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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   

 СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від «_____»___________2023 року №____ 
 

 

 

Про  внесення змін 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», Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни 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) та викласти в новій редакції:  

1) додаток 1 «Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху             

в місті Кропивницькому на  2021-2025 роки», що додається;  

2) додаток 2 «Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись                     

у 2022 році за рахунок коштів бюджету розвитку м. Кропивницький»,                            

що додається. 

  

 

 

Секретар міської ради                                                           Олег  КОЛЮКА 

                

 

 

 

 
 

Анна Досужа  35 83 60 

 

 



                                           Додаток 1  

до рішення Кропивницької міської ради 

"____ "___________ 2023 року № _____

тис.грн

2021 2022 2023 2024 2025

І

1

Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська  служба»  

Кропивницької міської ради» на відшкодування витрат по ліквідації  

аварійних  ситуацій  у житловому фонді міста 

68 777,200 12 490,500 15 086,700 10 000,000 15 000,000 16 200,000

Головне управління житлово-

комунального господарства, 

КП «Аварійно-диспетчерська  служба» 

Кропивницької міської ради»

2

Фінансова підтримка комунальному підприємству по утриманню шляхів 

(КППУШ)  на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на 

погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих 

років

510,000 140,000 100,000 120,000 150,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства, 

Кіровоградське комунальне 

підприємство по утриманню шляхів

3

Фінансова підтримка КП  «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально- побутового обслуговування»  Кропивницької міської ради» 

на проведення капітального ремонту машини з крюковим підйомником 

(сміттєвоз) КО 425-01 на шасі МАЗ 437041

350,000 350,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства, 

КП «Ритуальна служба - спеціалізований 

комбінат комунально- побутового 

обслуговування»  Кропивницької міської 

ради»

4

Фінансова підтримка КП «ЖЕО № 3 Кропивницької міської ради» на 

відшкодування  вартості робіт по виконанню інженерного  обстеження 

конструкцій житлового  будинку та проведення першочергових дій по 

ремонту та технічному нагляду аварійного під'їзду житлового будинку по 

вул. Яновського, 159 

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства,

КП «ЖЕО № 3 Кропивницької міської 

ради»

5
Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська  служба» 

Кропивницької міської ради» на придбання оргтехніки
83,000 83,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства, 

КП «Аварійно-диспетчерська  служба»  

Кропивницької міської ради»

6

Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»  на 

виготовлення проєкту «Організація, утримання та реконструкція парку - 

памʼятки  садово-паркового мистецтва місцевого значення «Козачий 

острів», міста Кропивницького»

190,000 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та 

КП  «Благоустрій»  Кропивницької 

міської ради»

7
Фінансова підтримка КП «Благоустрій»  Кропивницької міської ради на 

придбання обладнання та інвентарю  
108,000 0,000 108,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та

КП «Благоустрій»  Кропивницької 

міської ради»

Заходи  щодо забезпечення виконання  Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху 

в місті Кропивницькому  на 2021-2025 роки  

№

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів 

для виконання 

завдань, всього:

у тому числі за роками:

Відповідальні та виконавці

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або  надають житлово-комунальні послуги



2 Продовження додатка 1

2021 2022 2023 2024 2025

№

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів 

для виконання 

завдань, всього:

у тому числі за роками:

Відповідальні та виконавці

8

Фінансова підтримка КП «ЖЕО № 4 Кропивницької міської ради» на 

відшкодування  вартості робіт з проведення попереднього технічного 

обстеження дев’ятиповерхового житлового будинку, що розташований 

по вул. Космонавта Попова, 24, корпус 1 в м. Кропивницькому

26,400 0,000 26,400 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства, КП  «ЖЕО 

№ 4 Кропивницької міської ради»

9

Фінансова підтримка КП «ЖЕО № 4 Кропивницької міської ради» на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування по місту Кропивницьому під будівництво житла 

для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб 

10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства, КП  «ЖЕО 

№ 4 Кропивницької міської ради»

10

Фінансова підтримка комунальному підприємству «Трест зеленого 

господарства»  на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на 

погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих 

років

1 622,244 0,000 1 500,000 122,244 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства,

 комунальне підприємство «Трест 

зеленого господарства»

Всього по розділу І: 71 776,844 13 353,500 16 831,100 10 242,244 15 150,000 16 200,000

ІІ

1 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків 49 151,367 7 550,000 5 821,367 2 500,000 16 000,000 17 280,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

2 Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг 47 887,976 5 000,000 7 107,976 2 500,000 16 000,000 17 280,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

3

Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи по 

капітальному ремонту об’єктів житлового фонду 2 962,000 0,000 562,000 0,000 1 200,000 1 200,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

4 Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках 2 101,000 120,000 531,000 0,000 700,000 750,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

5 Капітальний ремонт засобів пожежогасіння у житлових будинках 2 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та ішні суб'єкти 

господарювання

6

Капітальний ремонт фасадів житлових  будинків (герметизація стиків 

міжпанельних  швів, утеплення фасадів) 9 223,100 0,000 0,000 0,000 4 223,100 5 000,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

7
Капітальний ремонт віконних блоків (відновлювальні роботи частини 

житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп.1)
4 345,000 0,000 3 835,000 510,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

8 Капітальний ремонт під’їздів  в житлових будинках 5 500,000 0,000 0,000 0,000 2 500,000 3 000,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

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



3 Продовження додатка 1

2021 2022 2023 2024 2025

№

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів 

для виконання 

завдань, всього:

у тому числі за роками:

Відповідальні та виконавці

9

Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 31 850,000 5 850,000 5 500,000 4 500,000 7 000,000 9 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства ,інші суб'єкти господарювання, 

ОСББ

10

Поточний ремонт внутрішньодворових  доріг, у тому числі  виготовлення 

проєктно-кошторисної  документації 4 085,000 840,000 245,000 0,000 1 000,000 2 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

11
Капітальний ремонт житлових будинків, 

у  м. Кропивницький, всього, у тому числі: 
7 016,833 1 510,000 4 477,833 1 029,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

