
 

     
 

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                                            № 1957 
 

 

Про  внесення  змін  та доповнень до рішення 

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 міста 

Кропивницького 

 

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 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 міської ради                               

від 15 лютого 2018 року № 1441, від 20 лютого 2018 року № 1449,                        

від  29 березня 2018 року № 1571, від 24 квітня 2018 року № 1604,                        

від 05 червня 2018 року  №  1694, від 12 липня  2018 року № 1764,                               

від 06 вересня 2018 року № 1800), а саме: 

      Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або  надають житлово-комунальні 

послуги»: 

       у  пункті 2 «Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на покриття 

збитків від операційної діяльності»  цифри «56 074,64456», «19 025,54456» 

замінити відповідно  на цифри «66 174,64456», «29  125,54456»;   

      у  пункті 7 «Фінансова підтримка КП «Трест зеленого господарства»  на 

погашення податкової заборгованості минулих років» цифри «1 850,000» 

замінити  на цифри «850,000»;  
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        назву пункту 9 «Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба - 

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування»                               

на облаштування огорожі на кладовищі по пров. Громадянському» викласти                  

в новій редакції, а саме: «Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба - 

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» для 

виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по                      

пров. Громадянському» (з виготовленням проектно-кошторисної 

документації).  

         По тексту «Всього по розділу І» цифри «201 700,61700», «62 689,21300»              

замінити на цифри відповідно «210 800,61700», «71 789,21300». 

        Розділ ІІ  «Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду                    

з виготовленням  проектно-кошторисної документації»: 

        у пункті  1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків» цифри           

«105 176,673», «29 712,890» замінити відповідно на  цифри  «104 176,673», 

«28 712,890»;    

        у пункті  4 «Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг» цифри           

«97 120,799», «26 743,877» замінити відповідно на  цифри  «98 570,799», 

«28 193,877»;  

        у пункті 7 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

експертизи об’єктів житлового фонду» цифри «1 501,900», «100,000» замінити 

відповідно на цифри «1 401,900», «0,000»;     

        у пункті 8 «Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових 

будинках» цифри «249,000», «175,000» замінити відповідно на цифри  

«274,000», «200,000»;  

        у пункті 16 «Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та 

існуючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)»  цифри 

«26 359,742», «2 000,000» замінити на цифри відповідно «26 652,742»,                       

«2 293,000»;  

          у пункті 19 «Послуги з енергетичного аудиту житлових будинків із 

виготовленням енергетичних паспортів» цифри «700,000», «100,000» замінити 

відповідно на цифри «600,000», «0,000».   

        По тексту «Всього по розділу ІІ» цифри «305 639,480», «66 796,367»,           

замінити відповідно на цифри «306 207,480»,  «67 364,367».  

        Розділ  ІІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        у підпункті 1.5 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

набережної  р. Сугоклей від вул. Прирічної до вул. Приміської                                    

(з виготовленням проектно-кошторисної документації), всього, у тому числі:» 

пункту 1 «Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 

всього, у тому числі:» цифри «515,000», «15,000» замінити на цифри 

відповідно «530,000»,  «30,000».  

        По тексту «Всього по розділу ІІІ» цифри «25 237,55351», «8 312,32451»,           

«1 722,51838», «915,18938» замінити на цифри відповідно «25 252,55351»,            

«8 327,32451», «1 737,51838», «930,18938». 
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        Розділ  ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        у пункті 7 «Утримання  вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, 

малих архітектурних споруд, ліквідація  сміттєзвалищ  тощо» цифри                      

«107 919,100»,    «24 050,000» замінити  відповідно на цифри «108 119,100», 

«24 250,000»;  

        пункт 8 «Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт об’єктів благоустрою» виключити; 

        у пункті 11 «Утримання  та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

кладовищ  (у тому числі  8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу 

на Фортечних  валах» цифри  «13 520,200», «2 859,000» замінити  відповідно 

на цифри «13 661,200», «3 000,000»;  

        пункти 9-24 вважати за нумерацією відповідно пунктами 8-23. 

        По тексту «Всього по розділу ІV» цифри «263 714,706», «50 968,547»              

замінити на цифри відповідно «264 055,706», «51 309,547». 

        Розділ VІІ «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства»: 

       у пункті 1 «Виготовлення адресних табличок на житлові будинки 

комунальної власності територіальної громади міста» цифри «2 050,000», 

«100,000» замінити на цифри відповідно «1 950,000», «0,000»;  

        По тексту «Всього по розділу VІІ» цифри «4 275,000», «180,000»              

замінити на цифри відповідно «4 175,000», «80,000». 

        Розділ VІІІ «Інші заклади та заходи»: 

        у пункті  2  «Відшкодування частини відсотків по кредитам, залучених на 

впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (встановлення  

систем індивідуального опалення  із міського бюджету у розмірі 50 %)» цифри 

«1 678,154» замінити  на цифри «975,154»;  

        назву заходу пункту 2 викласти в новій редакції, а саме: «Часткова 

грошова компенсація витрат (відшкодування витрат) на встановлення систем 

індивідуального опалення в рамках реалізації Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки»; 

        доповнити пунктом 3, виклавши його згідно з додатком 1.  

        По тексту «Всього по розділу VІІІ» цифри «1 888,154», «1 703,154»,              

замінити на цифри відповідно «1 385,154», «1 200,154».  

        Розділ ХІ «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії»: 

       у пункті 1 «Виготовлення схеми теплопостачання міста» цифри                        

«1 500,000» замінити на цифри «100,000»;  

        По тексту «Всього по розділу ХІ» цифри «1 500,000» замінити на цифри  

«100,000».  

