
                                                           
У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                               

 СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14 липня 2015 року                                               № 4418  
 
 
Про  внесення змін та доповнення   
 до рішення Кіровоградської міської ради  
від  27  січня 2015 року  № 3936 
«Про затвердження Програми розвитку  
житлово-комунального господарства та  
благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік» 
та перерозподіл  видатків бюджету розвитку 
 

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 2015 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2015 року № 3936 «Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 
2015 рік» (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2015 року № 3969, від 31 березня 
2015 року № 4061, від 28 квітня 2015 року № 4095, від 04 червня 2015 року               
№ 4110, від 02 липня  2015 року № 4209), а саме: 
   пункт 2 розділу  ІІ «Капітальний ремонт об’єктів тепло-, водопостачання 
та водовідведення»  викласти в новій редакції (згідно з  додатком 1); 
  підпункти 6.34, 6.38 пункту 6 «Капітальний ремонт внутрішньодворових 
доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, всього» 
розділу ІV «Капітальний ремонт житлового фонду»  викласти у новій редакції 
(згідно з додатком 1); 
 підпункт 6.41 пункту 6 «Капітальний ремонт  внутрішньодворових доріг, 
у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, всього» 
розділу ІV «Капітальний ремонт житлового фонду» вважати підпунктом 6.42 
відповідно до нумерації та викласти його у новій редакції                               
(згідно  з додатком 1); 
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 у пункті  6 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації, всього» розділу ІV 
«Капітальний ремонт житлового фонду» цифри «9971,258» замінити на 
«10849,258» та доповнити підпунктом 6.41 пункт 6 «Капітальний ремонт   
внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації, всього» розділу ІV «Капітальний ремонт житлового фонду»   
(згідно з додатком 1); 
 у пункті 13 «Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації» розділу VІ 
«Благоустрій міста»  слово «влаштування» замінити на слово «встановлення». 

2. У межах загального обсягу бюджету розвитку спеціального фонду  
міського бюджету перерозподілити видатки бюджету розвитку між головними 
розпорядниками  бюджетних коштів, згідно  з  додатками 2, 3. 
          3. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради внести 
відповідні зміни до розпису міського бюджету на 2015 рік. 
 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 та 
енергозбереження. 

 

Секретар міської ради                                                            І. Марковський    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бєлік   22 38 81                                                            