11.1 вул. Михайлівська, 2

11.2

відновлювальні роботи частини житлового будинку по                                    

вул. Яновського, 159

11.3

відновлювальні роботи житлового будинку по 

вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1

12

Оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого 

будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проєктів 

документації та підтверджує його готовність до експлуатації 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

13
Виготовлення технічної  документації  на житлові будинки

 (у тому числі ОСББ)
1 035,607 200,000 300,107 0,000 200,000 335,500

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

14 Погашення кредиторської  заборгованості за   2020 рік 325,839 325,839 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

15 Оплата енергетичних сертифікатів по об’єктам житлового фонду 420,000 140,000 180,000 100,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

16 Капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин 2 205,000 205,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

17

Відшкодування витрат КП «ЖЕО № 4 Кропивницької міської ради» на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи по 

об’єкту  «Невідкладні  (першочергові) аварійно-відновлювальні роботи  з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в житловому будинку по  вул. 

Космонавта Попова, 24, корп. 1, в м. Кропивницькому»

58,100 0,000 58,100 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «ЖЕО 

№ 4 Кропивницької міської ради»

Всього по розділу  ІІ: 170 266,822 21 840,839 28 618,383 11 139,000 50 823,100 57 845,500



4 Продовження додатка 1

2021 2022 2023 2024 2025

№

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів 

для виконання 

завдань, всього:

у тому числі за роками:

Відповідальні та виконавці

ІІІ

1

Капітальний ремонт пасажирських  ліфтів з виготовленням  проєктно-

кошторисної документації  у багатоповерхових житлових будинках 61 842,424 8 500,000 10 000,000 12 842,424 14 000,000 16 500,000
Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

2 Експертиза ліфтів 1 640,000 395,000 345,000 300,000 300,000 300,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

3 Погашення кредиторської  заборгованості за 2022 рік 118,576 0,000 0,000 118,576 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

Всього по розділу ІІІ: 63 601,000 8 895,000 10 345,000 13 261,000 14 300,000 16 800,000

ІV

1

Капітальний ремонт мереж зовнішнього   освітлення, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації  та експертиза 13 865,200 2 650,000 3 315,200 500,000 3 700,000 3 700,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

2

Утримання  вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих 

архітектурних споруд, ліквідація  сміттєзвалищ  тощо 245 620,000 42 200,000 55 870,000 60 000,000 42 500,000 45 050,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та

 КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької 

міської ради»

3

Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього 

освітлення міста
85 533,200 22 133,200 13 000,000 14 000,000 17 500,000 18 900,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та

 КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької 

міської ради»

4

Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього 

освітлення вулиць міста 62 854,800 11 074,800 13 470,000 10 500,000 13 500,000 14 310,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та

КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької 

міської ради»

5

Утримання  та поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ  (у тому 

числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних  

валах

22 145,000 3 575,000 4 000,000 5 300,000 4 500,000 4 770,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та КП «Ритуальна служба -

спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» Кропивницької 

міської ради»

6
Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових 

акцій та ярмарків 245,500 48,500 49,000 49,000 49,000 50,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

7 Утримання служби по вилову безпритульних тварин 3 480,000 800,000 380,000 400,000 900,000 1 000,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької 

міської ради»

8

Влаштування зупинок громадського транспорту,   у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації 3 151,800 600,000 637,200 500,000 704,600 710,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

9 Виготовлення схеми санітарної очистки міста 254,000 0,000 254,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Організація благоустрою населенних пунктів 
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10
Капітальний ремонт зливової каналізації міста з виготовленням проєктно-

кошторисної документації
1 088,000 0,000 0,000 0,000 538,000 550,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

11

Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об’єктах 

зеленого господарства та  громадської вбиральні на  території парку  - 

пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі 

боротьба з карантинними рослинами

103 510,100 18 300,000 19 950,100 22 000,000 21 000,000 22 260,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та

КП «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради»

12
Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі виготовлення 

кошторисної документації
24 550,000 4 750,000 6 200,000 4 800,000 4 000,000 4 800,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

13

Утримання  парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення  «Перемоги» у м. Кропивницькому (коригування), з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації 

21 211,889 3 990,789 4 248,000 4 473,100 4 000,000 4 500,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

14
Проведення  технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 

благоустрою 899,000 0,000 235,000 0,000 314,000 350,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

15
Капітальний ремонт зелених насаджень з виготовленням проєктно-

кошторисної документації 1 695,300 0,000 0,000 0,000 195,300 1 500,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

16

Капітальний ремонт парків, скверів з виготовленням проєктно-

кошторисної документації 2 500,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 1 500,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

17

Реконструкція парку-пам’ятки садово- паркового мистецтва місцевого 

значення  «Перемоги» з виготовленням документації  (коригування) 261,800 261,800 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

18 Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік 48,836 48,836 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

19
Капітальний ремонт контейнерних  майданчиків, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації 2 700,000 100,000 0,000 0,000 1 300,000 1 300,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

Всього по розділу IV: 595 614,425 110 532,925 121 608,500 122 522,100 115 700,900 125 250,000

V

1

Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проєктно-

кошторисної документації

2 600,000 0,000 0,000 0,000 1 300,000 1 300,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

2

Реконструкція секторів для почесних поховань, поховань померлих 

(загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) у тому 

числі виготовлення проєктно-кошторисної документації:

19 622,630 0,000 1 000,000 18 622,630 0,000 0,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

2.1 на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому

2.2 на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому

Всього по розділу V: 22 222,630 0,000 1 000,000 18 622,630 1 300,000 1 300,000

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства
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VІ

6.1 КП «УНІВЕРСАЛ 2005»  Кропивницької міської ради» 10 000,000 3 000,000 0,000 4 000,000 0,000 3 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства , КП «УНІВЕРСАЛ 2005» 

Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти 

господарювання  

6.2 КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської ради» 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «МІСЬКСВІТЛО» 

Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти 

господарювання  

6.3 КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «Благоустрій» 

Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти 

господарювання  

6.4 КП «Аварійно-диспетчерська  служба» Кропивницької міської ради» 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «Аварійно-диспетчерська  

служба» Кропивницької міської ради» та інші 

суб'єкти господарювання  

6.5 КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» 3 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства,  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  

Кропивницької міської ради»  та інші суб'єкти 

господарювання  

Всього по розділу VІ: 16 000,000 3 000,000 0,000 4 000,000 0,000 9 000,000

VІІ

1

Проведення  огляду -конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних 

будинків та будинків приватного сектору

у  м. Кропивницькому

427,500 95,000 100,900 0,000 111,600 120,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

Всього по розділу VІІ: 427,500 95,000 100,900 0,000 111,600 120,000

VІІІ

1
Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових

будинків для малозабезпечених та пільгових  верств населення
17,000 5,000 0,000 0,000 0,000 12,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

2

Часткова грошова компенсація витрат (відшкодування витрат) на 

встановлення систем індивідуального опалення в рамках реалізації 

Програми оптимізації систем теплопостачання у місті Кропивницькому 
1 740,868 700,000 584,100 456,768 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства

Всього по розділу  VІІІ: 1 757,868 705,000 584,100 456,768 0,000 12,000

 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (комунальної власності)

Придбання  техніки, обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста, у тому числі:

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Інші заклади та заходи
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ІХ

1

Часткове відшкодування вартості здійснених заходів з 

енергоефективності на реалізацію проєктів за програмами 

«ЕНЕРГОДІМ», Комплексна програма термомодернізації 

багатоквартирної житлової забудови («Велика термомодернізація») 
1 900,000 0,000 500,000 400,000 500,000 500,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

2

Впровадження новітніх технологій (встановлення системи автоматичного 

регулювання енергоспоживання, дистанційного контролю, 

диспетчеризації  тощо),  спрямованих на скорочення витрат 

енергетичних та матеріальних ресурсів під час надання житлово-

комунальних послуг

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000
Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

3

Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії 

(генераторів), які придбані об'єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків міста Кропивницького у 2023 році
500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

 Всього по розділу ІХ: 2 500,000 0,000 500,000 900,000 500,000 600,000

Х

1
Фінансова підтримка  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської 

ради» на покриття збитків від операційної діяльності підприємства
491 047,839 122 023,500 90 000,000 81 550,940 97 473,399 100 000,000

Головне управління житлово-

комунального господарства, КП 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 

міської ради»

2

Погашення заборгованості  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 

міської ради»  за спожитий природний газ за договорами 

реструктуризації

185 224,330 16 609,900 29 318,727 46 431,901 46 431,901 46 431,901

Головне управління житлово-

комунального господарства, КП 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 

міської ради»

3

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення котелень, 

теплових пунктів, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної 

документації 

31 400,000 500,000 7 400,000 3 500,000 10 000,000 10 000,000
Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

4

Погашення заборгованості КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 

міської ради»  за послуги з розподілу природного газу за договором 

реструктуризації 

18 058,732 0,000 2 939,794 5 039,646 5 039,646 5 039,646

Головне управління житлово-

комунального господарства  та                                                            

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

Кропивницької міської ради»

5
Відшкодування витрат КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 

міської ради» на розроблення схеми теплопостачання міста
6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та                                                            

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

Кропивницької міської ради»

Всього по розділу Х: 732 230,901 139 133,400 129 658,521 143 022,487 158 944,946 161 471,547

ХІ

1
Капітальний ремонт об’єкта благоустрою  "Сучасний дитячий майданчик 

на провулку Кропивницького"
250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Реалізація проєктів за рахунок коштів  громадського бюджету міста

Заходи з енергозбереження 
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2
Капітальний ремонт об’єкта благоустрою   "Дитячо- спортивний 

комплекс "Квіти життя"" 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

3

Придбання обладнання (реалізація проєкту громадського бюджету 

"Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин 

"Щасливий пес")

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти 

господарювання  

4
Капітальний ремонт об’єкта благоустрою   "Спортивний майданчик 

"Спортивний оазис"
300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

5
Капітальний ремонт об’єкта благоустрою "Паркінг "МЕДИЧНИЙ" на 

Жадова"
300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

6
Капітальний  ремонт об’єкта благоустрою "ВЕЛОКРОП-облаштування 

першої у місті велосипедної доріжки"
20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

7

 Капітальний ремонт (влаштування) тротуару по 

вул. Володимира Степанка (від вул. Ломоносова в напрямку вул. 

Менделєєва (реалізація проєкту громадського  бюджету «Безпека  та  

комфорт»)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

8
 Капітальний ремонт (влаштування) об’єкта благоустрою «Мистецький  

простір  «Серце  міста»
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

9
Капітальний ремонт (влаштування) об’єкта благоустрою «Інсталяція  

«Парад  планет»
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

10
Капітальний ремонт об’єкта благоустрою "Дитяче містечко "Злагода - 

Люкс"
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

Всього по розділу ХІ: 1 420,000 1 420,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ХІІ

1
Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків  з виготовленням проєктно-

кошторисної документації
104 995,646 13 144,147 7 294,000 10 000,000 34 557,499 40 000,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

2 Поточний ремонт доріг з виготовленням кошторисної документації 33 270,266 5 136,611 3 533,655 1 000,000 11 600,000 12 000,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

3
Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проєктно-кошторисної 

документації
25 721,151 7 778,116 4 443,035 2 000,000 5 500,000 6 000,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

4 Поточний ремонт тротуарів з виготовленням кошторисної документації 4 300,000 0,000 1 000,000 0,000 1 500,000 1 800,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
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2021 2022 2023 2024 2025

№

з/п
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у тому числі за роками:

Відповідальні та виконавці

5
Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи по 

капітальному ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів
4 000,000 500,000 1 000,000 500,000 1 000,000 1 000,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

6

Капітальний ремонт автодорожніх мостів з виготовленням  проєктно-

кошторисної документації 6 800,000 1 000,000 1 000,000 800,000 2 000,000 2 000,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

