
 

 

                                                                                      
                                                                       Доопрацьований ПРОЄКТ № 724    
                                                                       (станом на 06.10.2021 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» (зі змінами) 
 
 

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, від 08 липня 2021 року № 557, від 07 вересня   
2021 року № 721), 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»: 

у пункті 9 «Співфінансування  капітальних ремонтів новостворених та 
існуючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)» цифри            
«44 532,400», «6 000,000» замінити відповідно цифрами «44 382,400»,                   
«5 850,000»;                                                                     
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у пункті 10 «Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 
виготовлення проєктно - кошторисної документації» цифри  «10 709,700», 
«695,000» замінити відповідно цифрами  «10 854,700», «840,000»; 

По тексту «Всього по розділу ІІ:» цифри «298 066,382», «22 165,839» 
замінити відповідно цифрами «298 061,382», «22 160,839»; 

 
Розділ ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 
 у пункті 11 «Поточний ремонт зелених насаджень» цифри «23 500,000»,           

«4 000,000» замінити відповідно цифрами «24 250,000», «4 750,000»;  
                                                                                  
По тексту «Всього по розділу ІV:» цифри «661 998,525», «109 582,925» 

замінити відповідно цифрами «662 748,525», «110 332,925»; 
 

Розділ VІІ «Інші заклади та заходи»:  
 

       пункт 1 «Встановлення  приладів  обліку  холодної води в квартирах 
житлових будинків для малозабезпечених та пільгових  верств населення» 
викласти в новій редакції згідно з додатком;                     

По тексту «Всього по розділу VІІ:» цифри «1 794,960», «550,000» замінити 
відповідно цифрами «1 799,960», «555,000». 

 
 

Розділ XІ  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури»: 

 
         у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків  з виготовленням              
проєктно-кошторисної документації» цифри «464 174,747», «20 044,147» 
замінити відповідно цифрами «463 174,747», «19 044,147»;                                                   
        у пункті 2 «Поточний  ремонт доріг з виготовленням кошторисної 
документації» цифри  «261 545,456», «7 776,956» замінити відповідно цифрами 
«260 405,111»,     «6 636,611»;     
       у пункті 3 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проєктно-
кошторисної документації» цифри «36 705,416», «7 278,116» замінити 
відповідно цифрами  «37 705,416», «8 278,116»;  

 
        у пункті 15 «Встановлення та поточний ремонт засобів заспокоєння руху, у 
тому числі пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням  
кошторисної документації»  цифри «1 928,100», «250,000» замінити відповідно 
цифрами  «2 266,445», «588,345»;     

По тексту «Всього по розділу ХІ:» цифри «1 010 849,978», «48 433,278» 
замінити відповідно цифрами «1 010 047,978», «47 631,278»; 

По тексту «Разом по розділам І-XV Комплексної програми» цифри            
«2 626 523,496», «402 804,742» замінити відповідно цифрами «2 624 521,496»,                           
«402 752,742».  
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            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»: 
 
у пункті 5 «Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та 

існуючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)» цифри             
«6 000,000» замінити цифрами  «5 850,000».                

По тексту «Всього по розділу І:» цифри «20 745,000» замінити  цифрами            
«20 595,000»; 

 
Розділ VІ  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури»: 
         у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків  з виготовленням              
проєктно-кошторисної документації» цифри  «20 044,147» замінити цифрами  
«19 044,147»;                                                    
       у пункті 2 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проєктно-
кошторисної документації» цифри «7 278,116» замінити  цифрами  «8 278,116».           

По тексту «Всього по розділу VІ :» цифри  «32 322,263» замінити цифрами 
«31 983,918»; 
         
        По тексту «Разом по Заходам Комплексної програми» цифри                              
«89 833,363» замінити цифрами  «89 683,363».  
 

     
  
Міський голова                                                                Андрій  РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ганна Максимова 35 83 60   



тис.грн

2021 2022 2023 2024 2025

VІІ.

1.

Встановлення  приладів  обліку  холодної води 
в квартирах житлових будинків для 
малозабезпечених та пільгових  верств 
населення 

5,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-
комунального господарства  та інші 
суб'єкти господарювання

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                                    Віктор  КУХАРЕНКО

Інші заклади та заходи 

                                                                                                        Додаток  
                                                                                                до рішення Кропивницької міської ради 

                                                                                                   "____" ___________2021 року № _______

Зміни 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


