
 

                                                             

                                                              

                                   

                                                                                    

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26 жовтня 2017 року                                                    № 1171 

 

Про  внесення змін 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 до  додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки», затвердженого 

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,  від 27 червня 2017 року № 987, від 11 липня 2017 року                      

№ 1024, від 20 липня 2017 року № 1044, від 04 вересня 2017 року № 1108,           

від 10 жовтня  2017 року № 1139), а саме:  

розділ ІІ  «Капітальний ремонт житлового  фонду з виготовленням проектно-

кошторисної документації»: 

         у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків» цифри 

«88 223,300», «17 552,300» замінити відповідно на цифри «90 100,883»,                    

«19 429,883»; 

         у пункті 2 «Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинків» цифри  «22 682,700», «4 339,500» замінити відповідно на цифри   

«23 321,546», «4 978,346»; 
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        у пункті 4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг» цифри                    

«80 580,071», «16 017,471» замінити відповідно на цифри «84 174,222»,                         

«19 611,622»; 

        у пункті 6 «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних 

мереж» цифри «10 477,600», «1 583,000» замінити відповідно на цифри               

«10 131,429», «1 236,829»; 

         пункт 7 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

експертизи об’єктів житлового фонду» виключити; 

        пункти 8 - 16 відповідно до нумерації вважати пунктами 7-15;                                                

      В рядку «Всього по розділу ІІ:» цифри «257 008,600», «54 027,900»,                 

замінити  відповідно на цифри «260 884,309», «59 678,009».  

розділ ІІІ «Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків»: 

        у пункті 1 «Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та 

існуючих ОСББ» цифри «30 000,000», «2 500,000» замінити  відповідно на  

цифри   «29 359,742», «1 859,742»; 

      В рядку «Всього по розділу ІІІ:» цифри «30 000,000», «2 500,000»,                 

замінити  відповідно на цифри «29 359,742», «1 859,742».  

розділ ІV «Благоустрій міста»: 

      у пункті 13 «Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації» цифри «6 011,400»,                   

«1 000,000» замінити відповідно  на  цифри  «6 576,026», «1 564,626»;    

      у пункті 15 «Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому  

числі виготовлення проектно-кошторисної документації» цифри «1 307,200»,                   

«195,000» замінити відповідно  на  цифри  «1 407,200», «295,000»;    

       В рядку «Всього по розділу ІV:» цифри  «346 888,759»,                                    

«65 571,759» замінити  відповідно  на  цифри «347 553,385», «66 236,385»;  

в рядку «Всього по Програмі, у тому числі:» цифри «1 151 368,52068»,             

«207 431,62068» замінити відповідно на цифри «1 155268,59768»,                              

«213 106,09768».                                                                                                                                                      

          2. Внести зміни до додатку 2 «Заходи щодо забезпечення виконання 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017 рік», а саме: 

розділ ІІ  «Капітальний ремонт житлового  фонду»: 

       у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації*, всього:» цифри  

«17 552,300» замінити на цифри «19 429,883»; 

        у пункті 2 «Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинків, у тому числі виготовлення  проектно-кошторисної документації*» 

цифри  «4 339,500» замінити на цифри  «4 978,346»; 

        у пункті 4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації*, всього:» цифри                    

«16 017,471» замінити відповідно на цифри «19 611,622»;  

        у пункті 5 «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних 

мереж, у тому числі  виготовлення проектно-кошторисної документації*» 

цифри  «1 583,000» замінити на цифри  «1 236,829»; 
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        пункт 6 «Виготовлення проектно-кошторисної документації                           

та експертизи об’єктів житлового фонду» виключити; 

        пункти 7 - 10 відповідно до нумерації вважати пунктами 6-9;                  

розділ ІІІ «Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків»: 

        у пункті 1 «Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та 

існуючих ОСББ*» цифри «2 500,000» замінити  на  цифри   «1 859,742»; 

розділ ІV «Благоустрій міста»: 

      у пункті 12 «Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації» цифри «1 000,000» 

замінити  на  цифри   «1 564,626»;    

      у пункті 14 «Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому  

числі виготовлення проектно-кошторисної документації» цифри                    

«195,000» замінити  на  цифри  «295,000»;    

 розділи V-Х вважати розділами V-VІІІ за нумерацією. 

        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, 

енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови                  

з питань  діяльності виконавчих органів  ради   Мосіна О. В. 

 

 

Міський голова                                                                               А. Райкович   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каретнікова   22 05 06 