7

Капітальний ремонт (улаштування) колесовідбійних та пішохідних 

огорож,  у тому числі виготовлення проєктно- кошторисної документації
782,000 0,000 0,000 0,000 332,000 450,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

8
Капітальний ремонт (місцеве розширення) проїздної частини для 

улаштування зупинки громадського транспорту 
1 153,000 0,000 0,000 0,000 553,000 600,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

9 Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік 1 662,849 1 662,849 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

10
Утримання  та поточний ремонт технічних засобів регулювання 

дорожнього руху
22 099,375 0,000 4 835,000 5 364,375 5 900,000 6 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «СМЕО»  Кропивницької міської 

ради», КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської 

ради»

11
Відшкодування  вартості спожитої електроенергії для утримання 

світлофорних об’єктів
2 484,694 327,000 463,000 774,694 420,000 500,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «СМЕО»  Кропивницької міської 

ради», КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської 

ради»

12

Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) 

дорожніх знаків з виготовленням проєктно-кошторисної документації 5 751,007 900,000 1 062,000 1 114,807 1 174,200 1 500,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

13

Відновлення та нанесення нової дорожньої  розмітки на  вулицях  міста

12 304,700 2 000,000 2 191,100 2 500,000 2 613,600 3 000,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

14

Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації
11 310,563 1 900,000 3 186,000 1 224,563 2 500,000 2 500,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

15

Встановлення та поточний ремонт засобів заспокоєння руху, у тому числі 

пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням  

кошторисної  документації
2 413,445 588,345 534,100 400,000 411,000 480,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

16

Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом 533,000 0,000 49,000 0,000 234,000 250,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання
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2021 2022 2023 2024 2025

№
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Відповідальні та виконавці

17 Виготовлення паспортизації вулиць міста 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

18

Оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого 

будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проєктній 

документації та підтверджує його готовність до експлуатації

320,000 100,000 120,000 100,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

19 Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік 47,110 47,110 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

20 Утримання світлофорних об’єктів 4 447,100 4 447,100 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства, КП  

«СМЕО» Кропивницької міської ради»

Всього по розділу ХІІ: 244 495,906 39 531,278 30 810,890 25 778,439 70 295,299 78 080,000

ХІІІ

1

Капітального ремонту автодорожнього мосту по  

вул. Кропивницького в   м. Кропивницькому 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

2

Поточного ремонту дороги по 

пл. Дружби Народів, в м. Кропивницькому 590,000 590,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

3

Поточного ремонту дороги по  вул. Євгена Маланюка,

від  пл. Дружби Народів до вул.  В. Чорновола

в місті Кропивницькому 
710,000 710,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

Всього по розділу ХІІІ: 3 600,000 3 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ХІV

1
Поточний ремонт дороги по  вул. Вокзальній, 

м. Кропивницький (видатки споживання) 
50 000,000 50 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

2
Капітальний ремонт вул. Василя Нікітіна,

 м. Кропивницький
10 000,000 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

Всього по розділу ХІV: 60 000,000 60 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Інші субвенції

Виділення субвенції з міського бюджету обласному бюджету на проведення робіт з:
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ХV

1

Фінансова підтримка ОКВП "Дніпро- Кіровоград" на придбання 

матеріалів для реалізації проєктів: 

"Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2А" в м. 

Кіровограді (дюкер через  р. Інгул - ВНС "Зона  2А". Коригування );

 "Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2 А" в м. 

Кіровограді (камера № 44- дюкер через р. Інгул). Коригування 3";

"Реконструкція водопровідних мереж по вулицях Братиславська, 

Ціалковського, Варшавська, Панаса Михалевича, Севастопольська в м. 

Кропивницькому"

10 000,000 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та 

інші суб'єкти господарювання

Всього по розділу ХV: 10 000,000 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ХVІ

1 Виготовлення схеми санітарної очистки міста 947,300 439,300 0,000 508,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

2

Розроблення  КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне 

користування із встановленням меж (на лісопарк «Сосновий» (права 

сторона  вул. Холодноярської) та скверу «Гай десантників» (по вул. 

Короленка, біля монумента визволителям міста Кропивницького) 

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

3

Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів 

благоустрою (лісопарк «Сосновий» (права сторона  

вул. Холодноярської) та скверу  «Гай десантників» 

(по вул. Короленка, біля монумента визволителям міста 

Кропивницького)

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

4
Придбання обладнання (подрібнювача гілок) 

180,000 0,000 180,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «Благоустрій» 

Кропивницької міської ради»  та інші суб'єкти 

господарювання  

5

Придбання обладнання КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  Кропивницької 

міської ради» (реалізація проєкту громадського бюджету 2021 року 

«Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин 

"Щасливий пес»)

266,000 0,000 266,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  

Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти 

господарювання  

6
Придбання обладнання (висоторізу та подрібнювача гілок) КП 

«Ритуальна служба» Кропивницької міської ради» 
242,000 0,000 0,000 242,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «Ритуальна служба» 

Кропивницької міської ради»  та інші суб'єкти 

господарювання  

Всього по розділу ХVІ: 1 785,300 589,300 446,000 750,000 0,000 0,000

Інші субвенції з міського бюджету (обласному бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування 
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ХVІІ

1

Субвенція з місцевого бюджету  на погашення заборгованості з різниці в 

тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про 

заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних 

та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету для КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  Кропивницької 

міської ради»

309 057,772 309 057,772 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та 

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

Кропивницької міської ради»

2

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах  на 

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води згідно із  Законом України «Про особливості регулювання 

відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії 

воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги 

з централізованого постачання холодної води та водовідведення  (з 

використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з 

централізованого водопостачання і централізованого водовідведення 

згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних  та теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для КП 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  Кропивницької міської ради»

263 112,612 0,000 263 112,612 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та 

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

Кропивницької міської ради»

Всього по розділу ХVІІ: 572 170,384 309 057,772 263 112,612 0,000 0,000 0,000

ХVІІI

1

Капітальний ремонт приміщень та квартир  житлового фонду в м. 

Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених 

(евакуйованих) осіб
1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

Всього по розділу ХVІIІ: 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

Разом по розділах І-ХVІІI  Комплексної програми: 2 570 869,580 721 754,014 604 616,006 350 694,668 427 125,845 466 679,047

Компенсація різниці в тарифах  на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із  Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення  (з 

використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних  та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок субвенції з державного бюджету

Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану
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у тому числі за роками:

Відповідальні та виконавці

1 Фортечна  районна у місті Кропивницькому рада, всього, у тому числі: 2 583,494 0,000 1 644,000 939,494 0,000 0,000
 Виконавчий комітет Фортечної  

районної у місті Кропивницькому ради 

1.1. Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів 577,440 0,000 577,440 0,000 0,000 0,000

1.2 Матеріально-технічне забезпечення голів квартальних комітетів 74,119 0,000 74,119 0,000 0,000 0,000

1.3
Поточний ремонт, очищення та дезінфекція колодязів громадського 

користування  Фортечного району
827,416 0,000 546,546 280,870 0,000 0,000

1.4 Послуги з поховання безрідних громадян 536,676 0,000 268,338 268,338 0,000 0,000

1.5
Покіс амброзії та інших карантинних рослин в місцях загального 

користування
241,829 0,000 91,829 150,000 0,000 0,000

1.6 Виготовлення покажчиків вулиць 146,228 0,000 85,728 60,500 0,000 0,000

1.7 Поточний ремонт дитячих майданчиків 179,786 0,000 0,000 179,786 0,000 0,000

2 Подільська районна у місті Кропивницькому рада, всього, у тому числі: 3 436,110 0,000 1 142,310 2 293,800 0,000 0,000
 Виконавчий комітет Подільської    

районної у місті Кропивницькому ради 

2.1 Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів 581,365 0,000 0,000 581,365 0,000 0,000

2.2 Матеріально-технічне забезпечення голів квартальних комітетів 13,635 0,000 0,000 13,635 0,000 0,000

2.3
Ремонт, очищення та дезінфекція колодязів громадського користування  

Подільського району
1 110,573 0,000 576,573 534,000 0,000 0,000

2.4 Поховання померлих  одиноких громадян 224,807 0,000 115,007 109,800 0,000 0,000

2.5
Облаштування та утримання в належному санітарному стані переходів 

через річки, яри 
360,000 0,000 110,000 250,000 0,000 0,000

2.6
Покіс амброзії та інших карантинних рослин в місцях загального 

користування
81,230 0,000 21,230 60,000 0,000 0,000

2.7 Виготовлення покажчиків вулиць 337,800 0,000 138,200 199,600 0,000 0,000

2.8 Утримання в належному стані спортивних та дитячих майданчиків 477,300 0,000 181,300 296,000 0,000 0,000

2.9 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 49,500 0,000 0,00 49,500 0,000 0,000

2.10 Озеленення та створення місць відпочинку громадян 199,900 0,000 0,00 199,900 0,000 0,000

Разом по райрадам: 6 019,604 0,000 2 786,310 3 233,294 0,000 0,000

ВСЬОГО по розділах Комплексної програми: 2 576 889,184 721 754,014 607 402,316 353 927,962 427 125,845 466 679,047

В.о. начальника  Головного  управління  житлово-комунального  господарства

Інші субвенції  місцевих бюджетів

Видатки районних у місті рад на організацію благоустрою та іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства: 

Юлія ЯНДОВИЧ



Додаток 2 

до рішення Кропивницької міської ради 

"____ "___________ 2023 року № _____

І

1 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків 2 500,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

2 Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг 2 500,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

3
Капітальний ремонт віконних блоків (відновлювальні роботи частини 

житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп.1)
510,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

4

Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 4 500,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства, інші суб'єкти господарювання, 

ОСББ

5 Капітальний ремонт житлових будинків 1 029,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

Всього по розділу І: 11 039,000

ІІ

1
Капітальний ремонт пасажирських  ліфтів з виготовленням  проєктно-

кошторисної документації  у багатоповерхових житлових будинках
12 842,424

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

2 Експертиза ліфтів 300,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

3 Погашення кредиторської  заборгованості за 2022 рік 118,576

Всього по розділу ІІ: 13 261,000

ІІІ

1
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації  та експертиза
500,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

2
Влаштування зупинок громадського транспорту,   у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації
500,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

Всього по розділу ІІІ: 1 000,000

ІV

1

Реконструкція секторів для почесних поховань, поховань померлих 

(загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації:

18 622,630

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

1.1 на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому 16 399,800

1.2 на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому 2 222,830

Всього по розділу ІV: 18 622,630

V

1

 1.1 КП «УНІВЕРСАЛ 2005»  Кропивницької міської ради» 4 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «УНІВЕРСАЛ 2005»  

Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти 

господарювання  

Всього по розділу V: 4 000,000

 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (комунальної власності)

Придбання  техніки, обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста, у тому числі:

Напрямки Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху, фінансування яких буде 

здійснюватись у 2023 році за рахунок коштів бюджету розвитку м. Кропивницького

№    

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів для 

виконання завдань у 2023 

році, всього, тис.грн

Відповідальні та виконавці

Організація благоустрою населенних пунктів* 

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

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів*

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства
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№    

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів для 

виконання завдань у 2023 

році, всього, тис.грн

Відповідальні та виконавці

VІ

1
Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків  з виготовленням проєктно-

кошторисної документації
10 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

2
Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи по 

капітальному ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів
500,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

3
Капітальний ремонт автодорожнього  мосту по 

вул. Київській з виготовленням  проєктно-кошторисної документації
800,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

4

Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх 

знаків з виготовленням проєктно-кошторисної документації 1 114,807
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

5
Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів з виготовленням 

проєктно-кошторисної документації
1 224,563

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

Всього по розділу  VІ: 15 639,370

VІІ

1

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення котелень, 

теплових пунктів, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної 

документації

3 500,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

2
Відшкодування витрат КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської 

ради» на розроблення схеми теплопостачання міста
6 500,000

Головне управління житлово-комунального господарства  

та  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської 

ради»

Всього по розділу  VІІ: 10 000,000

VІІІ

1 Виготовлення схеми санітарної очистки міста 508,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

2
Придбання обладнання (висоторізу та подрібнювача гілок) КП «Ритуальна 

служба» Кропивницької міської ради» 
242,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП «Ритуальна служба» 

Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти 

господарювання  

Всього по розділу VІІІ: 750,000

ІХ

1

Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії 

(генераторів), які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних 

будинків міста Кропивницького у 2023 році
500,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання, 

ОСББ  

Всього по розділу ІХ: 500,000

Разом по Заходам Комплексної програми: 74 812,000

Юлія ЯНДОВИЧВ.о. начальника  Головного  управління  житлово-комунального  господарства

Примітка. * перелік та вартість об'єктів буде визначена титульним списком відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації.

