
                                                                      

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   27 червня  2017 року                                                  № 987 

 

 

Про  внесення змін та доповнень 

до рішення Кіровоградської міської ради  

від  17 січня  2017 року  № 763 

«Про затвердження Програми утримання,  

благоустрою та розвитку житлово-комунального  

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» 

 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська  міська  рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Внести зміни  та доповнення до додатку 1 заходів щодо забезпечення 

виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року             

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                        

на 2017-2021 роки» (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями 

Кіровоградської міської ради  від 15 березня 2017 року № 850, від 07 квітня 

2017 року № 871), а саме: 

розділ І «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-

комунального господарства міста:»:    

         у пункті 1 «Фінансова підтримка  КП «Кіровоградська аварійно-

диспетчерська служба» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних 

ситуацій у житловому фонді» цифри «29 510,000», «4 760,000» замінити 

відповідно на цифри «29 801,000»,  «5 051,000»; 

         доповнити пунктом 3, виклавши його згідно з додатком 1. 

         По тексту «Всього по розділу І:» цифри «62 010,000», «14 760,000» 

замінити відповідно  на  цифри «73 927,600», «26 677,600». 
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розділ ІІ  «Капітальний ремонт житлового  фонду з виготовленням 

проектно-кошторисної документації:»: 

        у пункті 2 «Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинків» цифри «21 530,200», «3 187,000» замінити відповідно  на  цифри              

«22 650,200», «4 307,000»; 

        пункт 5 «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових та зовнішніх 

електричних мереж»  цифри «1 518,000» виключити; 

        цифри «10412,600» замінити на цифри «8894,600»; 

        у пункті 6 «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних 

мереж» цифри «10 212,600», «1 318,000» замінити відповідно  на цифри              

«10 477,600», «1 583,000»; 

        пункти 6-14  відповідно до нумерації вважати пунктами 5-13; 

        По тексту «Всього по розділу ІІ:» цифри  «236 964,500»  та «33 983,800»    

замінити  відповідно на цифри  «236 831,500»,   «33 850,800»; 

розділ ІV «Благоустрій міста:»: 

         у пункті 8 «Проведення технічної документації та паспортизації об’єктів 

благоустрою» цифри «1 150,400», «190,000» замінити відповідно  на  цифри              

«1 060,400», «100,000»; 

         доповнити пунктами 22-25, виклавши їх згідно з додатком 1. 

         По тексту «Всього по розділу ІV:» цифри «338 583,200», «57 266,200» 

замінити відповідно  на  цифри «339 528,759», «58 211,759»; 

розділ VІ «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території:»: 

         пункти 14, 15 викласти в новій редакції, згідно з додатком 1; 

         По тексту «Всього по розділу VІ:» цифри «262 588,544», «20 162,544»,                

«48 366,000» «55 360,000», «179 566,744», «18 146,344», «19 951,800» та           

«2 016,200» замінити відповідно на цифри «289 888,544», «30 462,544»,                        

«56 866,000», «63 860,000», «189 566,744», «28 146,344»,  «20 251,800»                        

та «2 316,200». 

    По тексту «Всього по Програмі, у тому числі:» цифри «1 069 972,444», 

«143 035,544», «211 818,100», «215 268,000», «179 566,744», «18 146,344»,               

«19 951,800», «2 016,200» замінити відповідно на цифри «1 110 002,603»,               

«166 065,703»,  «220 318,100»,  «223 768,000», «201 193,344», «39 772,944»,               

«20 251,800» та  «2 316,200».                         

       2. Внести зміни до додатку 2 заходів щодо забезпечення виконання 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017 рік, затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763  «Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на  2017-2021 роки»  (з урахуванням змін 

та доповнень, внесених рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 

2017 року № 850, від 07 квітня 2017 року № 871), а саме: 

розділ І «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-

комунального господарства міста»:    

        у пункті 1 «Фінансова підтримка  КП «Кіровоградська аварійно-

диспетчерська служба» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних 

ситуацій у житловому фонді» цифри «4 760,000» замінити на цифри                         

«5 051,000». 
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доповнити пунктом 3, виклавши його згідно з додатком 2; 

розділ ІІ  «Капітальний ремонт житлового  фонду»: 

        доповнити підпунктом 1.53 «вул. Івана Усенка, 9 /40» пункт 1                                

«Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації*, всього:» 

      у пункті 2 «Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації» 

цифри «3 187,000» замінити на цифри  «4 307,000»; 

      у підпункті  4.49  пункту 4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, 

у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації*, всього:» слова 

«вул. Короленка, 36» замінити на  «вул. Короленка, 38»; 

       пункт 5 «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових та зовнішніх 

електричних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації*» виключити; 

