
 

 

 

                                                                        ПРОЄКТ № 4518 

 

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, від 03 листопада 2020 року                     

№ 3716),  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 ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду                       

з виготовленням проєктно-кошторисної документації»: 

          у пункті 7  «Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових 

будинках» цифри «1 492,150», «345,000» замінити відповідно цифрами                    

«1 487,150», «350,000»;    

            по  тексту  «Всього  по  розділу  ІІ:»  цифри  «291 292,444»,  «41 014,900» 

замінити  відповідно цифрами  «291 297,444», «41 019,900»; 
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РОЗДІЛ  VІІІ «Інші заклади та заходи»: 

 

        у пункті 1 «Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах 

житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення» цифри  

«90,000», «10,000» замінити відповідно цифрами  «85,000», «5,000»;   

         по  тексту  «Всього  по  розділу  VІІІ:»  цифри  «2 422,921»,  «260,000» 

замінити  відповідно цифрами  «2 417,921», «255,000». 

   

        2.  До додатку 2 «Заходи щодо забезпечення  виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2020 рік»: 

 

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду»: 

        у пункті 6 «Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових 

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

цифри «345,000»  замінити  цифрами «350,000»;     

 

РОЗДІЛ  VІ «Інші заклади та заходи»: 

 

        у пункті 1 «Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах 

житлових  будинків  для малозабезпечених та пільгових верств населення» 

цифри «10,000» замінити цифрами «5,000».    

 

 

  Міський голова                                                                Андрій  РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ганна Максимова 35 83 60   


