
                                       

                                                                       ПРОЕКТ № 3 

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                               

СЕСІЯ   СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»___________  2015 року                                        № ______  

 

Про  внесення змін  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 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,                              

від 02 листопада 2015 року № 4745), а саме: 

розділ І «Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального 

господарства»: 

пункти 12, 14  викласти в новій редакції згідно з додатком 1; 

 

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 «110,000» замінити на цифри «45,000»; 
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розділ ІV «Капітальний ремонт житлового фонду»: 

у підпункті 1.38 «вул. Нейгауза, 23» пункту 1 «Капітальний ремонт 

покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення  проектно-

кошторисної документації, всього»: цифри «37,280» замінити на цифри               

«37,300»; 

 

розділ  VІ «Благоустрій міста»: 

у пункті 3 «Поточний ремонт зелених насаджень» цифри  «3183,600» 

замінити на цифри  «3122,600»; 

у пункті 9 «Розміщення  безпечних відходів» цифри  «89,000» замінити на 

цифри  «109,000»; 

у пункті 10 «Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення 

масових акцій та ярмарок» цифри  «39,000» замінити на цифри  «49,000»; 

у пункті 21 «Поточний ремонт фонтанів на площі Героїв  Майдану (у тому 

числі виготовлення кошторисної документації» цифри «113,892» замінити 

на цифри  «71,432»; 

у пункті 23 «Капітальний ремонт тротуару набережної річки Інгул від                              

вул. Острівської  до обвідного каналу (у тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації)» цифри «1181,000» замінити на цифри                             

«1034,000»; 

у пункті 24 «Капітальний ремонт тротуару біля Ровенського кладовища                  

(у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)» цифри 

«400,000» замінити на цифри  «347,400»; 

 

розділ  VІІІ «Теплові мережі» виключити; 

розділ ІХ «Інші видатки» вважати розділом VІІІ відповідно до  нумерації. 

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 та заступника міського голови згідно з розподілом 

функціональних повноважень. 

 

Міський голова                                                                            А. Райкович   
 

 

 

 

Бєлік   22 38 81  



Додаток   1 

             до рішення Кіровоградської міської ради  

             «____»_________ 2015  року   № _____ 
 

 

 

 

Зміни до Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою  міста Кіровограда на 2015 рік 

 

 

Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства 

Розділ І 
 

Фінансове забезпечення  (тис. грн) 

в тому числі 

Міський бюджет 
№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

вико-

нання 
Всього Держ. 

бюджет 

Обл. 

бюджет 
Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Інші 

Підстава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

12 

Погашення заборгованості з різниці в 

тарифах на теплову енергію, 

опалення та постачання гарячої води, 

послуги з централізованого 

водопостачання, водовідведення, що 

вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню та/або іншим 

підприємствам централізованого  

питного водопостачання та 

водовідведення, які надають 

населенню послуги з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, яка виникла у зв'язку 

з невідповідністю фактичної вартості 

теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання, 

водовідведення, опалення  та 

постачання гарячої води тарифам, що 

затверджувалися та/або 

погоджувалися органами  державної 

влади чи місцевого самоврядування 

 

 

2015 

 
 

 

 

 

36949,165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36949,165 
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(за рахунок субвенції з державного 

бюджету), у тому числі: 

  КП «Теплоенергетик»; 

  ДП «Кіровоградтепло» ТОВ              

«ЦНТІ  УНГА» 

 

 

21135,865 

15813,300 

 

 

   21135,865 

15813,300 

14. 

Фінансова підтримка                          

КП  «Теплоенергетик» на 

погашення заборгованості по 

розрахункам за фактично 

спожитий  природний  газ та на 

покриття збитків від операційної 

діяльності 

 

 

 

2015 6540,000    

 

 

 

6540,000 

 

 

 

 

 

    Начальник Головного  управління  

    житлово-комунального господарства                                                                                         О. Хачатурян 



+ збільшено

- зменшено

(грн.)

1 3

40 Головне управління житлово-комунального господарства 

100000 Житлово-комунальне господарство

100203 Благоустрій міст,сіл,селищ -73460,00

100302
Комбинати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи,

організації житлово-комунального господарства
+681100,00

170000 Транспорт, дорожнє  господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика -542640,00

170703
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням

автомобільних доріг
-542640,00

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -65000,00

090412 Інші видатки на соціальний захист населення -65000,00

Всього видатків

Перерозподіл видатків  загального фонду міського  бюджету на 2015 рік                                                                                                                                                                                                                                                                

по Головному управлінню житлово- комунального господарства  

                                                                                                                                                        до рішення  Кіровоградської міської ради

                                                                                                                                                                                   від "____"__________2015 року №____

                                                                                                                                                                                  Додаток 2

Начальник  Головного управління  житлово - комунального господарства                                                            О. Хачатурян

Код  

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього


