
                                                                

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 травня 2019 року                                             № 2495 

 

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»,  на підставі Положення про 

управління, затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького        

від 21 грудня 2017 року № 1384, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького                        

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, внесених 

рішеннями Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019  року № 2289, 

від 19 березня  2019 року № 2446), а саме:  

        1.1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки»: 

            Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-

комунальні послуги»: 

             доповнити пунктами 13,14, виклавши їх згідно з додатком 1; 

             по тексту «Всього по розділу І, з них:» цифри «234 090,29556»,                           

«42 150,39100»  замінити відповідно на «235 040,29556», «43 100,39100»;  

            Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду з виготовленням  проектно-кошторисної документації»: 

           у пункті 3 «Експертиза ліфтів» цифри «1 282,100», «250,000» замінити                  

відповідно на «1 182,100», «150,000»;    

           у пункті 4 «Капітальний ремонт  внутрішньодворових доріг» цифри                    

«99 127,899», «16 148,000» замінити відповідно на «104 027,899»,                     

«21 048,000»;   



           

2 

        у пункті 16 «Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та 

існуючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)» цифри 

«22 152,742», «2 000,000» замінити відповідно на  «22 252,742»,  «2 100,000».   

        по тексту «Всього по розділу ІІ» цифри «287 434,180», «39 818,000»  

замінити відповідно на «292 334,180», «44 718,000»;  

        Розділ ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        доповнити пунктом 16, виклавши його згідно з додатком 1. 

        по тексту «Всього по розділу ІV»  цифри «284 817,660», «51 079,100»  

замінити відповідно на «286 307,660», «52 569,100».  

        по тексту «Всього по Програмі» цифри «1 163541,15205»,                                    

«161376,08798», «884484,58494», «146156,97300» замінити відповідно                        

на «1170881,15205», «168716,08798», «891824,58494», «153 496,97300». 

         1.2. До додатку 2  «Заходи щодо забезпечення виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2019 рік»: 

           Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-

комунальні послуги»: 

            доповнити пунктами 7,8, виклавши їх згідно з додатком 2; 

            Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового                    

фонду»: 

             назву підпункту 1.67 «вул. Тараса  Карпи, 21» пункту 1 «Капітальний 

ремонт житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації*, всього, у тому числі:» замінити на «Відновлення  конструкцій  

даху та покрівлі (протиаварійні роботи) житлового будинку по вул. Тараса 

Карпи, 21»; 

            у пункті 3 «Експертиза ліфтів*» цифри «250,000» замінити на    

«150,000»;    

             у пункті 4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому 

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

числі:» цифри  «99 127,899», «16 148,000» замінити відповідно на                            

«104 027,899», «21 048,000»;   

            підпункт 4.7 «вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 2» викласти в новій 

редакції, а саме: «вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 3»; 

               підпункт 4.8 «вул. Хабаровська, 5, корп. 2» виключити; 

            підпункти 4.9-4.85  вважати відповідно підпунктами  4.8-4.84; 

            у пункті 6 «Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та 

існуючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)*» цифри 

«2 000,000» замінити на  «2 100,000»;   

             Розділ ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

      доповнити пунктом 10, виклавши його згідно з додатком 2. 

 

 

  Міський голова                                                                     А. РАЙКОВИЧ  

 

 
Ганна Каретнікова 22 05 06 



тис. грн

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

13.
Фінансова підтримка  КП "ЖЕО № 1 Міської ради 
міста Кропивницького"  на покриття збитків  від 
операційної діяльності 

450.000 0.000 0.000 450.000 0.000 0.000

14.
Фінансова підтримка  КП " ЖЕО № 2 Міської ради 
міста Кропивницького"  на покриття збитків  від 
операційної діяльності 

400.000 0.000 0.000 400.000 0.000 0.000

16.

Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних 
доріжок на алеї Слави на території  Рівнянського 
кладовища  по  вул. Героїв України у                                                 
                 м. Кропивницькому                                              

1490.000 0.000 0.000 1490.000 0.000 0.000

  Т.в.о. начальника  Головного управління житлово-комунального господарства                                            Т. Савченко Т. САВЧЕНКО

                                   Додаток 1 
                                   до рішення Міської ради міста Кропивницького
                                   від 07 травня 2019 року  № 2495

Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  житлово-комунального господарства  
міста Кропивницького на 2017-2021 роки  

 Розділ ІV  "Організація благоустрою населених пунктів":

у тому числі за роками:

Найменування заходу

Прогнозний обсяг 
фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань, всього:

№ з/п

Розділ І "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-
комунальні послуги" :



1 2 3 4 5 6 7 8

7.
Фінансова підтримка  КП "ЖЕО № 1 Міської ради міста 
Кропивницького"  на покриття збитків  від операційної 
діяльності 

450.000 0.000 0.000 0.000 450.000 0.000

8.
Фінансова підтримка  КП " ЖЕО № 2 Міської ради міста 
Кропивницького"  на покриття збитків  від операційної 
діяльності 

400.000 0.000 0.000 0.000 400.000 0.000

10.

Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних 
доріжок на алеї Слави на території  Рівнянського 
кладовища  по  вул. Героїв України у                                                 
            м. Кропивницькому                                              

1490.000 0.000 0.000 1490.000 0.000 0.000

Розділ І "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-
комунальні послуги" :

 в тому числі:
Міський бюджет

Додаток 2

від 07 травня 2019 року № 2495
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 2019 рік 

       Т.в.о. начальника  Головного управління житлово-комунального господарства                 Т. САВЧЕНКО

 Розділ ІV  "Організація благоустрою населених пунктів":

Найменування заходу
Державний 

бюджет
Всього№  з/п

Інші
Спеціальний 

фонд                     
    (бюджет 
розвитку)

Обласний 
бюджет Загальний фонд 
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