
                                                                        

                                                                                                  

                                                                                             

                                                                                    

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  ДЕСЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  19 грудня  2017 року                                                     № 1265 

 

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», 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»                               

(зі змінами), а саме:  

розділ І «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-

комунального господарства міста»: 

         пункт 4 «Погашення заборгованості КП «Теплоенергетик» за спожитий 

природний газ за договором реструктуризації» викласти в новій редакції, 

згідно  з додатком 1;  

         у пункті 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» цифри «107,951» замінити на цифри  «618,351»;  

         по тексту «Всього по розділу І» цифри «95321,87868», «48071,87868» 

замінити відповідно  на  цифри «95832,27868», «48582,27868».  
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розділ ІІ «Капітальний ремонт житлового фонду з виготовленням проектно-

кошторисної документації»: 

       у пункті 2 «Капітальний  ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинках» цифри «23321,546», «4978,346» замінити  відповідно  на  цифри            

«22841,546»,   «4498,346»; 

        у пункті 7 «Влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями» цифри «170,000» замінити  на  цифри  «74,000»; 

        по тексту «Всього по розділу ІІ» цифри «260884,309», «59678,009» 

замінити відповідно  на  цифри «260308,309», «59102,009».  

 

розділ ІV «Благоустрій міста»: 

       у пункті 1 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза» цифри 

«49184,900», «9093,000» замінити  відповідно  на  цифри «48726,900»,                        

«8635,000»; 

      пункт 3 «Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний  ремонт об’єктів благоустрою» виключити; 

      у пункті 15 «Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації» цифри «1407,200», 

«295,000» замінити  відповідно  на  цифри  «1397,200»,   «285,000»; 

       у пункті 20 «Капітальний ремонт об’єктів благоустрою скверу                   

«Чорнобиль» цифри  «1450,000» замінити на  цифри  «1210,000»; 

        пункти 4 - 25 відповідно до нумерації вважати пунктами 3 - 24;                                                

по тексту «Всього по розділу ІV» цифри «347 479,150», «66 162,150» замінити 

відповідно  на  цифри «346 721,150», «65 404,150».  

 

розділ V «Реалізація заходів  щодо інвестиційного розвитку території»: 

          пункт 14 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого  значення «Перемоги» (у тому числі виготовлення проектної 

документації, всього) викласти в новій редакції згідно з додатком 1; 

          пункт 16 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 

всього» викласти в новій редакції згідно з додатком 2; 

по тексту «Всього по розділу V, з них» цифри «278384,362»,                                      

«18958,362», «180033,762», «18613,362», «18280,600», «345,000»,                  

замінити відповідно  на  цифри «283121,262», «23695,262»,   «184733,762»,                   

«18317,500», «381,900».  

 

розділ VІ «Внески  органів місцевого самоврядування у статутні капітали 

суб’єктів підприємницької діяльності 

(комунальної власності)»: 

        по рядку «КП «Універсал 2005» цифри «44865,500», «14245,500» 

замінити   на  цифри  «44755,500», «14135,500»; 

по тексту «Всього по розділу VІ» цифри «128070,600», «14245,500» замінити 

відповідно  на  цифри «127960,600», «14135,500».  

 

        



 3 

          

         в рядку «Всього по Програмі, у тому числі:» цифри «1153720,14168»,             

«211557,64168», «211242,57200», «49822,17200», «19006,029»,                         

«1070,429» замінити відповідно на цифри «1157523,44168»,                                        

«215360,94168», «215942,57200», «54522,17200», «19042,929»,                                        

«1107,329».  

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

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017 рік» (зі змінами), а саме: 

 розділ І «Фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-

комунального господарства міста»: 

       пункт 4 «Погашення заборгованості КП «Теплоенергетик» за спожитий 

природний газ за договором реструктуризації» викласти в новій редакції, 

згідно з додатком 2;  

       у пункті 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» цифри «107,951» замінити на цифри  «618,351»;  

 

розділ ІІ «Капітальний ремонт житлового фонду з виготовленням проектно-

кошторисної документації»: 

       у пункті 2 «Капітальний  ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації» 

цифри «4978,346» замінити  на  цифри  «4498,346»; 

