
  

 

                                                                 
 

                                                                        

У К Р А Ї Н А 

 МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   12 липня  2018  року                                                            № 1741 
 

 

 

Про  внесення   змін  та доповнень  

до рішення міської ради  від  17 січня  2017 року  №  762 

 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

 господарства та безпеки  руху в місті Кропивницькому 

 на 2017 - 2021 роки» 
 

 

 

             Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

             1. Внести зміни та доповнення до додатку 1 «Заходи щодо 

забезпечення виконання  Програми  розвитку  дорожнього  господарства                   

та безпеки  руху  в  місті Кропивницькому на 2017-2021 роки», затвердженого 

рішенням  міської ради  від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження  

Програми  розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому  на  2017-2021 роки» ( від 15 лютого 2018 року № 1440,                   

від 20 лютого 2018 року № 1448, від 24 квітня 2018 року № 1585,                             

від 05 червня 2018 року № 1718), а саме: 

 

                     розділ «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

          у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг з виготовленням проектно-

кошторисної документації» цифри «246 113,909»,  «34 476,578» замінити 

відповідно на цифри «284 297,853», «72 660,522»; 

          по тексту «Разом по підрозділу:» цифри «386 931,453», «66 300,473» 

замінити  відповідно на  цифри «425 115,397», «104 484,417». 

 

 

 



 

2 

 

розділ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        доповнити пунктом 3, виклавши його згідно з додатком 1. 

       По тексту «Всього по Програмі:» цифри «440 390,26579»,                             

«83 268,79479» замінити  відповідно на  цифри «480 118,20979»,                             

«122 996,73879». 

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

виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху                  

в місті Кропивницькому на 2018 рік», а саме: 

 

розділ «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

          у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації*, всього, у тому числі» цифри                          

«34 476,578» замінити на цифри  «72 660,522»; 

          пункт 3 «Капітальний ремонт тротуарів,  у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації*» доповнити підпунктом 3.10                            

«по вул. Великій Перспективній (від вул. Великої Пермської                                    

до вул. Куроп’ятникова)»;  

 

розділ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        доповнити пунктом 3, виклавши його згідно з додатком 2. 

 

розділ «Експлуатація дорожньої системи»: 

         у  пункті 4 «Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів                     

(у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)*, всього,             

у тому числі:» цифри «1 400,000» замінити на цифри «1 163,000»; 

         пункт 5 «Влаштування світлофорного об’єкту на перехресті вулиці 

Велика Перспективна-площа Соборна, у тому числі  виготовлення проектно-

кошторисної документації» викласти в новій редакції  згідно з додатком 2. 

           2. 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 



тис.грн.

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

3.

Капітальний ремонт дороги (з виготовленням проектно-

кошторисної документації) по вул. Верхня Прирічна,                

вул. Луганська в  м. Кропивницькому 

1544,000 0,000 1544,000 0,000 0,000 0,000

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                   В. Кухаренко 

 Розділ "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій":     

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

Найменування заходу

у тому числі за роками:

                      Додаток 1 

                      до рішення Міської ради міста Кропивницького 

                      від 12 липня 2018 року  № 1741

Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху у місті Кропивницькому  

на 2017-2021 роки  

№    з/п



Субвенція  з 

державного 

бюджету 

Бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

3.

Капітальний ремонт дороги (з виготовленням проектно-кошторисної 

документації) по вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська в                                 

м. Кропивницькому 

1544,000 1499,000 45,000 0,000 0,000

5.
Влаштування світлофорних об'єктів, у тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації, всього, у тому числі:
837,000 0,000 837,000 0,000 0,000

5.1 на перехресті вулиці Велика Перспективна - площа Соборна

5.2
вул. Вокзальна, зупинка громадського транспорту "Відділ поліції ГУ НП в 

Кіровоградській області"

 Розділ "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

  Додаток  2 

  до  рішення Міської ради міста Кропивницького

  від 12 липня 2018 року  № 1741

Зміни та доповнення  до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху                                                                                            

в місті Кропивницькому на 2018 рік

№ з/п

Фінансове забезпечення (тис.грн)

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                   В. Кухаренко 

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

ВсьогоНайменування заходу

в тому числі

Міський бюджет

Розділ "Експлуатація дорожньої системи":

Обласний                  

бюджет


