
                                                                                                                                                                            

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  18 грудня 2019 року                                              № 3065 

 

 

Про  внесення змін  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 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 № 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, від 07 травня 

2019 року № 2495, від 27 серпня 2019 року № 2790, від  08 жовтня 2019 року                 

№ 2915, від 19 листопада 2019 року № 2991),  а саме:  

          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»: 

         у  пункті 15 «Фінансова підтримка  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»                             

на проведення капітальних ремонтів»  слова «капітальних ремонтів» замінити 

словами «технічного переоснащення котлів»;                                 
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Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду                       

з виготовленням проектно-кошторисної документації»: 

        у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків»  цифри                

«108 127,773», «20 390,700» замінити  відповідно цифрами «109 155,973»,                 

«21 418,900»;         

        у пункті 17 «Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації» цифри «7 763,926»,                    

«1 440,000» замінити  відповідно цифрами «7 658,926», «1 335,000»;         

        у пункті 21 «Капітальний ремонт житлового будинку по                                     

вул. Михайлівській, 2 у м. Кропивницький»  цифри «1 328,900» замінити   

цифрами «150,700»;    

          по тексту «Всього по розділу ІІ:» цифри «313 924,444», «66 308,264»  

замінити відповідно цифрами «313 669,444», «66 053,264»;  
 

Розділ  ІІІ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        підпункти 1.1, 1.3, 1.7  пункту 1 «Надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, всього, у тому числі:» викласти в новій редакції 

згідно з додатком 1;  

        по тексту «Всього за розділом ІІІ, з них:» цифри «54 932,60281»,                        

«24 155,44630», «51 936,71343», «23 057,98630» замінити відповідно цифрами                        

«52 228,53581», «21 451,37930», «49 232,64643», «20 353,91930»; 

 

Розділ  ІV  «Організація  благоустрою населених пунктів»: 

        у пункті 16 «Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок 

на алеї Слави на території  Рівнянського кладовища  по  вул. Героїв України                 

у м. Кропивницькому» цифри  «1 490,000» замінити  цифрами  «1 310,000»;         

          по тексту «Всього по розділу ІV:» цифри «298 746,094», «65 007,534»  

замінити відповідно цифрами «298 566,094», «64 827,534»;  

 

Розділ  VІІІ  «Інші заклади та заходи»: 

        у пункті 3 «Часткова грошова компенсація витрат                                        

(відшкодування витрат) на встановлення систем індивідуального опалення                   

в рамках реалізації Програми оптимізації систем теплопостачання у місті 

Кропивницькому»  цифри  «1 525,154», «550,000» замінити  відповідно 

цифрами «1 325,154», «350,000»;         

          по тексту «Всього по розділу VІІІ:» цифри «1 902,921», «567,767»  

замінити відповідно цифрами «1 702,921», «367,767»;  

        по тексту «Разом по розділам І–Х Програми, з них:» цифри                               

«1 247 837,75005», «245 672,68598», «283 370,76343», «23 057,98630»,                     

«960 403,20294», «222 075,59100» замінити відповідно цифрами                           

«1 244 498,68305», «242 333,61898», «280 666,69643», «20 353,91930»,                  

«959 768,20294»,«221 440,59100».   
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         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»: 

        у пункті 9 «Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на проведення 

капітальних ремонтів» слова «капітальних ремонтів» замінити словами 

«технічного переоснащення котлів»;                                 

 

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового                        

фонду»: 

        у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому 

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

числі:»  цифри «20 390,700» замінити  цифрами  «21 418,900»;                                       

        у пункті 7 «Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації*»  цифри  «1 440,000» 

замінити  цифрами  «1 335,000»;         

        у пункті 9 «Капітальний ремонт житлового будинку по                                     

вул. Михайлівській, 2 у м. Кропивницький»  цифри «1 328,900» замінити   

цифрами «150,700»;  

Розділ  ІІІ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        пункти 7, 11, 34, 35, 37, 39, 40, 42-48 викласти в новій редакції згідно                         

з додатком 2;  

Розділ  ІV  «Організація  благоустрою населених пунктів»: 

         у пункті 9 «Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок 

на алеї Слави на території  Рівнянського кладовища  по  вул. Героїв України               

у м. Кропивницькому» цифри  «1 490,000» замінити  цифрами  «1 310,000»;         

Розділ  VІІІ  «Інші заклади та заходи»: 

        у пункті 2 «Часткова грошова компенсація витрат                                        

(відшкодування витрат) на встановлення систем індивідуального опалення                      

в рамках реалізації Програми оптимізації систем теплопостачання у місті 

Кропивницькому»  цифри  «550,000» замінити  цифрами  «350,000».         