       у пункті 6 «Влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації» цифри «170,000» замінити  на  цифри  «74,000»; 

 

розділ ІV «Благоустрій міста»: 

       у пункті 1 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза» цифри  

«9 093,000» замінити  на  цифри  «8 635,000»; 

      пункт 3 «Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний  ремонт об’єктів благоустрою» виключити; 

       у пункті 14 «Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації» цифри «295,000» замінити   

на  цифри   «285,000»; 

       у пункті 16 «Капітальний ремонт об’єктів благоустрою скверу                   

«Чорнобиль» цифри  «1450,000» замінити на  цифри  «1210,000»; 

       пункти 4 - 23 відповідно до нумерації вважати пунктами 3 - 22;    

 

розділ V «Реалізація заходів  щодо інвестиційного розвитку території»: 

       пункт 3 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого  значення «Перемоги» (у тому числі виготовлення проектної 

документації)  викласти в новій редакції згідно з додатком 2; 
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         пункт 5 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 

всього» 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 «14245,500» замінити на  цифри  

«14135,500». 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради міста Кропивницького 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 міської  ради  міста  Кропивницького 

19  грудня 2017 року  № 1265                                                              
                                                                           

 

 

             Зміни 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: 

4. 
Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик»  на 

погашення заборгованості, всього,  
5 542,91768  5 542,91768     0,000     0,000    0,000 0,000 

 у тому числі:       

4.1 
за спожитий природний газ за договором 

реструктуризації 
2 768,28474 2 768,28474      0,000     0,000    0,000 0,000 

4.2 
 за спожитий природний газ  в поточному 

опалювальному періоді 
549,63294 549,63294      0,000      0,000    0,000 0,000 

4.3 на транспортування газу 955,000     955,000      0,000      0,000    0,000 0,000 

4.4 на розподіл газу 1 270,000 1 270,000      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, 

12 300,000 2 300,000  5 000,000   5 000,000    0,000     0,000 

 у тому числі :       

 за рахунок субвенції з державного бюджету 2 150,000 2 150,000 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 
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1 2        3 4 5 6 7 8 

16. 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій, всього, 

2 811,900 2 811,900 0,000   0,000    0,000 0,000 

 у тому числі:       

 

Реконструкція греблі р. Сугоклея,                                

м. Кропивницький, з виготовленням проектно-

кошторисної документації 

2 811,900 2 811,900 0,000   0,000    0,000 0,000 

 за рахунок субвенції з державного бюджету 2 730,000 2 730,000 0,000   0,000    0,000 0,000 

 
за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування) 
81,900 81,900 0,000    0,000    0,000 0,000 

 

 

 

Начальник  Головного  управління   житлово-комунального господарства                                                     В. Кухаренко  



 

Додаток  2  

до рішення міської  ради міста Кропивницького  

19  грудня  2017 року  № 1265                                                              
                                                                                                                                 

                                     

       

 Зміни 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 

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

4. 
Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик»  

на погашення заборгованості , всього,  
5 542,91768 0,000 0,000      0,000 5 542,91768 0,000 

 у тому числі:       

4.1 
за спожитий природний газ за договором 

реструктуризації 
2 768,28474 0,000 0,000      0,000 2 768,28474 0,000 

4.2 
 за спожитий природний газ  в поточному 

опалювальному періоді 
549,63294 0,000 0,000      0,000 549,63294 0,000 

4.3 на транспортування газу 955,000 0,000 0,000      0,000 955,000 0,000 

4.4 на розподіл газу 1 270,000 0,000 0,000      0,000 1 270,000 0,000 

 
 Розділ V «Реалізація заходів  щодо інвестиційного розвитку території» 

 

3. 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва місцевого значення  

«Перемоги»  (у тому числі виготовлення 

проектної документації) 

2 300,000 2 150,000 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, 

2 811,900   2 730,000 0,000     81,900     0,000 0,000 

 у тому числі:       

5.1 

Реконструкція греблі р. Сугоклея,                                

м. Кропивницький, з виготовленням 

проектно-кошторисної документації 

2 811,900   2 730,000 0,000     81,900      0,000 0,000 

 

 

  Начальник  Головного  управління   

      житлово-комунального господарства                                                                                                        В. Кухаренко  


