
  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  18 грудня  2019 року                                               №  3064  

 

 

 

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», 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 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 рішеннями Міської ради міста Кропивницького від 31 січня                   

2019 року № 2288, від 07 травня 2019 року № 2494, від 27 серпня 2019 року                       

№ 2758, від 08 жовтня 2019 року № 2914, від  19 листопада  2019 року                        

№ 2990), 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 5 «Поточний ремонт тротуарів з виготовленням кошторисної 

документації» цифри «9 191,463», «862,463» замінити відповідно цифрами       

«9 085,463», «756,463»;      
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       у пункті 8 «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю  на            

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

проектно-кошторисної документації» цифри «12 024,968», «5 800,000» 

замінити відповідно цифрами  «11 524,968», «5 300,000»;      

       у пункті 11 «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по                     

вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням  проектно-

кошторисної документації» цифри «1 539,900», «1 411,900» замінити 

відповідно цифрами  «1 479,900», «1 351,900»;      

       по тексту «Разом по підрозділу» цифри «418 715,108»,  «67 879,809» 

замінити відповідно цифрами «418 049,108»,  «67 213,809»; 

Розділ  «Експлуатація  дорожньої системи»: 

        у пункті 5 «Відновлення та нанесення нової дорожньої  розмітки на  

вулицях  міста» цифри «11 200,000», «2 500,000» замінити відповідно 

цифрами «10 700,000»,  «2 000,000»;    

        у пункті 6 «Влаштування світлофорних об’єктів з виготовленням 

проектно-кошторисної документації» цифри «7 414,580»,  «1 414,580» 

замінити відповідно цифрами «6 694,702»,  «694,702»;      

        у пункті 7 «Капітальний ремонт (влаштування) світлофорного об’єкта  

на перехресті вулиць  Короленка - Миколи Левитського» цифри «335,637»                

замінити цифрами «274,435»;                 

         у пункті 8 «Встановлення та поточний ремонт пристроїв                    

примусового зниження швидкості з виготовленням  кошторисної  

документації» цифри «806,000», «200,000» замінити відповідно                                

цифрами   «786,000»,  «180,000»;        

        по тексту «Разом по підрозділу» цифри «34 881,725»,  «8 738,725» 

замінити відповідно цифрами «33 580,645»,  «7 437,645»; 

Розділ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        пункти 1, 12, 13 викласти в новій редакції згідно з додатком 1;                              

        по тексту «Разом по підрозділу, з них» цифри «73 454,58328»,                          

«46 425,01349», «70  392,54846»,  «45 963,29249»  замінити відповідно 

цифрами «72 811,03328»,  «45 781,46349», «69 748,99846»,  «45 319,74249»; 

        по тексту «Всього по Програмі:» цифри «567 390,23528»,                                 

«158 382,36649» замінити відповідно цифрами «564 779,60528»,                           

«155 771,73649». 

 

          2. До додатку 2  «Заходи щодо забезпечення  виконання  Програми  

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху  в місті Кропивницькому  

на 2019 рік»:  

Розділ «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

         у пункті 5 «Поточний ремонт тротуарів з виготовленням кошторисної 

документації» цифри «862,463» замінити  цифрами  «756,463»;      

         у пункті 8 «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю  на            

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

проектно-кошторисної документації» цифри « 5 800,000» замінити  цифрами   

«5 300,000»;      
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         у пункті 11 «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по                     

вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням  проектно-

кошторисної документації» цифри «1411,900» замінити цифрами                     

«1 351,900»;      

Розділ  «Експлуатація  дорожньої системи»: 

        у пункті 6 «Відновлення та нанесення нової дорожньої  розмітки на  

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

        у пункті 7 «Влаштування світлофорних об’єктів (у тому числі  

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

цифри   «1 414,580» замінити цифрами «694,702»;        

          у пункті 8  «Капітальний ремонт (влаштування) світлофорного об’єкта  

на перехресті вулиць  Короленка - Миколи Левитського» цифри «335,637»                

замінити цифрами «274,435»;    

         у пункті 9 «Встановлення та поточний ремонт пристроїв                    

примусового зниження швидкості з виготовленням  кошторисної  

документації*» цифри «200,000» замінити цифрами «180,000»;                                

Розділ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

         пункти 1, 10, 11 викласти в новій редакції 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

1.

Капітальний ремонт дороги по  вул. Велика Пермська 

(коригування),  м. Кропивницький (Кіровоград), всього, з 

них: 

15429,28644 9931,69200 3927,01002 1570,58442 0,00000 0,00000

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій

14302,26862 9271,71000 3484,40620 1546,15242 0,00000 0,00000

12.

Капітальний ремонт вул. Нижня Прирічна з 

виготовленням проектно-кошторисної документації, 

всього, з них:
783,04100 0,00000 0,00000 783,04100 0,00000 0,00000

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій

783,04100 0,00000 0,00000 783,04100 0,00000 0,00000

13.

Капітальний ремонт вул. Приміської від вул. Луганської

до пров. Кар’єрного з виготовленням проектно-

кошторисної документації, всього, з них:
673,40900 0,00000 0,00000 673,40900 0,00000 0,00000

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій

673,40900 0,00000 0,00000 673,40900 0,00000 0,00000

№    з/п

                                                                                    Додаток 1 
                                                                                    до рішення Міської ради   

                                                                                    міста Кропивницького
                                                                                    18  грудня  2019 року № 3064 

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

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

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

Найменування заходу

у тому числі за роками:

Зміни до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху у місті Кропивницькому  на 2017-2021 роки  



Субвенція  з 

державного 

бюджету            

Бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Капітальний ремонт дороги по  вул. Велика Пермська (коригування),  

м. Кропивницький (Кіровоград) 
1570,58442 1546,15242 24,43200 0,00000 0,00000 0,00000

10.
Капітальний ремонт вул. Нижня Прирічна з виготовленням проектно-

кошторисної документації
783,04100 783,04100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11.
Капітальний ремонт вул. Приміської від вул. Луганської до пров.

Кар’єрного з виготовленням проектно-кошторисної документації 673,40900 673,40900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 

                                  Додаток 2 

                                  до  рішення  Міської ради 

                                  18 грудня 2019 року  № 3064

Зміни 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

                                  міста Кропивницького

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

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

ВсьогоНайменування заходу

в тому числі

Міський бюджет інші (у тому 

числі за 

рахунок 

коштів 

ДФРР)

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


