
                  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 травня  2019 року                                             № 2494 

 

 
 

Про  внесення   змін  та доповнення 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», на підставі Положення про 

управління, затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького     

від 21 грудня 2017 року № 1384, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького            

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, внесених рішенням  Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2288), а саме:  

            1.1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання  Програми  

розвитку  дорожнього  господарства та безпеки  руху  у місті Кропивницькому 

на 2017-2021 роки»:  

                Розділ  «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

                 у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг з виготовленням проектно-

кошторисної документації» цифри «249 084,271», «33 700,000» замінити 

відповідно на «260 985,171»,  «45 600,900»;    

                 по тексту «Разом по підрозділу, з них:» цифри «42 1082,691»,                             

«70247,392» замінити відповідно на «432 983,591»,   «82 148,292»; 

                Розділ  «Експлуатація  дорожньої системи»: 

                у пункті 6 «Влаштування світлофорних об’єктів з виготовленням 

проектно-кошторисної документації» цифри «8 253,092», «2 253,092» замінити 

відповідно на «8 164,363»,  «2 164,363»;   

      

 



2 

      

           у пункті 7 «Капітальний ремонт  (влаштування) світлофорного об’єкта 

на перехресті вулиць Короленка - Миколи Левитського» цифри «246,908» 

замінити на «335,637»;      

           Розділ   «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

           у пункті 6 «Капітальний ремонт вул. Габдрахманова  від вул. Вокзальної 

до вул. Панфіловцев з виготовленням проектно-кошторисної документації, 

всього, з них: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»                      

по графі «2019» цифри «1493,50000», «1450,00000» замінити на «0,00000»;             

           пункт 9  «Капітальний ремонт вул. Габдрахманова від вул. Вокзальної 

до вул. Юрія  Бутусова з виготовленням проектно-кошторисної документації, 

всього, з них: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                        

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 

викласти в новій редакції згідно з додатком 1;       

            по тексту «Разом по підрозділу, з них:» цифри «63770,27228»,                             

«38234,20249», «60751,73746» замінити відповідно на «65263,77228», 

«38234,20249»; «62201,73746»;                                                              

           доповнити  розділом «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного 

бюджету», виклавши його згідно з додатком 1;     

             по тексту «Всього по Програмі:» цифри «526 084,47128»,                             

«118 570,10249» замінити відповідно на «543 678,87128», «134 671,00249». 

         1.2. До додатку 2  «Заходи щодо забезпечення  виконання  Програми  

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху  в місті Кропивницькому  

на 2019 рік»:  

             Розділ  «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

             у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг з виготовленням проектно-

кошторисної документації» цифри «33 700,000» замінити на  «45 600,900»;         

             Розділ  «Експлуатація  дорожньої системи»: 

             у пункті 7 «Влаштування світлофорних об’єктів (у тому числі 

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

цифри  «2 253,092» замінити  на   «2 164,363»; 

             у пункті 8 «Капітальний ремонт  (влаштування) світлофорного об’єкта 

на перехресті вулиць Короленка - Миколи Левитського» цифри «246,908» 

замінити на «335,637»;  

              Розділ  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

              пункт 5 «Капітальний ремонт вул. Габдрахманова  від вул. Вокзальної  

до вул. Панфіловцев з виготовленням проектно-кошторисної документації» 

виключити;   

          пункт 8  «Капітальний ремонт вул. Габдрахманова від вул. Вокзальної до 

вул. Юрія  Бутусова з виготовленням проектно-кошторисної документації» 

викласти в новій редакції згідно з додатком 2;     

          пункти 6-10 вважати відповідно пунктами 5-9; 
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          доповнити розділом «Утримання та розвиток автомобільних доріг            

та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного 

бюджету», виклавши його згідно з додатком 2.        

 

 

 

Міський голова                                                                               А.РАЙКОВИЧ   

  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ганна Каретнікова 22 05 06ТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 

 

 



тис.грн.

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

9.

Капітальний ремонт вул. Габдрахманова  від                    
вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова (Панфіловців) з 
виготовленням проектно-кошторисної документації, 
всього з них :

3493.50000 0.00000 0.00000 3493.50000 0.00000 0.00000

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій

3540.00000 0.00000 0.00000 3540.00000 0.00000 0.00000

1.
Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю  на 
пров. Об'їзному в м. Кропивницький (коригування ) 9200.000 0.000 5000.000 4200.000 0.000 0.000

Разом по підрозділу: 9200.000 0.000 5000.000 4200.000 0.000 0.000

                      Додаток 1 
                      до рішення Міської ради міста Кропивницького 
                      від 07 травня 2019 року  № 2494

Зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху у місті 
Кропивницькому  на 2017-2021 роки  

№    з/п

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

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства                   Т.САВЧЕНКО

Розділ "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету"

Прогнозний обсяг 
фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань, всього:

Найменування заходу

у тому числі за роками:



Субвенція  з 
державного 

бюджету 

Бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7

7.
Капітальний ремонт вул. Габдрахманова  від  вул. Вокзальної до                     
 вул. Юрія Бутусова (Панфіловців) з виготовленням проектно-кошторисної 
документації 

3493.50000 3450.00000 43.50000 0.00000 0.00000

1.
Капітальний   ремонт  шляхопроводу  через   залізницю  по                        
пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) 4200.000 0.000 0.000 0.000 4200.000

Разом по розділу: 4200.000 0.000 0.000 0.000 4200.000

 

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

Т.в.о. начальника  Головного управління житлово-комунального господарства                                Т.САВЧЕНКО

Спеціальний фонд

Загальний 
фонд

ВсьогоНайменування заходу

в тому числі

Міський бюджет

Розділ "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету"

Обласний                  
             
бюджет

Зміни та доповнення до Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху                                                           
                     в місті Кропивницькому на 2019 рік

№ з/п

Фінансове забезпечення (тис.грн)

 Додаток 2
 до  рішення  Міської ради міста Кропивницького
 від 07 травня  2019 року  № 2494
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