вул. Київська 

17.  вул. Комарова 

18.  вул. Волкова 

19.  вул. Ялтинська 

20.  вул. Курганна 

21.  Студенській бульвар 

 22.    

23. 

 вул. Степняка-Кравчинського 

вул. Кропивницького,  від вул. Шевченка до вул. Велика Перспективна 

 

Капітальний  ремонт тротуарів 

 (з виготовленням проектно-кошторисної документації): 

Передбачено  суму - 4 528,9 тис. грн.   

Виконано робіт на суму –  3 892,4 тис.грн., а саме: 

у  повному  обсязі: 

       1. 
вул. Бобринецький шлях (від вул. Нижньої Пятихатської до пров. 

Маріупольського 1-го) - 720,7 тис.грн 

       2. вул. Андрія Матвієнка  -  1 426,4 тис.грн 
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 виконано  частково (об’єкти   є  перехідними  на 2019 рік): 

            1. вул. Комарова (від вул. Межовий Бульвар до вул. Соборної) – 

1 197,8 тис.грн 

 

2. вул. Ушакова, (між вул. Куроп′ятникова та вул. Яновського) - 

523,4 тис.грн 

 3. вул.Волкова - 24,1 тис.грн (виготовлено  пкд). 

 

Поточний  ремонт тротуарів  

(з виготовленням проектно-кошторисної документації):  

 

Передбачено видатків  у сумі  1 829,0 тис.грн.  

Виконано робіт на суму – 1 172,8 тис.грн, з них: 

- у  повному  обсязі ( 4 об’єкта ) : 

1. вул. Романа Шухевича - 371,1 тис.грн. 

2. від житлового будинку № 56 по вул. Гагаріна до поліклініки                          

КЗ "Центральна міська лікарня міста Кіровограда" - 140,5 тис.грн. 

3. вул. Костромська  - 151,3 тис.грн. 

4. вул. Київська  - 176,5 тис.грн. 

- частково (об’єкт  є  перехідними  на 2019 рік): 

1.вул. Колодязна - 333,4 тис.грн. 

 

Влаштування світлофорних об’єктів (з виготовленням проектно-

кошторисної документації): 

 

Передбачено фінансування у сумі 2 000,0 тис.грн – 5 об’єктів  

Виконано робіт на суму – 1 235,6 тис.грн.   

Виконано роботи по 3-х об’єктах  (вул. Яновського-вул. Комарова, вул. 

Велика Перспективна – площа Соборна, вул. Короленка – вул. Леваневського) 

 

Виготовлено ПКД на 2 об’єкти (вул. Вокзальна – вул. Академіка 

Корольова, вул. Вокзальна біля Відділу поліції ГУНП в Кіровоградській 

області). Об’єкти   є  перехідними  на 2019 рік. 

 

Утримання світлофорних об’єктів: 

          В місті - 70 світлофорних об’єктів, з яких за бюджетні кошти 

утримується -  67. 

           Передбачено фінансування у сумі 2 500,0 тис.грн. Вартість виконаних  

робіт становить  2 487,3 тис.грн.  

 

Відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста: 

         У 2018 році виділено коштів у розмірі 2 800,0 тис.грн. 

         Використано коштів 2 591,2 тис.грн. (34 вулиці, а також на перехрестях 

вулиць та біля навчальних закладів міста – 43,3 км). 

        Це: вулиці Велика Перспективна, Садова, Соборна, Ушакова, Шевченка, 
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Генерала Родимцева, Полтавська, Преображенська, проспект Винниченка  та  

інші.                                            

            

Капітальний ремонт дорожніх знаків  

(з виготовленням проектно-кошторисної документації): 

 

          Передбачено фінансування у сумі 950,0 тис.грн. Вартість виконаних  

робіт  становить – 644,4 тис.грн.  

          Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації згідно зі 

схемами організації дорожнього руху по вулицях міста, а також вимог і 

приписів управління патрульної поліції в м. Кропивницькому за кошти 

міського бюджету працівниками КФ ДП МВС України «Інформ-Ресурси» 

встановлено, замінено та відремонтовано   530 дорожніх знаків.  

Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового  зниження 

швидкості (з виготовленням проектно-кошторисної документації): 
 

         Передбачено фінансування у сумі 250,0 тис.грн.   

         Вартість виконаних робіт становить суму 208,7 тис.грн -  Це:  

1.  вул. Кавалерійська, біля військової частини навпроти парку- 

пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"; 

2.   вул. Шевченка, перехрестя з вул. Пашутінською 

3. вул. Бєляєва, між будинком № 3 та КП "Навчально-виховне 

об'єднанняприродничо-правовий ліцей - спецалізована школа I-III ступенів 

№ 8 - позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»  

         Крім того, проведено  поточний ремонт  існуючих  пристроїв 

примусового  зниження швидкості  на 4-х перехрестях вулиць. 

 

             На виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом було передбачено коштів у сумі  190,0 тис.грн,  Виконання  

робіт  становить  189,0 тис.грн. - 11 вулиць.  
 

Реалізація заходів, які відбулися за рахунок коштів громадського 

бюджету міста:  
 

            Передбачено фінансування 7 проектів-переможців конкурсу на 

загальну суму 929,2  тис.грн.   

                                   Реалізація проектів: 
 

 Капітальні ремонти об’єктів благоустрою з виготовленням проектно-

кошторисної документації: 

• капітальний ремонт (влаштування) об’єкту благоустрою 

«Облаштування дитячого ігрового майданчика «Завадівський»  виконано у 

повному обсязі на суму  148,0 тис. грн. 
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• капітальний ремонт об’єкту благоустрою «Сквер «Молодіжний 

громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова») 

виконано у повному обсязі на суму  98,0 тис.грн.  

• капітальний ремонт об’єкту благоустрою «Дитячий спортивно-ігровий 

майданчик «Гарантик» по вул. Жадова, 28, корп. 2» проведена  у повному 

обсязі на суму 145,5 тис. грн. 
 

Поточні  ремонти об’єктів благоустрою: 

• поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка по провулку 

Катранівський виконано у повному обсязі на суму  87,0 тис. грн; 

• поточний ремонт об’єкту благоустрою «Благоустрій та озеленення по 

вул. Бобринецький шлях, 2»  виконано у повному обсязі   на  суму  130,6 тис. 

грн; 

•  поточний ремонт дитячого майданчика та зони відпочинку для мешканців 

біля прибудинкової території за адресою:  просп. Університетський, 25, 27, 

29 м. Кропивницький» проведена  у повному обсязі на суму  147,5 тис. грн; 

• поточний ремонт сучасного дитячого та спортивного  майданчика «Дитячі 

мрії» за адресою: вул. Юрія Коваленка, 9,  м. Кропивницький, ОСББ 

«Колоски» проведена у повному обсязі на суму 147,4 тис. грн.  
 

Протягом звітного періоду  до  Головного управління  ЖКГ надійшло: 

- 5 080 звернень громадян та 721 депутатське звернення, які опрацьовані 

спільно з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності та по них підготовлені відповіді у 

передбачені законодавством терміни. 
 

Тож у 2019 році робота постійної комісії надалі буде направлена на 

подальший розвиток нашого рідного міста та на покращення добробуту 

жителів міста Кропивницького. 

 

 

 

Голова постійної комісії       В.ЗАЙЧЕНКО 
 