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури* 

Заходи з енергозбереження 

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії*



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1494 «Про  внесення  

змін 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)» 

                                                                                                   

1. Посилання на законодавство 
 

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування                         

в Україні», Положення про Головне управління житлово-комунального 

господарства Кропивницької міської ради, затверджене рішенням 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 71, рішення  

Кропивницької міської ради від 15 грудня  2022 року № 1412 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік»  
 

2. Обставини необхідності розробки проєкту рішення 
 

Головним управлінням житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради (далі – Головне управління) підготовлено                  

проєкт рішення Кропивницької міської ради  № 1494 «Про  внесення змін                            

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)» враховуючи наступне:   

1. рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 

«Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік»                          

в частині показників бюджетних програм за напрямами використання 

бюджетних коштів; 

2. проєкт рішення Кропивницької міської ради № 1468 «Про внесення змін 

до рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1413                     

«Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня                 

2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади                     

на 2022 рік» щодо уточнення планового обсягу субвенції з місцевого бюджету 

на компенсацію різниці в тарифах за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету для КП «Теплоенергетик» у сумі 263 112,6 тис. грн на підставі 

розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації 

від 22 грудня 2022 року № 1032-р «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 23 грудня 2021 року № 220 «Про обласний бюджет Кіровоградської області 

на 2022 рік»; 

3. уточнення планових обсягів видатків Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради на 2022 рік на підставі рішення Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради від 16.12.2022 р. № 76 «Про внесення змін                         

до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради восьмого 

скликання від 21.12.2021 року № 61 «Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Подільського району міста 

Кропивницького на 2022 рік».  
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Даним проєктом рішенням на 2023 рік в установленому порядку 

викладаються в новій редакції:  

Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку 

житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на  2021-2025 роки згідно з додатком 1 та Перелік об’єктів, 

фінансування яких буде здійснюватись у 2022 році за рахунок коштів бюджету 

розвитку м. Кропивницького, згідно з додатком 2. 

 

3. Ціль прийняття рішення 

 

Програма спрямована на реалізацію державної політики, власних 

повноважень як виконавчого органу Кропивницької міської ради в сфері 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства 

міста, а також у сфері забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

вулично-дорожньої мережі. 

 

4. Результат розгляду на постійних комісіях міської ради 

 

Проєкт рішення буде внесено на розгляд: 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради; 

постійної комісії з питань житлово-комунального господарства                                  

та транспорту; 

постійної комісії з питань бюджету та податкової політики. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

 

Фінансування заходів Комплексної програми буде здійснюватися за рахунок 

коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади та інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Комплексної програми 

визначено в додатках до проєкту рішення. 

 

 

 

 

В.о. начальника  Головного управління  

житлово-комунального господарства                                    Юлія ЯНДОВИЧ  



1. до Заходів, які будуть реалізовуватись у 2023 році, а саме: 

тис. грн

рішення КМР від 

02.02.2021 р. №105 

(в редакції від 

04.02.2022 р. 

№1094)

проєкт рішення 

КМР № 1494 

І

1

Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська  служба»  

Кропивницької міської ради» на відшкодування витрат по ліквідації  

аварійних  ситуацій  у житловому фонді міста 

16 000,000 10 000,000 -6 000,000

2

Фінансова підтримка комунальному підприємству по утриманню шляхів 

(КППУШ)  на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на 

погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих 

років

120,000 120,000 0,000

3

Фінансова підтримка комунальному підприємству «Трест зеленого 

господарства»  на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на 

погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих 

років

0,000 122,244 122,244

Всього по розділу І: 16 120,000 10 242,244 -5 877,756

ІІ

1 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків 14 000,000 2 500,000 -11 500,000

2 Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг 14 777,721 2 500,000 -12 277,721

3
Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи по 

капітальному ремонту об’єктів житлового фонду 1 118,300 0,000 -1 118,300

4 Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках 559,143 0,000 -559,143

5 Капітальний ремонт засобів пожежогасіння у житлових будинках 894,600 0,000 -894,600

6

Капітальний ремонт фасадів житлових  будинків (герметизація стиків 

міжпанельних  швів, утеплення фасадів) 2 212,500 0,000 -2 212,500

7
Капітальний ремонт віконних блоків (відновлювальні роботи частини 

житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп.1)
0,000 510,000 510,000

8 Капітальний ремонт під’їздів  в житлових будинках 2 000,000 0,000 -2 000,000

9
Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 5 000,000 4 500,000 -500,000

10
Поточний ремонт внутрішньодворових  доріг, у тому числі  виготовлення 

проєктно-кошторисної  документації 1 000,000 0,000 -1 000,000

11
Капітальний ремонт житлових будинків, 

у  м. Кропивницький, всього, у тому числі: 
0,000 1 029,000 1 029,000

11.1 вул. Михайлівська, 2

11.2
відновлювальні роботи частини житлового будинку по                                    

вул. Яновського, 159

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або  надають 

житлово-комунальні послуги

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

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до  проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1494 «Про внесення  змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому  на 2021-2025 роки»  (зі змінами) 

№

з/п
Найменування заходу

2023 рік

зменшення

/ збільшення

Запропонованим проєктом рішення вносяться зміни:



2

рішення КМР від 

02.02.2021 р. №105 

(в редакції від 

04.02.2022 р. 

