
 

                                                                            Доопрацьований проєкт № 473 

                                                                                     ( станом  на  24.06.2021 року )              

 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «____»_________2021  року                                          № _____ 

 

 

Про  внесення змін та доповнення 

до рішення Кропивницької  міської ради  

від  02 лютого  2021 року  №  105   

«Про затвердження  Комплексної програми   

розвитку  житлово-комунального господарства  

та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому  

на  2021-2025 роки» 

 

 

Керуючись статтями 143, 144  Конституції України, статтями 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Положення                 

про Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької 

міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької міської ради                           

від  02 лютого 2021 року № 71, Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         Внести зміни та доповнення до рішення Кропивницької міської ради                         

від  02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження  Комплексної програми  

розвитку  житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху                  

в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (з урахуванням змін, внесених 

рішеннями Кропивницької міської ради від 25 березня 2021року № 185,                    

від 20 травня 2021року № 388), а саме:  

         1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної 

програми  розвитку  житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього 

руху в місті Кропивницькому на  2021-2025 роки»: 

 

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації»: 

       пункт 8 «Капітальний ремонт під’їздів  в житлових будинках»  викласти              

в новій редакції згідно з додатком 1;                       
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         пункт 10 «Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації» викласти в новій 

редакції згідно з додатком 1;    

                                       

Розділ  ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

         пункт  9 «Виготовлення схеми санітарної очистки міста» виключити;                           

пункти 10-18 вважати пунктами 9-17; 

         По тексту «Всього по розділу ІV:» цифри «654 865,025», «102 449,425» 

замінити відповідно цифрами «654 365,025», «101 949,425»;   

 

Розділ  ІХ «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії»:  

 

      доповнити пунктом 3, виклавши його згідно з додатком 1.  

      По тексту «Всього по розділу ІХ:» цифри «356 600,227», «114 809,900»    

замінити відповідно цифрами «357 100,227», «115 309,900».  

 

Розділ  ХІІІ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету»:  

    доповнити пунктом 2, виклавши його згідно з додатком 1.  

    По тексту «Всього по розділу ХІІІ:» цифри «50 000,000»  замінити 

цифрами «60 000,000».  

 

         Назву розділу ХV «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства» замінити  на «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених органами місцевого самоврядування (видатки розвитку)» та 

викласти в новій редакції згідно з додатком 1.  

          По тексту «Разом по розділам І-ХV Комплексної програми:» цифри                             

«2 614 639,196», «392 870,442» замінити відповідно цифрами                                   

«2 624 578,496», «402 809,742». 

 

    2. До додатку 2  «Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись 

у 2021 році за рахунок коштів бюджету розвитку м. Кропивницький»: 

 

Розділ І «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації»: 

         пункт 5 «Капітальний ремонт під’їздів  в житлових будинках»  

виключити;                                    

         пункти 6-7; підпункти 7.1-7.2 вважати пунктами 5-6 та підпунктами 

6.1-6.2. 

        По тексту «Всього по розділу І:» цифри «18 945,000» замінити цифрами                 

«18 295,000».  

 

Розділ  ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів»: 

         пункт 4 «Виготовлення схеми санітарної очистки міста» виключити.                        

         По тексту «Всього по розділу ІІІ:» цифри «4 352,589» замінити цифрами                 

«3 852,589».  
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Розділ VI   «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури»: 

 

           доповнити підпунктом 2.3 «Капітальний ремонт тротуара 

міжквартального проїзду від вул. Космонавта Попова до вул. Генерала 

Жадова» пункт 2 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням 

проєктно-кошторисної документації»;   

 

         Розділ VIII «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства» викласти в новій редакції згідно з додатком 2. 

 

         Доповнити розділом Х «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених органами місцевого самоврядування (видатки розвитку)»                       

та викласти його згідно з додатком 2.  

 

        Доповнити розділом  ХІ «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету» та викласти його згідно з додатком 2.  

        По тексту «Разом по Заходам Комплексної програми» цифри                              

«90 913,808» замінити цифрами  «100 203,108».  

 

  

 

Міський голова                                                                Андрій  РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ганна Максимова 35 83 59   



тис.грн

2021 2022 2023 2024 2025

ІІ.

8. Капітальний ремонт під’їздів  в житлових будинках 9000.000 0.000 1500.000 2000.000 2500.000 3000.000
Головне управління житлово-
комунального господарства  та інші 
суб'єкти господарювання

10.

Поточний ремонт внутрішньодворових  доріг, у тому 
числі  виготовлення проєктно-кошторисної  
документації

10709.700 695.000 2442.600 2572.100 2500.000 2500.000
Головне управління житлово-
комунального господарства  та інші 
суб'єкти господарювання

ІХ.

3.
Виготовлення проєктно-кошторисної документації на 
нове будівництво, реконструкцію, технічне 
переоснащення котелень, теплових пунктів

500.000 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Головне управління житлово-
комунального господарства  та інші 
суб'єкти господарювання

ХІІІ.

2. Капітальний ремонт вул. Василя Нікітіна,  м. 
Кропивницький 10000.000 10000.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Головне управління житлово-
комунального господарства  та інші 
суб'єкти господарювання

ХV.

1.  Виготовлення схеми санітарної очистки міста 439.300 439.300 0.000 0.000 0.000 0.000
Головне управління житлово-
комунального господарства  та інші 
суб'єкти господарювання

Всього по розділу ХV: 439.300 439.300 0.000 0.000 0.000 0.000

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування (видатки розвитку)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок кошгтів субвенції з державного бюджету

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                         Віктор  КУХАРЕНКО

 Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду з виготовленням проєктно-кошторисної документації

                                                                                                     Додаток 1  
                                                                                                до рішення Кропивницької міської ради 

                                                                                                   "____" ___________2021 року № _______

Зміни та доповнення до заходів  щодо забезпечення виконання  Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху  в  
 місті  Кропивницькому  на 2021-2025 роки  

у тому числі за роками:

№    з/п Найменування заходу

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань, всього:

Відповідальні та виконавці



VІІІ.

1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на нове будівництво, 
реконструкцію, технічне переоснащення котелень, теплових пунктів 500.000

Всього по розділу VІІІ: 500.000

Х.

1.  Виготовлення схеми санітарної очистки міста 439.300

Всього по розділу Х: 439.300

ХІ.

1. Капітальний ремонт вул. Василя Нікітіна,  м. Кропивницький 10000.000

Всього по розділу ХІ: 10000.000

                              Додаток  2
                              до рішення Кропивницької міської ради
                            "___"______________2021 року № ______

Зміни та доповнення до Переліку об'єктів, фінансування яких буде здійснюватись у 2021 році за рахунок коштів бюджету розвитку,                                      м. 
Кропивницький 

№ з/п

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Найменування заходу

Прогнозний  
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань у 2021 
році, всього, 

тис.грн 

Відповідальні та виконавці

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування (видатки розвитку)

Головне управління житлово-комунального господарства та інші 
суб'єкти господарювання  

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

Головне управління житлово-комунального господарства та інші 
суб'єкти господарювання  

  Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                  Віктор КУХАРЕНКО

Головне управління житлово-комунального господарства та інші 
суб'єкти господарювання  
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