
                                                     
 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                               

П’ЯТДЕСЯТ  ДРУГА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  22 вересня 2015 року                                № 4449 
 
 
Про  внесення змін та  доповнень 
до рішення  Кіровоградської міської ради 
 від  27  січня 2015 року  № 3937 
«Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації  
дорожньої системи  в місті Кіровограді на 2015 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 будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої 
системи в місті Кіровограді на 2015 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3937 «Про затвердження Програми 
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 
місті Кіровограді на 2015 рік» (з урахуванням змін та доповнень, внесених 
рішеннями Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2015 року № 3970,            
від 31 березня 2015 року № 4062, від 04 червня 2015 року № 4111,      
від 02 липня  2015 року № 4210, від 20 липня 2015 року № 4425,                                   
від 18 серпня 2015 року № 4435), а саме: 
розділ «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 
  доповнити підпунктами 1.20 - 1.22  пункт 1 «Капітальний ремонт доріг, у 
тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, всього:» згідно з 
додатком; 
         доповнити підпунктом 6.3 пункт 6 «Капітальний ремонт тротуару, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації, всього:» згідно з 
додатком;  
розділ «Експлуатація дорожньої системи»: 

у пункті 1 зміст заходу викласти у новій редакції: «Утримання та поточний 
ремонт світлофорних об’єктів»; 

у пункті 3 «Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста» 
цифри «650,000» замінити на цифри «660,000»;   
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пункт 5  «Влаштування світлофорних об’єктів, у тому числі виготовлення  

проектно-кошторисної документації, всього:» доповнити підпунктами 5.9-5.12 
згідно з додатком; 
          пункт 6 «Капітальний ремонт світлофорних об’єктів, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації, всього:» доповнити 
підпунктами  6.7 - 6.14  згідно з додатком; 

пункт 9 «Поточний ремонт світлофорного об’єкта на розі просп. Правди та 
вул. Волкова, у тому числі виготовлення кошторисної документації» виключити; 

за порядком нумерації пункти 10 та 11 замінити на 9 та 10 відповідно. 
          2. 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                                           
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