
 

          

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  27 серпня 2019 року                                                №  2758 

 

Про  внесення   змін  та доповнень  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», на підставі Положення про 

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради               

міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста 

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

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

           Внести зміни та доповнення 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» (з урахуванням змін, внесених рішенням  Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2288, від 07 травня 2019 року 

№ 2494), а саме:  

            1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання  Програми  

розвитку  дорожнього  господарства та безпеки  руху  у місті Кропивницькому 

на 2017-2021 роки»:  

Розділ  «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

            у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг з виготовленням проектно-

кошторисної документації» цифри «260 985,171», «45 600,900» замінити 

відповідно на «259 498,237», «44 113,966»;   

            у пункті 2 «Капітальний ремонт вулиць, провулків з виготовленням 

проектно-кошторисної документації» цифри «25 700,000», «4 700,000» 

замінити відповідно на «24 100,000», «3 100,000»;     
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           у пункті 3 «Поточний ремонт доріг з виготовленням проектно-

кошторисної документації» цифри «92 714,167», «15 881,518» замінити 

відповідно на «91 087,218»,  «14 254,569»;   

           у пункті 4 «Капітальний ремонт тротуарів  з виготовленням проектно-

кошторисної документації» цифри «25 442,895», «3 800,000» замінити 

відповідно на «23 142,895»,  «1 500,000»;   

           у пункті 5 «Поточний ремонт тротуарів  з виготовленням кошторисної 

документації» цифри «10 241,463», «1 912,463» замінити відповідно                      

на  «8 941,463»,  «612,463»;   

           у пункті 7 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

експертиза» цифри «1 233,000», «300,000» замінити відповідно на                            

«1 033,000»,  «100,000»;   

           у пункті 8  «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю  на 

пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) з виготовленням  

проектно-кошторисної документації» цифри «13 524,968», «7300,000» 

замінити відповідно на  «12 024,968»,  «5 800,000»;   

           у пункті 11 «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по                          

вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням  проектно-

кошторисної документації» цифри «2 144,900», «2 016,900» замінити 

відповідно на  «1 494,900»,  «1 366,900»;   

           пункт 12  «Капітальний ремонт дороги по проспекту Інженерів                                  

в  м. Кропивницькому з виготовленням  проектно-кошторисної документації»;   

виключити;  

            у пункті 13 «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по                             

вул. Київській  в м. Кропивницькому з виготовленням  проектно-кошторисної 

документації» цифри «200,000» замінити  на  «150,400»;   

           пункти 13-15  вважати  відповідно пунктами 12-14; 

           по тексту «Разом по підрозділу» цифри «432 983,591»,  «82 148,292» 

замінити відповідно на   «421 970,108»,  «71 134,809»; 

Розділ  «Експлуатація  дорожньої системи»: 

          у пункті 5 «Відновлення та нанесення нової дорожньої  розмітки на  

вулицях  міста» цифри «11 700,000», «3 000,000» замінити відповідно на               

«11 200,000»,  «2 500,000»;   

        по тексту «Разом по підрозділу» цифри «36 231,508»,  «10 088,508» 

замінити відповідно на   «35 731,508»,  «9 588,508»; 

         Розділ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

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

(коригування),  м. Кропивницький (Кіровоград)» цифри «15 429,28644»,                     

«1 570,58442», «14 302,26862», «1 546,15242» замінити відповідно                            

на «16 029,28644»,  «2 170,58442»; «14  902,26862»,  «2 146,15242»;    

        у пункті 8 «Капітальний ремонт провулку Середнього від  вул. Генерала 

Родімцева до вул. Кримської  (з виготовленням проектно-кошторисної 

документації)  цифри «6 662,00000», «5 168,50000»,  «6 575,00000»,                        

«5 125,00000» замінити відповідно на «6 722,81100»,  «5 229,31100»;                        

«6 635,81100»,  «5 185,81100»;    
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           у пункті 10 «Капітальний ремонт вул. Шкільної (від вул. Микитенка, 

