
                                                      

                                                                 
 

У К Р А Ї Н А 

 МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  06 листопада  2018  року                                                               № 1956 
 

 

 

Про  внесення   змін  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  до додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання  

Програми  розвитку  дорожнього  господарства та безпеки  руху  у 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»  (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями міської 

ради від 15 лютого 2018 року № 1440, від 20 лютого 2018 року  № 1448,                

від 24 квітня 2018 року № 1585,  від 05 червня 2018 року № 1718, від 12 липня  

2018 року № 1741, від 06 вересня 2018 року №  1799), а саме:  

         Розділ «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

         у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг з виготовленням проектно-

кошторисної документації» цифри «273 860,369», «62 223,038» замінити 

відповідно на цифри   «271 460,369», «59 823,038»;      

         у пункті 2 «Капітальний ремонт вулиць з виготовленням проектно-

кошторисної документації» цифри «2 400,000» замінити на цифри                           

«1 000,000»;    
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        у пункті 3 «Поточний ремонт доріг з виготовленням кошторисної 

документації» цифри «97 732,649», «17 461,000» замінити  відповідно на 

цифри   «96 832,649», «16 561,000»;       

         у пункті 5 «Поточний ремонт тротуарів з виготовленням кошторисної 

документації» цифри «6 000,000», «2 000,000» замінити відповідно на цифри  

«5 829,000», «1 829,000»;  

         у пункті 6 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

експертиза» цифри «1 183,000», «150,000» замінити відповідно на цифри               

«1 033,000», «0,000»;  

        у пункті 7 «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на              

пров. Об’їзному  в м. Кропивницькому (коригування) з виготовленням 

проектно-кошторисної документації» цифри «7 924,968», «7 712,484» замінити 

відповідно на цифри  «6 224,968», «6 012,484»;  

        у пункті 10 «Капітальний ремонт  автодорожнього мосту по                           

вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-

кошторисної документації» цифри «200,000» замінити  на цифри   «128,000»;   

       пункт 12 «Капітальний ремонт дороги по проспекту Інженерів                         

в  м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації» 

виключити;   

      пункт 13 «Послуги з підготовки проектної пропозиції та соціо-

економічного аналізу впливу заходів в рамках проекту «Підвищення безпеки 

дорожнього руху  в містах «України» вважати  пунктом 12 за нумерацією; 

       по  тексту   «Разом по підрозділу:»  цифри   «417 455,397», «98 824,417»  

замінити  відповідно на  цифри «410 562,397», «89 931,417». 

        Розділ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        у пункті 3 «Капітальний ремонт дороги  (з виготовленням проектно-

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

в м. Кропивницькому, всього, з них:» цифри «1 544,000», «1 499,000» замінити  

відповідно на цифри   «2 064,200», «2 004»;     

        по  тексту   «Разом по підрозділу:»  цифри  «18 657,81279», «4 522,32179»  

замінити  відповідно на  цифри «19 178,01279», «5 042,52179». 

          Розділ  «Експлуатація дорожньої системи»: 

          у пункті 2 «Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна 

пошкоджених) дорожніх знаків з виготовленням проектно-кошторисної 

документації» цифри  «3 000,000»,   «1 000,000» замінити відповідно на цифри  

«2 950,000», «950,000»;  

          у пункті 3 «Відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на 

вулицях міста» цифри  «10 900,000», «3 000,000» замінити відповідно на 

цифри  «10 700,000», «2 800,000»;  

         у пункті 5 «Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового 

зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації» цифри             

«656,000»,  «300,000» замінити відповідно на цифри  «606,000», «250,000»; 

        по  тексту   «Разом по підрозділу:»  цифри  «31 345,000», «8 990,000» 

замінити  відповідно на  цифри «31 045,000», «8 690,000». 
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           По тексту «Всього по Програмі:» цифри «472 458,20979»,                                      

«115 336,73879» замінити відповідно на цифри «465 785,40979»,                           

«108 663,93879». 

           2. Внести зміни 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                      

«62 223,038» замінити на цифри  «59 823,038»;      

          підпункти 1.17 «Капітальний  ремонт дороги  по  пров. Об'їзному,                                

вул. Харківській, вул. Степана Разіна, від вул. Степана Разіна                                  

до  пров. Степового і  до Далекосхідного кладовища  в м. Кропивницькому                     

(у тому числі виготовлення  проектно-кошторисної документації)» та                           

1.18 «Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького                                   

(від вул. Полтавської  до вул. Шевченка) в  м. Кропивницькому (у тому числі  

виготовлення  проектно-кошторисної документації) пункту  1 «Капітальний 

ремонт доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації» 

викласти в новій редакції, а саме: 

         підпункт 1.17: «пров. Об'їзний, вул. Харківська, вул. Степана Разіна,                         

від  вул. Степана  Разіна до пров. Степового  і  до Далекосхідного кладовища  

в м. Кропивницькому»; 

         підпункт 1.18: «вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до                          

вул. Шевченка) в  м. Кропивницькому»; 

         у пункті 2 «Капітальний ремонт вулиць, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації, всього:» цифри «2 400,000» замінити на 

цифри  «1 000,000»;     

         у пункті 3 «Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення 

кошторисної документації» цифри «17 461,000» замінити  на цифри   

«16 561,000»;  

         у пункті 5 «Поточний ремонт тротуарів, у тому числі  виготовлення 

кошторисної документації*» цифри  «2 000,000» замінити  «1 829,000»;  

         пункт 6 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

експертиза»  виключити;   

        у пункті 7 «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. 

Об’їзному в м. Кропивницькому (коригування) (у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації» цифри  «7 712,484» замінити на цифри                         

«6 012,484»;  

         у пункті 8 «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по                           

вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-

кошторисної документації»  цифри «200,000» замінити  на цифри   «128,000»;      

        пункт 9 «Капітальний ремонт  дороги по проспекту Інженерів                              

в  м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації» 

виключити;   
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        пункти 7-10 відповідно за нумерацією вважати пунктами 6-8. 

        Розділ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        у пункті 3 «Капітальний ремонт дороги (з виготовленням проектно-

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

в м. Кропивницькому, всього, з них:» цифри «1 544,000», «1 499,000», 

«45,000» замінити  відповідно на цифри   «2 064,200», «2 004,000», «60,200».    

        Розділ  «Експлуатація дорожньої системи»: 

        у пункті 2 «Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна 

пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації)*» цифри «1 000,000» замінити на цифри   

«950,000»; 

        у пункті 3 «Відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на 

вулицях міста*» цифри «3 000,000» замінити  на цифри «2 800,000»;  

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

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

у тому числі:» цифри «1 163,000» замінити на цифри  «1 100,000»;  

         у пункті 5 «Влаштування світлофорних об’єктів, у тому числі 

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

цифри  «837,000»  замінити на цифри  «900,000»; 

         у пункті 6 «Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового 

зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації*» цифри               

«300,000» замінити на цифри  «250,000». 

         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,             

т.в.о. заступника  міського голови з питань  діяльності виконавчих органів  

ради  Кухаренка В. І. 
 

 

Міський голова                                                                                А. Райкович   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каретнікова 22 05 06 


