
                                                                      
                                                              

                                                З урахуванням пропозицій постійної комісії з питань  
                                                житлово - комунального господарства, енергозбереження 
                                                та комунальної власності  від 24.10.16  

 
                                              Доопрацьований проект   № 559 

                                                            ( станом на 24.10.16) 
 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «_____» ___________2016  року                                           № ___ 
 
 
Про  внесення  змін до рішення  
Кіровоградської міської ради 
від  29  березня  2016 року № 140 
«Про затвердження  Програми  
будівництва, реконструкції, ремонту  
доріг та експлуатації дорожньої системи   
в місті Кіровограді 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 до Заходів щодо забезпечення виконання Програми 
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи 
в місті Кіровограді на 2016 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 29 березня  2016 року № 140 «Про затвердження  Програми  
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи 
в місті Кіровограді на 2016 рік»  (з урахуванням змін та доповнень, внесених 
рішеннями Кіровоградської міської ради від 14 червня 2016 року № 334,                  
від 30 липня 2016 року № 467), а саме: 

 Розділ « Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 
у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації*» цифри «22968,400» замінити  на 
цифри «15323,810»;  

у пункті 2 «Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення 
кошторисної документації*» цифри «18530,000» замінити  на цифри 
«17300,820»;  
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у пункті 4 « Капітальний  ремонт тротуару, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації*» цифри «3069,600» замінити  на цифри 
«1337,390»;  

виключити підпункти 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 
  підпункти 4.3;  4.4  та 4.7  замінити відповідно на підпункти 4.1; 4.2 та 

4.3 за нумерацією;  
у пункті 5 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

експертиза» цифри «60,400» замінити  на цифри «190,000»;  
 

розділ «Експлуатація дорожньої системи»: 
у пункті 2 «Капітальний ремонт дорожніх знаків, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації» цифри «290,000» 
замінити  на цифри «440,000»;  

 у пункті 5 «Влаштування світлофорних об’єктів, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації*, всього» цифри 
«3016,000» замінити  на цифри «2866,000»;  
          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, 
енергозбереження та комунальної власності, заступника  міського голови                
з питань  діяльності виконавчих органів  ради  Мосіна О.В. 

  
 

 
Міський голова                                                                    А. Райкович                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каретнікова  22 05 06 
 