       у пункті 6 «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, 

у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації*» цифри                  

«1 318,000» замінити на цифри  «1 583,000»; 

       пункти 6-9  відповідно до нумерації вважати пунктами 5-8; 

розділ ІV «Благоустрій міста»: 

         у підпункті 1.14 пункту 1 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації               

та експертиза» слова «вул. Короленка, 36» замінити на                                      

«вул. Короленка, 38»; 

         у пункті 7 «Проведення технічної документації та паспортизації об’єктів 

благоустрою» цифри «190,000» замінити на цифри  «100,000»; 

        доповнити пунктами 18-21, виклавши їх згідно з додатком 2; 

підрозділ «Благоустрій міста за рахунок коштів бюджетів районів, у тому 

числі:»: 

пункти 18 та 19  відповідно до нумерації вважати пунктами 22, 23.  

розділ VІ «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»: 

доповнити пунктами 3, 4 згідно з додатком 2. 

        3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника бюджетних коштів – Головного управління житлово-

комунального господарства Кіровоградської міської ради перерозподілити 

видатки за бюджетними програмами, згідно з  додатком 3. 

        4. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради внести відповідні 

зміни до розпису міського бюджету. 

          5. 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 



Додаток  1                                                                                                                                                                            

до рішення Кіровоградської  міської  ради  

27  червня 2017 року  № 987                                                              
 

     Доповнення до додатку 1 заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького  на  2017-2021 роки 
                                                                                                                                                                                                                                            

(тис.грн) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього: 

у тому числі за роками: 

    2017   2018   2019  2020   2021 

1 2        3 4 5 6 7 8 

І. Фінансова  підтримка  комунальних  підприємств   житлово-комунального  господарства  міста:    

3. 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на погашення  

різниці між фактичною вартістю 

теплової енергії, послуг з 

централізованого  опалення, 

постачання гарячої води, 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, постачання холодної 

води та водовідведення                                   

(з використанням внутрішньо-

будинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися 

населенню та/або іншим 

підприємствам  теплопостачання, 

централізованого питного 

водопостачання та водовідведення, які 

надають населенню такі послуги, та 

тарифами, що  затверджувалися та/або 

погоджувалися органами  державної 

влади чи місцевого самоврядування,              

у тому числі: 

11 626,600 11 626,600 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1 2        3 4 5 6 7 8 

3.1     КП «Теплоенергетик» 7 724,500 7 724,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2 ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ  УНГА» 3902,100 3902,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

ІV. Благоустрій міста: 

22. 

Капітальний ремонт об’єкту 

благоустрою з виготовленням проектно-

кошторисної документації (реалізація 

проекту за рахунок коштів  

громадського бюджету «Благоустрій 

скверу «Покровський»») 

740,500    740,500     0,000     0,000 0,000 0,000 

23. 

Капітальний ремонт об’єкту 

благоустрою з виготовленням 

проектно-кошторисної документації 

(реалізація проекту за рахунок коштів 

громадського бюджету «Сквер 

«Молодіжний     громадський  простір»  

між вулицями Генерала Жадова  і  

Космонавта Попова») 

100,000   100,000     0,000     0,000 0,000 0,000 

24. 

Поточний ремонт об’єкту 

благоустрою (реалізація проекту за 

рахунок коштів  громадського 

бюджету «Сімейний відпочинок». 

Облаштування зон відпочинку: 

дитячого ігрового майданчика, 

спортивного майданчика та куточку 

відпочинку для дорослого населення 

на подвір’ї житлового будинку») 

99,859   99,859     0,000     0,000 0,000 0,000 

25. 

Поточний ремонт об’єкту 

благоустрою (реалізація проекту за 

рахунок коштів   громадського 

бюджету «Благоустрій 

прибудинкової території  для 

відпочинку жителів  буд. № 29 

та 101 мікрорайону») 

 

95,200   95,200     0,000     0,000 0,000 0,000 
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1 2        3 4 5 6 7 8 

VІ. Реалізація заходів  щодо інвестиційного розвитку  території:   

 

14. 
Реконструкція парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва  

місцевого значення «Перемоги»                 

(у тому числі виготовлення проектної  

документації), всього,                 

15 150,000 5 150,000 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000 

 у тому числі:       

 за рахунок субвенції з державного 

бюджету  
15 000,000 5 000,000 5000,000 5000,000 0,000 0,000 

 за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування) 
150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

15. 
Реконструкція парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва                      

«Ковалівський» (у тому числі 

виготовлення проектної  

документації), всього, 

12 150,000 5 150,000 3 500,000 3 500,000 0,000 0,000 

 у тому числі:       

 за рахунок субвенції з державного 

бюджету  
12 000,000 5000,000 3500,000 3500,000 0,000 0,000 

 за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування) 
150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

