
                                                                                

 

 

 

 

                                   

                                                                                    

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ДЕСЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  21 листопада 2017 року                                          № 1221 

 

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 «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» (зі змінами), а саме:  

розділ І «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-

комунального господарства міста»: 

         пункт 3 викласти  в новій редакції згідно з додатком 1; 

         доповнити пунктом 5, виклавши його згідно з додатком 1; 

         по тексту «Всього по розділу І» цифри «89 019,61768», «41 769,61768» 

замінити відповідно  на  цифри «95 321,87868», «48 071,87868».  

Розділ ІV «Благоустрій міста»: 

       пункт 25 викласти в новій редакції згідно  з додатком 1; 

       по тексту «Всього по розділу ІV» цифри «347 553,385», «66 236,385»,                      

«350,000» замінити відповідно  на  цифри «347 479,150», «66 162,150», 

«275,765».  
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Розділ V «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»: 

       пункти 14-16 викласти в новій редакції згідно з додатком 1; 

       по тексту «Всього по розділу V» цифри «289 416,344», «29 990,344»,                       

«191 065,744», «29 645,344» замінити відповідно  на  цифри «278 384,362», 

«18 958,362», «180 033,762»,  «18 613,362». 

 Розділ VІ «Внески  органів місцевого самоврядування у статутні капітали 

суб’єктів підприємницької діяльності  

(комунальної власності)»: 

        по рядку КП «Універсал 2005» цифри «41 620,000», «11 000,000» 

замінити на цифри  «44 865,500»  «14 245,500»; 

        по тексту «Всього по розділу VІ» цифри «124 825,100», «11 000,000» 

замінити відповідно  на  цифри «128 070,600», «14 245,500». 

Розділ VІІІ «Інші видатки на соціальний захист населення»: 

        у пункті 1 «Встановлення  приладів  обліку  холодної води в квартирах 

житлових будинків для малозабезпечених та пільгових  верств населення» 

цифри «225,000», «25,000» замінити відповідно на цифри «235,000»,  

«35,000»;  

       по тексту «Всього по розділу VІІІ» цифри «225,000», «25,000» замінити 

відповідно  на  цифри «235,000», «35,000».  

        В рядку «Всього по Програмі, у тому числі:» цифри «1 155 268,59768»,             

«213 106,09768», «216 154,47900», «54 734,07900»   замінити відповідно на 

цифри «1 153 720,14168»,  «211 557,64168», «211 242,57200», «49 822,17200».  

        2. Внести зміни та доповнення до додатку 2 «Заходи щодо забезпечення 

виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017 рік», а саме: 

 розділ І «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-

комунального господарства міста»: 

пункт 3 викласти  в новій редакції згідно з додатком 2; 

доповнити пунктом 5, виклавши його згідно з додатком 2.    

Розділ ІІ  «Капітальний ремонт житлового  фонду»: 

      пункт 6 «Влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, у тому числі  виготовлення проектно-кошторисної 

документації*» доповнити підпунктом 6.1 «вул. Лінія 10-а, буд. 57»                             

та  підпунктом 6.2 «просп. Перемоги, 2». 

Розділ ІV «Благоустрій міста»: 

      пункт 21 викласти в новій редакції згідно  з додатком 2; 

розділ V «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»: 

      пункти 3-5 викласти в новій редакції згідно з додатком 2. 

        

Розділ VІ «Внески  органів місцевого самоврядування у статутні капітали 

суб’єктів підприємницької діяльності  

(комунальної власності)»: 

        у пункті 1 «КП «Універсал 2005»» цифри «11 000,000» замінити                      

на цифри «14 245,500». 
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            Розділ VІІІ «Інші видатки на соціальний захист населення»: 

        у пункті 1 «Встановлення  приладів  обліку  холодної води в квартирах 

житлових будинків для малозабезпечених та пільгових  верств населення» 

цифри  «25,000» замінити на цифри «35,000».  

           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 



 

Додаток  1  

до рішення Кіровоградської  міської  ради  

21 листопада 2017 року  № 1221                                                              
                                                                           

             Зміни та доповнення до  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: 

17 820,910 17 820,910    0,000 0,000    0,000 0,000 
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1 2        3 4 5 6 7 8 

     КП «Теплоенергетик» 7 724,570 7 724,570 0,000 0,000 0,000 0,000 

 ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ  УНГА» 10096,340 10096,340 0,000 0,000 0,000 0,000 

5. 