вул. Архітектора Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі) з виготовленням 

проектно-кошторисної документації, всього, з них: субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій» цифри «4 500,000» замінити                              

на «4 530,000»;  

           у пункті 11 «Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького                                  

(від вул. Полтавської до вул. Шевченка)  у м. Кропивницькому, всього, з них:» 

цифри «12 000,000» замінити на «18 000,000»; 

         доповнити пунктами 12, 13, виклавши їх в редакції згідно з додатком 1; 

          по тексту «Разом по підрозділу, з них:» цифри «65 263,77228»,                                   

«38 234,20249», «62 201,73746»,  «37 772,48149»  замінити відповідно на                               

«73 454,58328»,  «46 425,01349»,  «70 392,54846» , «45 963,29249»; 

          доповнити  розділом «Державний фонд регіонального розвитку», 

виклавши його згідно з додатком 1; 

         по тексту «Всього по Програмі:» цифри «543 678,87128»,                             

«134 671,00249» замінити відповідно на «571 495,01828», «162 487,14949». 

 

          2. До додатку 2  «Заходи щодо забезпечення  виконання  Програми  

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху  в місті Кропивницькому  

на 2019 рік»:  

          у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації*, всього, у тому числі:» цифри                          

«45 600,900» замінити на «44 113,966»;   

          у пункті 2 «Капітальний ремонт вулиць, провулків, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації, всього:» цифри                         

«4 700,000» замінити на «3 100,000»;   

         у пункті 3 «Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення 

кошторисної документації» цифри  «15 881,518» замінити на «14 254,569»;   

          у пункті 4 «Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі  виготовлення 

проектно-кошторисної документації*» цифри «3 800,000» замінити відповідно 

на  «1 500,000»;  

         у пункті 5 «Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення 

кошторисної документації*» цифри «1 912,463» замінити на  «612,463»;   

         у пункті 7 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

експертиза» цифри  «300,000» замінити  на   «100,000»;   

         у  пункті 8  «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю  на 

пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) (у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації)» цифри «7300,000» 

замінити на   «5 800,000»;   

         у пункті 9 «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по                          

вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням  проектно-

кошторисної документації» цифри «2 016,900» замінити  на   «1 366,900»;   

         пункт 10 «Капітальний ремонт дороги по проспекту Інженерів                                  

в  м. Кропивницькому з виготовленням  проектно-кошторисної документації»;   

виключити;  
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         у пункті 11 «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по                             

вул. Київській  в м. Кропивницькому з виготовленням  проектно-кошторисної 

документації» цифри «200,000» замінити  на  «150,400»;  

        пункти 11-12  вважати  відповідно пунктами 10-11; 

        Розділ  «Експлуатація  дорожньої системи»: 

        пункт 2 «Утримання  світлофорних об’єктів» викласти в новій редакції 

згідно з додатком 2; 

        у пункті 6 «Відновлення та нанесення нової дорожньої  розмітки на  

вулицях  міста*» цифри «3 000,000» замінити на  «2 500,000»;   

        Розділ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

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

(коригування),  м. Кропивницький (Кіровоград)» цифри   «1 570,58442»,                 

«1 546,15242» замінити  на «2 170,58442»;  «2 146,15242»;       

        у пункті 6 «Капітальний ремонт провулку Середнього від  вул. Генерала 

Родімцева до вул. Кримської (з виготовленням проектно-кошторисної 

документації)  цифри «5 168,50000», «5 125,00000» замінити на «5 229,31100»; 

«5 185,81100»;     

        у пункті 8 «Капітальний ремонт вул. Шкільної (від вул. Микитенка,                 

вул. Архітектора Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі) з виготовленням 

проектно-кошторисної документації, всього, з них: субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій» цифри «4 500,000» замінити                                

на  «4 530,000»; 

         у пункті 9 «Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького                                  

(від вул. Полтавської до вул. Шевченка) у м. Кропивницькому» цифри                

«12 000,000» замінити на «18 000,000»; 

      доповнити пунктами 10, 11, виклавши їх в редакції згідно з додатком 2; 

        доповнити  розділом «Державний фонд регіонального розвитку», 

виклавши його згідно з додатком 2.     

