
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКО 

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 лютого 2020  року                                                             № 3143 
 

 

Про продовження терміну дії Програми 

та внесення змін і доповнень до рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

від 19 грудня 2017 року № 1263 
 

 

           Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання 

комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 1» 

Міської ради міста Кропивницького» від 13 листопада 2019 № 716, від 29 січня 

2020 року № 54, комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 2» Міської ради міста Кропивницького» від 06 листопада  

2019 року № 1159, від 19 листопада 2019 року № 1181, заяви голів правлінь  

ОСББ «Гарант-28» від 29 січня 2020 року № 45, ОСББ «Гірничий 20-А»  

від 27 січня 2020 року № 1, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Продовжити на 2020 рік термін дії Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017 – 2018 роки (з урахуванням 

змін, внесених рішенням міської ради від 19 грудня 2018 року № 2259). 

 2. Внести доповнення до додатку 3 «Перелік багатоквартирних житлових 

будинків, в яких подальша експлуатація СЦО визнана недоцільною» до 

Програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому, 

затвердженої рішенням міської ради від 19 грудня 2017 року № 1263 «Про 

затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2017-2018 роки» (з урахуванням змін та доповнень, 

внесених рішеннями міської ради від 12 липня 2018 року № 1746,  

від 06 листопада 2018 року № 1967, від 27 серпня 2019 року № 2757), а саме:  

пункт 111 «вул. Шульгиних, 32, корп. 1» та цифра «7»; 

пункт 112 «вул. Велика Перспективна, 23/13» та цифра «1»; 

пункт 113 «вул. Шевченка, 50/40» та цифра «1»; 

пункт 114 «вул. Нижня П'ятихатська, 20-а» та цифра «7»;  

пункт 115 «вул. Гоголя, 88/66» та цифра «1»; 

пункт 116 «вул. Шульгиних, 25» та цифра «1»; 

пункт 117 «вул. Київська, 9» та цифра «2»; 
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пункт 118 «вул. Короленка, 32» та цифра «1»; 

пункт 119 «вул. Короленка, 40» та цифра «1»; 

пункт 120 «вул. Короленка, 42» та цифра «2»; 

пункт 121 «вул. Генерала Жадова, 28, корп. 2» та цифра «4»; 

пункт 122 «вул. Генерала Жадова, 28, корп. 3» та цифра «1»; 

пункт 123 «вул. Лінія 9-а, буд. 38» та цифра «3»; 

пункт 124 «вул. Лінія 10-а, буд. 54» та цифра «2». 

 

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, заступника міського голови                     

з питань  діяльності виконавчих органів  ради О.Вергуна.  

 

 

 

Міський голова                                                                     Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Шпильова 22 86 87 