№1094)

проєкт рішення 

КМР № 1494 

№

з/п
Найменування заходу

2023 рік

зменшення

/ збільшення

11.3
відновлювальні роботи житлового будинку по 

вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1

12
Виготовлення технічної  документації  на житлові будинки

 (у тому числі ОСББ)
200,000 0,000 -200,000

13 Оплата енергетичних сертифікатів по об’єктам житлового фонду 0,000 100,000 100,000

14 Капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин 1 006,500 0,000 -1 006,500

Всього по розділу  ІІ: 42 768,764 11 139,000 -31 629,764

ІІІ

1

Капітальний ремонт пасажирських  ліфтів з виготовленням  проєктно-

кошторисної документації  у багатоповерхових житлових будинках 12 000,000 12 842,424 842,424

2 Експертиза ліфтів 300,000 300,000 0,000

3 Погашення кредиторської  заборгованості за 2022 рік 0,000 118,576 118,576

Всього по розділу ІІІ: 12 300,000 13 261,000 961,000

ІV

1
Капітальний ремонт мереж зовнішнього   освітлення, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації  та експертиза
3 700,000 500,000 -3 200,000

2
Утримання  вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих 

архітектурних споруд, ліквідація  сміттєзвалищ  тощо
42 500,000 60 000,000 17 500,000

3
Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього 

освітлення міста
17 500,000 14 000,000 -3 500,000

4
Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього 

освітлення вулиць міста
13 500,000 10 500,000 -3 000,000

5

Утримання  та поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ  (у тому 

числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних  

валах

4 500,000 5 300,000 800,000

6
Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових 

акцій та ярмарків
49,000 49,000 0,000

7 Утримання служби по вилову безпритульних тварин 900,000 400,000 -500,000

8
Влаштування зупинок громадського транспорту,   у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації
671,000 500,000 -171,000

9
Капітальний ремонт зливової каналізації міста з виготовленням проєктно-

кошторисної документації
510,100 0,000 -510,100

10

Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об’єктах 

зеленого господарства та  громадської вбиральні на  території парку  - 

пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі 

боротьба з карантинними рослинами

21 000,000 22 000,000 1 000,000

11
Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі виготовлення 

кошторисної документації
4 800,000 4 800,000 0,000

12

Утримання  парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення  «Перемоги» у м. Кропивницькому (коригування), з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації 
4 473,100 4 473,100 0,000

13
Проведення  технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 

благоустрою 299,000 0,000 -299,000

14
Капітальний ремонт зелених насаджень з виготовленням проєктно-

кошторисної документації 752,200 0,000 -752,200

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Організація благоустрою населенних пунктів 



3

рішення КМР від 

02.02.2021 р. №105 

(в редакції від 

04.02.2022 р. 

№1094)

проєкт рішення 

КМР № 1494 

№

з/п
Найменування заходу

2023 рік

зменшення

/ збільшення

15
Капітальний ремонт парків, скверів з виготовленням проєктно-

кошторисної документації
1 500,000 0,000 -1 500,000

16
Капітальний ремонт контейнерних  майданчиків, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації
1 300,000 0,000 -1 300,000

Всього по розділу IV: 117 954,400 122 522,100 4 567,700

V

1

Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проєктно-

кошторисної документації

1 300,000 0,000 -1 300,000

2

Реконструкція секторів для почесних поховань, поховань померлих 

(загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) у тому 

числі виготовлення проєктно-кошторисної документації:

0,000 18 622,630 18 622,630

2.1 на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому

2.2 на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому

Всього по розділу V: 1 300,000 18 622,630 17 322,630

VІ

6.1 КП «УНІВЕРСАЛ 2005»  Кропивницької міської ради» 0,000 4 000,000 4 000,000

Всього по розділу VІ: 0,000 4 000,000 4 000,000

VІІ

1

Проведення  огляду -конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних 

будинків та будинків приватного сектору

у  м. Кропивницькому

106,200 0,000 -106,200

Всього по розділу VІІ: 106,200 0,000 -106,200

VІІІ

1

Часткова грошова компенсація витрат (відшкодування витрат) на 

встановлення систем індивідуального опалення в рамках реалізації 

Програми оптимізації систем теплопостачання у місті Кропивницькому 
615,057 456,768 -158,289

Всього по розділу  VІІІ: 615,057 456,768 -158,289

ІХ

1

Часткове відшкодування вартості здійснених заходів з 

енергоефективності на реалізацію проєктів за програмами 

«ЕНЕРГОДІМ», Комплексна програма термомодернізації 

багатоквартирної житлової забудови («Велика термомодернізація») 

500,000 400,000 -100,000

2

Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії 

(генераторів), які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних 

будинків міста Кропивницького у 2023 році
0,000 500,000 500,000

 Всього по розділу ІХ: 500,000 900,000 400,000

Х

1
Фінансова підтримка  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської 

ради» на покриття збитків від операційної діяльності підприємства
94 717,499 81 550,940 -13 166,559

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (комунальної власності)

Придбання  техніки, обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста, у тому числі:

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Інші заклади та заходи

Заходи з енергозбереження 

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
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2

Погашення заборгованості  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 

міської ради»  за спожитий природний газ за договорами 

реструктуризації

46 431,901 46 431,901 0,000

3

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення котелень, 

теплових пунктів, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної 

документації 

10 000,000 3 500,000 -6 500,000

4

Погашення заборгованості КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 

міської ради»  за послуги з розподілу природного газу за договором 

реструктуризації 

5 039,646 5 039,646 0,000

5
Відшкодування витрат КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської 

ради» на виготовлення схеми теплопостачання міста
0,000 6 500,000 6 500,000

Всього по розділу Х: 156 189,046 143 022,487 -13 166,559

ХІІ

1
Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків  з виготовленням проєктно-