 

 

 

Міський  голова                                                            Андрій  РАЙКОВИЧ   

              

 

 

 

 

 

 

 

 
Ганна Каретнікова  22 05 06 



тис.грн

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

12.

Капітальний ремонт вул. Нижня Прирічна з 

виготовленням проектно-кошторисної документації, 

всього, з них:

800,00000 0,00000 0,00000 800,00000 0,00000 0,00000

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій

800,00000 0,00000 0,00000 800,00000 0,00000 0,00000

13.

Капітальний ремонт вул. Приміської від вул. Луганської

до пров. Кар’єрного з виготовленням проектно-

кошторисної документації, всього, з них:

700,00000 0,00000 0,00000 700,00000 0,00000 0,00000

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій

700,00000 0,00000 0,00000 700,00000 0,00000 0,00000

1.

Капітальний ремонт дороги по пров. Об'їзному, вул. 

Харківській, вул. Степана Разіна, від   вул. Степана Разіна 

до пров. Степового і  до Далекосхідного кладовища  м. 

Кропивницький, всього, з них: 

14869,338 0,000 0,000 14869,338 0,000 0,000

за рахунок коштів ДФРР 13382,404 0,000 0,000 13382,404 0,000 0,000

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

Розділ "Державний фонд регіонального розвитку"

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

Найменування заходу

у тому числі за роками:

Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху у місті 

Кропивницькому  на 2017-2021 роки  

№    з/п

                      Додаток 1 

                      до рішення Міської ради міста Кропивницького 

                      27 серпня 2019 року  № 2758



2.
Поточний ремонт дороги по вул. Полтавській, від вул. 

Васнецова до площі Дружби народів, всього, з них:
16269,481 0,000 0,000 16269,481 0,000 0,000

за рахунок коштів ДФРР 14642,532 0,000 0,000 14642,532 0,000 0,000

Разом по підрозділу, з них: 31138,819 0,000 0,000 31138,819 0,000 0,000

за рахунок коштів ДФРР 28024,936 0,000 0,000 28024,936 0,000 0,000

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



Субвенція  з 

державного 

бюджету            

Бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8

2.
Утримання  світлофорних об’єктів, у тому числі заробітна плата та 

нарахування на неї
2269,322 0,000 0,000 2269,322 0,000 0,000

10.

Капітальний ремонт вул. Нижня Прирічна з виготовленням проектно-

кошторисної документації 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11.

Капітальний ремонт вул. Приміської від вул. Луганської до пров.

Кар’єрного з виготовленням проектно-кошторисної документації 700,000 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

 Додаток 2 

 до  рішення  Міської ради міста Кропивницького

 27 серпня 2019 року  № 2758

Зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2019 рік

№ з/п

Фінансове забезпечення (тис.грн)

Обласний 

бюджет

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

ВсьогоНайменування заходу

в тому числі

Міський бюджет

інші  у тому 

числі за 

рахунок 

коштів 

ДФРР )

Розділ  "Експлуатація дорожньої системи"



1.

Капітальний ремонт дороги по пров. Об'їзному, вул. Харківській,                 

вул. Степана Разіна, від   вул. Степана Разіна до пров. Степового і  до 

Далекосхідного кладовища   м. Кропивницький 

14869,338 0,000 1486,934 0,000 0,000 13382,404

2.
Поточний ремонт дороги по вул. Полтавській, від вул. Васнецова до 

площі Дружби народів
16269,481 0,000 0,000 1626,949 0,000 14642,532

Разом по розділу: 31138,819 0,000 1486,934 1626,949 0,000 28024,936

 

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

Розділ "Державний фонд регіонального розвитку"


