
                                                        
       
                                       

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                               

 ТРЕТЯ СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14 червня 2016 року                                                 №  333 
 
Про  внесення змін  та доповнень   
до рішення Кіровоградської міської ради  
від  23 лютого 2016 року  № 66 
«Про затвердження Програми розвитку  
житлово-комунального господарства та  
благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік» 
 
 

Керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Кіровоградська  міська  рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Внести зміни та доповнення до Заходів щодо забезпечення виконання 

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
міста Кіровограда на 2016 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 23 лютого 2016 року № 66 «Про затвердження Програми 
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 
Кіровограда на 2016 рік» (з урахуванням змін та доповнень, внесених 
рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 319),                        
а саме: 
розділ ІІ «Капітальний ремонт житлового фонду»: 
         у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків,                            
у тому числі виготовлення  проектно-кошторисної документації*:»                     
цифри «7445,000»  замінити на цифри «9945,000»; 
       підпункт 1.28 пункту 1 викласти в новій редакції, а саме:                                         
«просп. Університетський, 17/2»; 
        у пункті 2 «Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових                          
житлових будинках, у  тому числі  виготовлення  проектно-кошторисної 
документації*» цифри «2500,000»  замінити на цифри «3632,000»; 
 у пункті 3 «Експертиза ліфтів*» цифри «300,000»  замінити на цифри                
«468,000»; 
 у пункті 4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації*:»                     
цифри  «4800,000»  замінити на цифри  «9300,000»; 
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          підпункт 4.15 пункту 4 викласти в новій редакції, а саме:                                         
«вул. Генерала Жадова, 27, корп.3»; 
          підпункти 4.4 та 4.20 пункту 4 виключити; 
          підпункти 4.5-4.19, 4.21-4.22 пункту 4 «Капітальний ремонт 
внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації*:»   вважати відповідно до нумерації підпунктами 
4.4 - 4.20; 
          у пункті 5 «Капітальний ремонт   внутрішньобудинкових та зовнішніх 
електричних мереж житлових будинків,  у тому  числі  виготовлення 
проектно-кошторисної документації*» цифри «300,000»  замінити на цифри 
«840,000»; 
       пункт 6 «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних 
мереж,  у тому  числі  виготовлення проектно-кошторисної документації*» 
викласти в новій редакції  згідно з додатком 1; 
        доповнити  пунктом 9,  виклавши його  згідно з додатком 1; 
розділ ІІІ «Капітальний ремонт об’єктів тепло-, водопостачання та 
водовідведення КП «Теплоенергетик» викласти в новій редакції, а саме: 
розділ ІІІ «Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ» згідно                             
з додатком 1;  
розділ  ІV «Благоустрій міста»: 
 у пункті 1 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза*» 
цифри  «3880,600» замінити на цифри  «7085,600»; 
        доповнити  підпунктами 1.39 - 1.47, виклавши його  згідно з додатком 1; 
        підрозділ «Благоустрій міста за рахунок коштів бюджетів районів»  
викласти в новій редакції, згідно з додатком 1;  
        доповнити розділом VІІ «Теплові мережі», виклавши його згідно                   
з додатком 1;  
        доповнити розділом VІІІ «Інші видатки», виклавши його згідно                    
з додатком 1.  
        2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 
розпорядника бюджетних коштів – Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради перерозподілити 
видатки за кодами функціональної класифікації видатків, згідно                             
з   додатками 2, 3 та внести зміни до фінансування міського бюджету                  
на 2016  рік  згідно з додатком 4. 

3. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради внести 
відповідні зміни до розпису міського бюджету. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 
комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку, з питань житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та комунальної власності, заступника  
міського голови з питань  діяльності виконавчих органів  ради  Мосіна О. В. 
 

Міський голова                                                                            А. Райкович   
 
Бєлік   22 38 81  