Фінансова підтримка комунальному 

підприємству по утриманню шляхів                      

(КППУШ)  на погашення заборгованості із 

заробітної плати працівникам підприємства, 

податків та зборів минулих років, єдиного 

соціального внеску 

107,951 107,951 0,000 0,000 0,000 0,000 

ІV. 
 

Благоустрій міста: 

25. 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій, всього, 

287,765 287,765 0,000 0,000 0,000 0,000 

 у тому числі:       

25.1 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення дороги  від  вул. Прирічної  до 

парку – пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення   «Перемоги» 

(з виготовленням проектно-кошторисної 

документації ), у тому числі: 

287,765 287,765 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
за рахунок субвенції з державного 

бюджету 
275,765 275,765 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
за рахунок  коштів міського бюджету                                 

(співфінансування) 
12,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

V. 
 

Реалізація заходів  щодо інвестиційного розвитку  території: 

14. 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва місцевого значення  

«Перемоги» (у тому числі виготовлення 

проектної документації), всього, 

10300,000    300,000 5000,000 5000,000 0,000 0,000 

 у тому числі:       
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1 2        3 4 5 6 7 8 

 
за рахунок субвенції з державного 

бюджету 
150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування) 
150,000 150,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

15. 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва  «Ковалівський»                         

(у тому числі  виготовлення  проектної 

документації), всього, 

7437,018 437,018 3500,000 3500,000 0,000 0,000 

 у тому числі:       

 
за рахунок субвенції з державного 

бюджету 
287,018 287,018 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
за рахунок коштів міського бюджету 

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

16. 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій, всього, 

75,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 у тому числі:       

 

Реконструкція греблі р. Сугоклея,                                    

м. Кропивницький, з виготовленням 

проектно-кошторисної документації, у тому 

числі: 

75,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
за рахунок субвенції з державного 

бюджету 
30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування) 
45,000 45,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

Начальник  Головного  управління   житлово-комунального господарства                                                В. Кухаренко  



Додаток  2   

до рішення Кіровоградської  міської  ради  

21 листопада 2017 року  № 1221                                                              
                                                                                                          

                                                            

      Зміни та доповнення до 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 

І. 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: 

17 820,910 17 820,910    0,000    0,000     0,000    0,000 

     КП «Теплоенергетик» 7 724,570 7 724,570    0,000    0,000     0,000    0,000 

 ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ  УНГА» 10 096,340 10 096,340    0,000    0,000     0,000    0,000 
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1                                  2 3 4 5 6 7 8 

5. 

Фінансова підтримка комунальному 

підприємству по утриманню шляхів                     

( КППУШ ) на погашення 

заборгованості із заробітної плати 

працівникам підприємства, податків та 

зборів минулих років, єдиного 

соціального внеску 

107,951 0,000 0,000 0,000 107,951 0,000 

ІV. Благоустрій міста: 

21. 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, всього, 

287,765   275,765 0,000   12,000      0,000 0,000 

 у тому числі:       

21.1 

Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення дороги  від  

вул. Прирічної  до парку – пам’ятки 

садово-паркового мистецтва місцевого 

значення   «Перемоги»                                    

(з виготовленням проектно-

кошторисної документації) 

287,765 275,765 0,000 12,000 0,000 0,000 

V. Реалізація заходів  щодо інвестиційного розвитку  території:   

3. 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва  місцевого 

значення  «Перемоги»  (у тому числі 

виготовлення проектної документації)  

300,000 150,000 0,000 150,000 0,000 0,000 

4. 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва  «Ковалівський» 

(у тому числі  виготовлення  проектної 

документації) 

 

437,018 287,018 0,000 150,000 0,000 0,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, всього, 

75,000 30,000 0,000 45,000 0,000 0,000 

 у тому числі:       

5.1 

Реконструкція греблі р. Сугоклея,                         

м. Кропивницький, з виготовленням 

проектно-кошторисної документації 

75,000 30,000 0,000 45,000 0,000 0,000 

 

 

 

Начальник  Головного  управління  житлово-комунального господарства                                                  В. Кухаренко  