 

Начальник  Головного  управління   

житлово-комунального господарства                                                                                                          В. Кухаренко  



 

Додаток  2                                                                                                                                                                            

до рішення Кіровоградської  міської  ради  

27  червня  2017 року  № 987                                                              
                                                                                                       

 

 

       Доповнення до додатку 2 заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького  на  2017 рік 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Фінансове забезпечення  (тис. грн) 

Всього 

в тому числі 

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Міський бюджет 

Інші 
Спеціальний 

фонд 

(бюджет 

розвитку) 

Загальний 

фонд 

1                      2 3 4 5 6 7 8 

  

Розділ І  «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-комунального господарства міста» 

 

 

 

 

 

 

3. 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на погашення  різниці між фактичною 

вартістю теплової енергії, послуг з 

централізованого  опалення, постачання гарячої 

води, централізованого водопостачання та 

водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню 

та/або іншим підприємствам теплопостачання, 

централізованого  питного водопостачання та 

водовідведення, які надають населенню такі 

послуги, та тарифами, що  затверджувалися 

та/або погоджувалися органами  державної влади 

чи місцевого самоврядування, у тому числі: 

11 626,600 11 626,600 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1     КП «Теплоенергетик» 7 724,500 7 724,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2 ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ  УНГА» 3 902,100 3 902,100 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1                      2 3 4 5 6 7 8 

  

Розділ ІV «Благоустрій міста» 
 

 

18. 
 Капітальний ремонт об’єкту благоустрою    

з виготовленням проектно-кошторисної 

документації (реалізація проекту за 

рахунок коштів  громадського бюджету 

«Благоустрій скверу «Покровський»») 

 740,500     0,000 0,000   740,500 0,000 0,000 

 

19. 
Капітальний ремонт об’єкту благоустрою 

з виготовленням проектно-кошторисної 

документації (реалізація проекту за 

рахунок коштів громадського бюджету 

«Сквер «Молодіжний     громадський  

простір»  між вулицями Генерала Жадова  

і  Космонавта Попова») 
 

100,000     0,000 0,000    100,000 0,000 0,000 

 

20. 
Поточний ремонт об’єкту благоустрою 

(реалізація проекту за рахунок коштів  

громадського бюджету «Сімейний 

відпочинок». Облаштування зон 

відпочинку: дитячого ігрового 

майданчика, спортивного майданчика та 

куточку відпочинку для дорослого 

населення на подвір’ї житлового 

будинку») 

 99,859     0,000 0,000     0,000 99,859 0,000 

 

21. 
Поточний ремонт об’єкту благоустрою 

(реалізація проекту за рахунок коштів   

громадського бюджету «Благоустрій 

прибудинкової території  для 

відпочинку жителів  буд. № 29 

та 101 мікрорайону») 
 

   95,200       0,000 0,000      0,000 95,200 0,000 
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Розділ VІ «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» 

 

3. 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва  місцевого значення 

«Перемоги» (у тому числі виготовлення 

проектної  документації)  

5150,000 5000,000 0,000 150,000   0,000  0,000 

4. 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва  «Ковалівський»         

(у тому числі виготовлення проектної  

документації) 

5150,000 5000,000 0,000 150,000   0,000  0,000 

 

 

Начальник  Головного  управління   

    житлово-комунального господарства                                                                                                        В. Кухаренко  



+ збільшено

- зменшено

грн

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

4000000

Головне управління житлово-

комунального господарства (головний 

розпорядник)

4010000
Головне управління житлово-комунального 

господарства (відповідальний виконавець)

4016000 6000 Житлово-комунальне господарство +201 000,00 +201 000,00 +201000,00

4016060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00

4016130 6130 0620

Забезпечення функціонування комбінатів 

комунальних підприємств, районних виробничих 

об'єднань та інших підприємств, установ та 

організацій житлово-комунального господарства

+291 000,00 +291 000,00 +291 000,00

4016600 6600
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,

телекомунікації та інформатика
-201 000,00 -201 000,00 -201000,00

4016650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг -201 000,00 -201 000,00 -201 000,00

Всього видатків

до рішення Кіровоградської міської 

 оплата праці 

Видатки спеціального фонду

видатки розвитку

 оплата праці 

 видатки 

споживання

Додаток  3

Всього

27  червня  2017 року  № 987 

з них:

визначених у додатку 3 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709

з них:

Зміни до видатків міського бюджету на 2017 рік,

 "Про міський  бюджет на 2017 рік"

Разом
Всього

видатки 

розвитку

Видатки загального фонду 

видатки 

споживання комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні послуги та 

енергоносії
бюджет розвитку

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональ-ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною класифікацією видатків кредитування 

бюджету


