
 
                                                                                                                                   Додаток 2 

до рішення Кіровоградської міської ради  
від  27 жовтня  2011 року                                                                                
№ 858 
 
 
   

Заходи щодо забезпечення виконання Програми розвитку житлово–комунального господарства та благоустрою             
міста Кіровограда на 2011 рік  

 
Капітальний ремонт об’єктів тепло-, водопостачання 

Розділ ІІ 
 

Водопровідно – каналізаційне господарство 
 

КП «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради»  
Фінансове забезпечення /тис. грн./ 

в тому числі 
Міський бюджет 

№ 
п/п 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання Всього Держ. 

бюджет 
Обл. 
бюджет Спеціальний 

фонд 
Загальний 
фонд 

Інші 
 

Підстава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Водовідведення 

1. 

Гідродинамічне очищення систем 
каналізації госпфекального  колектора  по 
вул. Орджонікідзе  (від каналізаційного 
колодця на розі вул. Медведєва та                 
вул. Орджонікідзе по   просп. Винниченка 
до врізки в лівобережний колектор                           
КП   "Кіровоградське ВКГ" на майдані 
Богдана  Хмельницького) 

 
2011 

 
-99,900 

  

 
-99,900* 

   

                                                             Всього:                                                       -99,900     -99,900*    

 
*  За рахунок коштів бюджету розвитку                                                       
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         Капітальний   ремонт  житлового фонду 
Розділ IІІ 
Фінансове забезпечення /тис. грн./ 

в тому числі 
Міський бюджет 

№ 
п/п 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання Всього Держ. 

бюджет 
Обл. 
бюджет Спеціальний 

фонд* 
Загальний 
фонд 

 
Інші 

Підстава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Капітальний ремонт покрівель житлових 

будинків, у тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації  

 

 
2011 

-617,773   -617,773*   

 

4. 
 

Капітальний ремонт ліфтів   2011 
+246,800   +246,800*   

 

5. Ремонт внутрішньобудинкових доріг із 
влаштуванням  контейнерних 
майданчиків 

2011 
-917,400   -917,400*   

 

7. 
 Погашення кредиторської   
 заборгованості 

2011   -355,745   
 

-355,745* 
  

 

8. 
Виконані роботи 2010 року згідно з 
актами  звірок 

2011  +385,745   +385,745*   
 

9. 
Погашення заборгованості за рішенням 
суду 

2011   +34,549   +34,549*   
 

10. 

 Реконструкція внутрішньобудинкових  
електричних мереж (організація 
індивідуального обліку електроенергії у 
житлових будинках )   

2011 +412,300   +412,300*   

 

 Всього:  -811,524     -811,524*    

*За рахунок коштів бюджету розвитку                                                                      
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Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності                   

(комунальної власності) 
Розділ V 
Фінансове забезпечення /тис.1грн../ 

в тому числі 
Підстава 

Міський бюджет 

№ 
п/
п 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання Всього Держ. 

Бюджет 
Обл. 
бюджет Спеціальний 

фонд* 
Загальний 
фонд 

Інші  

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
1. ККПЕМЗО "Міськсвітло" 2011 

-250,000   -250,000*   
 
 

2.    КППУШ 2011 -1000,000   
 

-1000,000* 
 

   

 Всього:  -1250,000   -1250,000*    

*За рахунок коштів бюджету розвитку                                                                      
                                                 
 
 

                                                                                     
                                                                                           Благоустрій міста 

Розділ VІ 
Фінансове забезпечення /тис.1грн../ 

в тому числі 
Міський бюджет 

№ 
п/
п 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання Всього Держ. 

Бюджет 
Обл. 
бюджет Спеціальний 

фонд* 
Загальний 
фонд 

Інші 
Підстава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення 

2011 -24,600   -24,600*    
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2. Поточний ремонт зелених насаджень 2011 -300,000    -300,000   
4. Комунальні послуги, у тому  числі: 2011        
 вивезення сміття по місту 2011 +26,000    +26,000   

 
технічне обслуговування та утримання в 
належному стані  мереж зовнішнього 
освітлення 

2011 -26,000    -26,000  
 

5. 
Утримання зелених насаджень та догляд 
за  деревами, кущами, газонами та 
квітниками 

2011 +300,000    +300,000  
 

9. 
Погашення кредиторської 
заборгованості 

2011 +148,724   +148,724*       

10. 
Реконструкція та модернізація системи 
зовнішнього освітлення вулиці Карла 
Маркса міста Кіровограда                                              

2011 +120,000  +100,000 +20,000*    

  Всього:  +244,124  +100,000 +144,124*    
* За рахунок коштів бюджету розвитку                                                              

                                          
 
 
                   
Начальник  Головного управління  
житлово-комунального господарства                                                                                                                   О.Головченко 