кошторисної документації
38 291,500 10 000,000 -28 291,500

2 Поточний ремонт доріг з виготовленням кошторисної документації 11 501,602 1 000,000 -10 501,602

3
Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проєктно-кошторисної 

документації
5 500,000 2 000,000 -3 500,000

4 Поточний ремонт тротуарів з виготовленням кошторисної документації 1 500,000 0,000 -1 500,000

5
Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи по 

капітальному ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів
1 000,000 500,000 -500,000

6
Капітальний ремонт автодорожніх мостів з виготовленням  проєктно-

кошторисної документації
2 000,000 800,000 -1 200,000

7

Капітальний ремонт (улаштування) колесовідбійних та пішохідних 

огорож,  у тому числі виготовлення проєктно- кошторисної документації 316,000 0,000 -316,000

8
Капітальний ремонт (місцеве розширення) проїздної частини для 

улаштування зупинки громадського транспорту 
527,000 0,000 -527,000

9
Утримання  та поточний ремонт технічних засобів регулювання 

дорожнього руху
5 400,000 5 364,375 -35,625

10
Відшкодування  вартості спожитої електроенергії для утримання 

світлофорних об’єктів
400,000 774,694 374,694

11

Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) 

дорожніх знаків з виготовленням проєктно-кошторисної документації 1 118,300 1 114,807 -3,493

12
Відновлення та нанесення нової дорожньої  розмітки на  вулицях  міста

2 401,200 2 500,000 98,800

13
Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації
2 500,000 1 224,563 -1 275,437

14

Встановлення та поточний ремонт засобів заспокоєння руху, у тому числі 

пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням  

кошторисної  документації

391,400 400,000 8,600

15
Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом
222,600 0,000 -222,600

16 Виготовлення паспортизації вулиць міста 698,000 0,000 -698,000

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
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17

Оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого 

будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проєктній 

документації та підтверджує його готовність до експлуатації

0,000 100,000 100,000

Всього по розділу ХІІ: 73 767,602 25 778,439 -47 989,163

ХVІ

1 Виготовлення схеми санітарної очистки міста 0,000 508,000 508,000

2
Придбання обладнання (висоторізу та подрібнювача гілок) КП 

«Ритуальна служба» Кропивницької міської ради» 
0,000 242,000 242,000

Всього по розділу ХVІ: 0,000 750,000 750,000

Разом по розділах І-ХVІІI  Комплексної програми: 421 621,069 350 694,668 -70 926,401

1 Фортечна  районна у місті Кропивницькому рада, всього, у тому числі: 0,000 939,494 939,494

1.1. Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів 0,000 0,000 0,000

1.2 Матеріально-технічне забезпечення голів квартальних комітетів 0,000 0,000 0,000

1.3
Поточний ремонт, очищення та дезінфекція колодязів громадського 

користування  Фортечного району
0,000 280,870 280,870

1.4 Послуги з поховання безрідних громадян 0,000 268,338 268,338

1.5
Покіс амброзії та інших карантинних рослин в місцях загального 

користування
0,000 150,000 150,000

1.6 Виготовлення покажчиків вулиць 0,000 60,500 60,500

1.7 Поточний ремонт дитячих майданчиків 0,000 179,786 179,786

2 Подільська районна у місті Кропивницькому рада, всього, у тому числі: 0,000 2 293,800 2 293,800

2.1 Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів 0,000 581,365 581,365

2.2 Матеріально-технічне забезпечення голів квартальних комітетів 0,000 13,635 13,635

2.3
Ремонт, очищення та дезінфекція колодязів громадського користування  

Подільського району
0,000 534,000 534,000

2.4 Поховання померлих  одиноких громадян 0,000 109,800 109,800

2.5
Облаштування та утримання в належному санітарному стані переходів 

через річки, яри 
0,000 250,000 250,000

2.6
Покіс амброзії та інших карантинних рослин в місцях загального 

користування
0,000 60,000 60,000

2.7 Виготовлення покажчиків вулиць 0,000 199,600 199,600

2.8 Утримання в належному стані спортивних та дитячих майданчиків 0,000 296,000 296,000

2.9 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 0,000 49,500 49,500

2.10 Озеленення та створення місць відпочинку громадян 0,000 199,900 199,900

Разом по райрадам: 0,000 3 233,294 3 233,294

ВСЬОГО по розділах Комплексної програми: 421 621,069 353 927,962 -67 693,107

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування 

Інші субвенції  місцевих бюджетів

Видатки районних у місті рад на організацію благоустрою та іншу діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства: 
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2. 

тис. грн

рішення КМР від 

02.02.2021 р. №105 

(зміниї від 

15.12.2022 р. 

№1436)

проєкт рішення 

КМР № 1494 

ХVІІ

2

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах  на 

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води згідно із  Законом України «Про особливості регулювання 

відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії 

воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з 

централізованого постачання холодної води та водовідведення  (з 

використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з 

централізованого водопостачання і централізованого водовідведення 

згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних  та теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для КП 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  Кропивницької міської ради»

295 494,185 263 112,612 -32 381,573

Всього по розділу ХVІІ: 295 494,185 263 112,612 -32 381,573

Разом по розділах І-ХVІІI  Комплексної програми: 636 997,579 604 616,006 -32 381,573

2 Подільська районна у місті Кропивницькому рада, всього, у тому числі: 1 694,800 1 142,310 -552,490

Разом по райрадам: 3 338,800 2 786,310 -552,490

ВСЬОГО по розділах Комплексної програми: 640 336,379 607 402,316 -32 934,063

уточнення планового обсягу на реалізацію у 2022 році Заходів, а саме: 

№

з/п
Найменування заходу

2022 рік

зменшення

/ збільшення

Компенсація різниці в тарифах  на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 

згідно із  Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з централізованого 

постачання холодної води та водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з 

централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних  та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок субвенції з державного бюджету

Інші субвенції  місцевих бюджетів

Видатки районних у місті рад на організацію благоустрою та іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства: 

В.о. начальника  Головного управління 

житлово-комунального господарства Юлія ЯНДОВИЧ


