
 

                                                                                               

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 серпня 2019 року                                           № 2759 
 

 

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», 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 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»,   

(з урахуванням змін, внесених рішеннями  Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 2019 року № 2290, від 07 травня 2019 року № 2500), а саме: 

         1. До додатку 2 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми розвитку 

та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»: 

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 «85 942,290», «16 500,000» замінити 

відповідно на «86 742,290», «17 300,000»;   

          у пункті 3 «Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі 

висадження дерев» цифри «19 772,970», «3 000,000» замінити відповідно на           

«20 372,970», «3 600,000»;  

         по тексту «Всього за розділом І:» цифри «129 706,960», «21 189,000»    

замінити відповідно на цифри  «131 106,960», «22 589,000»; 
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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» (коригування) з виготовленням  проектно-

кошторисної документації, всього, у тому числі:» викласти в новій редакції 

згідно з додатком 1;  

       по тексту «Всього за розділом ІІ, у тому числі:» цифри «40 619,80779»,                         

«9 793,17181», «20492,10098»,  «40 176,26079», «9 697,14181», «20492,10098»  

замінити відповідно на цифри  «49 897,70681», «39 563,17181», «0,00000»,              

«49 454,15981», «39 467,14181»; 

розділ ІІІ «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

комунальні послуги»: 

        доповнити пунктом 2, виклавши в редакції згідно з додатком 1; 

        по тексту «Всього за розділом ІІІ, у тому числі:» цифри «55,062»,                         

«55,062», «0,000», «0,000»,  «0,000», замінити відповідно на цифри  «185,062», 

«55,062», «130,000», «0,000», «0,000».                           

        по тексту «Всього по  Програмі»  цифри  «170 381,82979»,                               

«30  982,17181», «65  768,30098», «40 176,26079», «9 697,14181», «20 492,1098»,                               

«130 205,56900», «21 285,03000» замінити відповідно на цифри                                

«181 189,72881», «62 282,17181», «45 276,20000», «49 454,15981»,                          

«39 467,14181», «0,00000», «131 735,569», «22 815,03000»; 

        2. До додатку 3 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми 

розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому                         

на 2019 рік»: 

розділ «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        пункт 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» викласти в новій редакції згідно з додатком 2;                     

        у пункті 3 «Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі висадження 

дерев» цифри  «3 000,000» замінити  на  «3 600,000»;  

 

розділ «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» (коригування) з виготовленням  проектно-

кошторисної документації» викласти в новій редакції згідно з додатком 2; 

 

        доповнити розділом «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги», виклавши в редакції згідно з додатком 2. 

             

 

Міський голова                                                              Андрій  РАЙКОВИЧ                                                                
 

 

Ганна Каретнікова  22 05 06А 



тис.грн.

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

ІІ.

1.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення   "Перемоги" (коригування) з виготовленням  

проектно-кошторисної документації, всього, у тому числі:

49245,91102 9989,28721 39256,62381 0,000 0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету                48880,12381 9700,00000 39180,12381 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування) 365,78721 289,28721 76,50000 0,000 0,000

ІІІ.

2.

Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Міської ради міста 

Кропивницького на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в постійне користування                                       

130,000 0,000 130,000 0,000 0,000

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

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

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або  надають житлово- комунальні 

послуги

Додаток 1 

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:

27 серпня 2019 року № 2759

у тому числі за роками:



1 2 3 4 5 6 7 8

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, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї

17300,000 0,000 0,000 0,000 17300,000 0,000

1.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення  "Перемоги" (коригування) з виготовленням  

проектно-кошторисної документації
39256,62381 39180,12381 0,00000 76,50000 0,00000 0,00000

1.

Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Міської ради міста 

Кропивницького на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в постійне користування                                       
130,000 0,000 0,000 0,000 130,000 0,000

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

Всього

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

Кропивницькому на 2019 рік 

Міський бюджет

Найменування заходу
Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет 

№    з/п

Інші

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

комунальні послуги":

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

Розділ  "Організація благоустрою населених пунктів":

Спеціальний 

фонд                     

(бюджет 

розвитку)

 в тому числі:

Загальний 

фонд 

Додаток 2  

27 серпня 2019 року  № 2759

до рішення Міської ради міста Кропивницького

 Фінансове забезпечення (тис.грн)