 

                                                           

  Міський голова                                                          Андрій  РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 
Ганна Каретнікова 22 05 06 

 



тис.  грн

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

ІІІ.

1.

1.1

Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг та 

прибудинкових територій м. Кропивницького (7 доріг) 19836,31075 13825,564 3638,38990 2372,35685 0,00000 0,00000

за рахунок  субвенції з державного бюджету 17439,64337 13112,135 2815,60052 1511,90785 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування)
2396,66738 713,429 822,78938 860,44900 0,00000 0,00000

1.3

Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький, 

з виготовленням проектно-кошторисної документації, 

всього, у тому числі:

10158,15200 2811,90000 3251,90000 4094,35200 0,00000 0,00000

за рахунок  субвенції з державного бюджету 10009,35200 2730,00000 3200,00000 4079,35200 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету  

(співфінансування)
148,80000 81,90000 51,90000 15,00000 0,00000 0,00000

                                                                 Додаток 1 

Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, всього, у тому числі:

№ з/п

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

у тому числі за роками:

Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

                                         міста Кропивницького

                                                                 до  рішення  Міської  ради 

                                         18 грудня 2019 року  № 3065

Зміни до заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  житлово-комунального господарства  міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки  



1.7
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

вулиць міста (37 об’єктів), всього, у тому числі: 8396,79000 0,00000 0,00000 8396,79000 0,00000 0,00000

за рахунок субвенції з державного бюджету 8294,89000 0,00000 0,00000 8294,89000 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування )
101,90000 0,00000 0,00000 101,90000 0,00000 0,00000

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



1 2 3 4 5 6 7 8

7.

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. 

Юрія Олефіренко, 10 в м. Кропивницькому ( в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації )

1116,45100 1116,45100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11.

Реконструкція греблі р. Сугоклея,  м. Кропивницький 

(коригування) з виготовленням проектно-кошторисної 

документації

4094,35200 4079,35200 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000

34.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

прибудинкової території по вул. Полтавській, 81, у тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації

326,80400 326,80400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

35.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. 

Рибальський у м. Кропивницькому з виготовленням 

проектно-кошторисної документації

284,60100 284,60100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

пров. Ринковий у м. Кропивницькому з виготовленням

проектно-кошторисної документації

199,62200 199,62200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Міський бюджет

Найменування заходу
Державний 

бюджет

Всього Спеціальний 

фонд                     

(бюджет 

розвитку)

 Фінансове забезпечення (тис. грн)

Загальний 

фонд 

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

Зміни до заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2019 рік 

Інші
Обласний 

бюджет 

 в тому числі:

№  з/п

                                                    Додаток 2 

                                                   18 грудня 2019 року  № 3065 

                                                    до рішення Міської ради  

                                                    міста Кропивницького



39.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Саратовська у м. Кропивницькому
247,02800 247,02800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

пров. Новгородський 1-й у м. Кропивницькому
190,65000 190,65000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

42.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

прибудинкової території по вул. Кропивницького, 8 з  

виготовленням проектно-кошторисної документації

117,30500 117,30500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

43.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Глінки з виготовленням проектно-кошторисної 

документації

438,97100 438,97100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

44.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 

Степанова  у м. Кропивницькому з виготовленням 

проектно-кошторисної документації

319,58700 319,58700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

пров. Арнаутовський у м. Кропивницькому з

виготовленням проектно-кошторисної документації

307,50000 307,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

46.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення від

вул. Генерала Жадова до житлового будинку № 28 по

вул. Генерала Жадова з виготовленням проектно-

кошторисної документації

423,93000 423,93000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Тиха у  м. Кропивницькому з виготовленням проектно-

кошторисної документації

186,35500 186,35500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

48.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 

Карусельної  у м. Кропивницькому з виготовленням 

проектно-кошторисної документації
199,72900 199,72900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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