        По тексту «Разом по розділам  І-ХІ  даної  Програми, у тому числі»                    

цифри «1 173 712,57351», «201 524,28051», «918 763,45538», «178 227,06038»,  

замінити відповідно на цифри «1 167 833,57351», «209 545,28051»,                        

«912 884,45538», «186 248,06038».  

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

виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2018 рік», а саме:  
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        Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або  надають житлово-комунальні 

послуги»: 

        у пункті 2 «Фінансова підтримка  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  на покриття 

збитків  від операційної  діяльності»  цифри «19 025,54456» замінити  на 

цифри  «29 125,54456»; 

        у  пункті 5 «Фінансова підтримка  КП «Трест зеленого господарства»  на 

погашення податкової заборгованості минулих років» цифри «1 850,000» 

замінити  на цифри «850,000»;   

        назву пункту 8 «Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба - 

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» на 

облаштування огорожі на кладовищі по пров. Громадянському»  викласти                  

в новій редакції, а саме: «Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба - 

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» для 

виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по                     

пров. Громадянському» (з виготовленням проектно-кошторисної 

документації).  

        Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового                    

фонду»:  

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

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

числі:» цифри «29 712,890» замінити  на  цифри «28 712,890»;    

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

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

цифри  «26 743,877» замінити на  цифри «28 193,877»;   

        пункт 6 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

експертизи об’єктів житлового фонду» виключити;   

        у пункті 7 «Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових 

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

цифри «175,000» замінити на цифри «200,000»;   

        у пункті 8 «Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та 

існуючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)*» 

цифри «2 000,000» замінити на цифри «2 293,000»;  

        пункт 11 «Послуги з енергетичного аудиту житлових будинків із 

виготовленням енергетичних паспортів» виключити;    

         пункти 7-15 вважати пунктами  6-13. 

        Розділ  ІІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        у пункті 5 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

набережної р.Сугоклей від вул. Прирічної до вул. Приміської                                     

(з виготовленням проектно-кошторисної документації), всього, у тому числі:» 

пункту 1 «Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 

всього,  у тому числі:» цифри «515,000», «15,000» замінити на цифри 

відповідно «530,000»,  «30,000».     
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         Розділ  ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        у пункті 2 «Утримання  вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, 

малих архітектурних споруд, ліквідація  сміттєзвалищ тощо» цифри                         

«24 050,000» замінити  на цифри  «24 250,000»;  

        пункт 3 «Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт об’єктів благоустрою» виключити; 

        у пункті 6 «Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на 

Фортечних  валах» цифри  «2 859,000» замінити  на цифри   «3 000,000»;  

        пункти 4-13 вважати за нумерацією відповідно пунктами 3-12; 

         Розділ VІ «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»: 

        пункт 1 «Виготовлення адресних табличок на житлові будинки 

комунальної власності територіальної громади міста» виключити;  

        пункт 2 вважати пунктом 1 за нумерацією. 

       Розділ VІІ «Інші заклади та заходи»: 

        у пункті  2  «Відшкодування  частини  відсотків  по кредитам, залучених 

на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках 

(встановлення  систем індивідуального опалення  із міського бюджету                       

у розмірі 50 %)» цифри «1 678,154» замінити  на цифри «975,154»;  

        назву заходу пункту 2 викласти в новій редакції, а саме: «Часткова 

грошова  компенсація  витрат (відшкодування витрат) на встановлення систем 

індивідуального  опалення  в  рамках  реалізації  Програми оптимізації 

системи  теплопостачання  у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки»; 

        доповнити пунктом 3, виклавши його згідно з додатком 2.  

        Розділ  ІХ «Забезпечення діяльності з  виробництва,  транспортування, 

постачання теплової енергії»: 

        у пункті 1 «Виготовлення схеми теплопостачання міста» цифри                           

«1 500,000» замінити на цифри  «100,000». 

        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,  т.в.о. заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів  ради  Кухаренка В.І. 

 

Міський голова                                                                             А. Райкович   

 

 

 

 

 

 

 

Каретнікова 22 05 06 

 

 



тис.грн

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

VІІІ.

3.
Встановлення системи індивідуального опалення для 

сімей-загиблих воїнів АТО (за списком) 
200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

 Начальник  Головного управління житлово-комунального господарства                                            В. Кухаренко 

 Інші заклади та заходи 

у тому числі за роками:

Найменування заходу

                                   Додаток 1 

                                   до рішення Міської ради міста Кропивницького

                                   від  06 листопада  2018 року  № 1957

Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  житлово-

комунального господарства  міста Кропивницького на 2017-2021 роки  

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

№ з/п



1 2 3 4 5 6 7 8

3.
Встановлення системи індивідуального опалення для 

сімей-загиблих воїнів АТО:
200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000

3.1 вул. Соборна, 11, кв. 77  (Гаспарян С. М.)

3.2
вул. Волкова, 28, корп. 3, кв.100 (Нароженко О.В.)

3.3
вул. Яновського, 155-а, кв. 69 (Тельнова Т.І.)

 Розділ  VІІ "Інші заклади та заходи " 

  Начальник  Головного управління житлово-комунального господарства                                            В. Кухаренко

Найменування заходу
Державний 

бюджет

Всього
№  з/п

Інші
Спеціальний 

фонд                     

(бюджет 

розвитку)

Обласний 

бюджет Загальний 

фонд 

 в тому числі:

Міський бюджет

Додаток 2

від 06 листопада 2018 року № 1957

до рішення Міської ради міста Кропивницького 

 Фінансове забезпечення (тис.грн)

 Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2018 рік 


