
                                                            
                                                           
 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                               

П’ЯТДЕСЯТ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  02 листопада 2015 року                                                   № 4745  
 
 
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» 
 
 

 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, від 14 липня 2015 року № 4418,                  
від 20 липня 2015 року № 4424, від 18 серпня 2015 року № 4434,                             
від  22 вересня 2015 року № 4448, від 29 вересня 2015 року № 4568,                       
від  13 жовтня 2015 року № 4697), а саме: 
розділ І «Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального 
господарства»: 
    пункт 1 «Фінансова підтримка КП «Кіровоградська аварійно-
диспетчерська служба» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних 
ситуацій у житловому фонді» викласти в новій редакції згідно з додатком 1; 
            пункт 7 «Фінансова підтримка КП «Кіровоград-Благоустрій»  
Кіровоградської міської ради» на виплату заробітної плати та нарахування на 
неї»  викласти в новій редакції згідно з додатком 1; 
 
 
 
 



2 
розділ ІІІ «Інші видатки на соціальний захист населення»: 
  у  пункті 1 «Встановлення  приладів  обліку  холодної води в квартирах, 
житлових будинках малозабезпечених та пільгових верств населення                            
м. Кіровограда»  цифри «150,000» замінити на цифри «110,000»; 
 
розділ ІV «Капітальний ремонт житлового фонду»: 

у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому 
числі виготовлення  проектно-кошторисної документації, всього»: 

цифри «8735,788» замінити на цифри «8748,168»; 
          підпункт 1.3 пункту 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових 
будинків, у тому числі виготовлення  проектно-кошторисної документації, 
всього»  викласти у новій редакції згідно з додатком 1; 
          доповнити підпунктом 1.38 згідно з додатком 1; 
          у пункті 6 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації, всього:»: 
          цифри «24882,127» замінити на цифри «24948,594»; 
          підпункти 6.1, 6.14, 6.28, 6.44, 6.49, 6.50, 6.56, 6.64, 6.65, 6.76 та 6.79 
пункту 6 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації, всього:» викласти у новій 
редакції  згідно  з  додатком 1; 
  пункт 8 викласти у новій редакції згідно з додатком 1. 
 
розділ  УІ «Благоустрій міста»: 
          у пункті 1 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза, всього» 
цифри  «3731,600» замінити на цифри «3781,600»; 
          у пункті 5 «Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж 
зовнішнього освітлення міста» цифри «2905,781» замінити на цифри                 
«3255,781»; 
          у пункті 12 «Поточний ремонт зупинок громадського транспорту» цифри  
«87,100»  замінити на цифри «88,208»; 
         у пункті 21 «Поточний ремонт фонтанів на площі Героїв Майдану                   
(у тому числі виготовлення кошторисної документації)» цифри «115,000» 
замінити на цифри «113,892»; 

пункт  25 «Капітальний ремонт  тротуару (у тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної  документації) вздовж дитячого садка № 27                         
по вул. Жовтневої революції, 26-а  комунальний  заклад («Дошкільний 
навчальний заклад (ясла–садок) комбінованого типу № 27                               
«Вишенька»  Кіровоградської  міської ради)  викласти в новій редакції згідно                         
з додатком 1. 

  
розділ  ІХ «Інші видатки»: 

у пункті 1 «Кращий благоустрій  багатоквартирних будинків та будинків 
приватного сектора у м. Кіровограді» цифри «13,700» замінити на цифри 
«11,258»; 
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пункт 2 «Оплата послуг з проведення  аудиту фінансово-господарської 

діяльності КП «Теплоенергетик» за 2014 рік - 9 місяців 2015 року» виключити. 
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   додатком 2. 
 3. 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                                                             


