
 

 

 

                                                                       Доопрацьований  проєкт № 4465 

                                                                       (станом на 02.11.2020 року ) 

 

 

МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «____»_________2020  року                                          № _____ 

 

 

 

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 05 березня  2020 року  № 3160, від 26 травня 2020 року  № 3299,                            

від  18 серпня 2020 року № 3319, від 06 жовтня 2020 року № 3541), 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  2 «Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  на покриття 

збитків від операційної діяльності» цифри «250 886,70856», «59 709,765» 

замінити відповідно цифрами «259 602,04656», «68 425,103»;   

       

          



 

 

  

2 

 

        у пункті 5 та підпункті 5.1 «Погашення заборгованості                                          

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» за спожитий  природний газ за договором 

реструктуризації»  цифри   «85 922,42836», «83 147,79542», «17 230,047» 

замінити відповідно цифрами «85 302,09036», «82 527,45742», «16 609,709».                            

         По тексту «Всього по розділу  І:»  цифри «426 525,49092», «88 739,71200»  

 замінити відповідно цифрами «434 620,49092», «96 834,71200»;  
 

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду                       

з виготовленням проєктно-кошторисної документації»: 

       у пункті 2 «Капітальний  ремонт  ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинках» цифри  «21 572,360», «3 563,700» замінити відповідно цифрами      

«20 372,360», «2 363,700»;     

       у пункті 4  «Капітальний  ремонт внутрішньодворових доріг» цифри                   

«122 284,899», «22 095,900» замінити відповідно цифрами  «119 784,899»,            

«19 595,900»;  

       у пункті 13  «Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та 

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

«18 452,742», «3 700,000» замінити відповідно цифрами  «16 852,742»,                      

«2 100,000»;  ) 

       у пункті 17 «Капітальний ремонт житлового будинку по                                

вул. Михайлівській, 2 у м. Кропивницький»  цифри  «1 900,700», «1 750,000» 

замінити відповідно цифрами  «1 450,700»,  «1 300,000»;    

      по тексту «Всього по розділу ІІ:» цифри  «297 108,444», «46 830,900»; 

  замінити відповідно цифрами «291 358,444», «41 080,900»; 

 

Розділ  ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

       у пункті 5  «Капітальний  ремонт  мереж зовнішнього освітлення, у тому 

числі виготовлення проєктно-кошторисної документації  та експертиза» цифри  

«40 122,577», «2 333,717» замінити відповідно цифрами «39 892,577»,                

«2 103,717»; »;   

      по тексту «Всього по розділу ІV:» цифри  «343 936,511», «76 461,717»;  

 замінити відповідно цифрами «343 706,511», «76 231,717».  

      По тексту «Разом по розділам  І-ІХ  Програми, з них:» цифри                             

«1 346 550,28248», «220 967,88307»,  «1 166 701,14430», «215 455,82900» 

замінити відповідно цифрами «1 348 665,28248», «223 082,88307»,                         

«1 168 816,14430», «217 570,82900». 

 

        2.  До додатку 2 «Заходи щодо забезпечення  виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2020 рік»: 

Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

комунальні послуги»: 

          у пункті 2 «Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на покриття 

збитків від операційної діяльності»» цифри  «59 709,765» замінити цифрами                 

«68 425,103»;  
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       у пункті 3 «Погашення заборгованостіКП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» за 

спожитий  природний газ за договором реструктуризації»  цифри   «17 230,047» 

замінити цифрами «16 609,709».    

 

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду»: 

 

       у пункті 2 «Капітальний  ремонт  ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинках, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації*» 

цифри  «3 563,700» замінити  цифрами  «2 363,700»;     

       у  пункті 4  «Капітальний  ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

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

цифри  «22 095,900» замінити  цифрами  «19 595,900»;  

       у пункті 7  «Співфінансування капітальних ремонтів новостворених                   

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

цифри  «3 700,000» замінити цифрами  «2 100,000»;  

       у пункті 8 «Капітальний ремонт житлового будинку по                                

вул. Михайлівській, 2 у м. Кропивницький »  цифри  «1 750,000» замінити  

цифрами  «1 300,000»;      

 

Розділ  ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        у пункті 1  «Капітальний  ремонт  мереж зовнішнього освітлення, у тому 

числі виготовлення проєктно-кошторисної документації  та експертиза*» цифри  

«2 333,717» замінити  цифрами «2 103,717». 

 

 

  Міський голова                                                                Андрій  РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Ганна Максимова 35 83 60   


