
 

 

 

                                                                      ПРОЄКТ №  3989 

 

МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «____»_________2020  року                                          № _____ 

 

 

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», на підставі Положення                 

про Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради  

міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста 

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

Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

 

            Внести зміни 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»                                

(з урахуванням  змін, внесених рішенням Міської ради міста Кропивницького                 

від 05 березня  2020 року  № _____,  а саме:  

          1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки»: 

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду                       

з виготовленням проєктно-кошторисної документації»: 

          у пункті 6 «Капітальний  ремонт  внутрішньобудинкових  інженерних 

мереж» цифри «7 574,829», «1 000,000» замінити відповідно цифрами                         

«7 074,829», «500,000»;       

        у пункті 14 «Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації» цифри «7 275,426»,                    

«0,000» замінити відповідно цифрами «7775,426», «500,000»;                                   
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Розділ VІ «Внески  до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

(комунальної власності): 

 

       у пункті 6.1 «КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Міської ради міста Кропивницького» 

цифри «40 033,420», «0,000» замінити  відповідно цифрами «40 283,420», 

«250,000»;        

       по тексту «Всього по розділу VІ:» цифри «96 346,370», «0,000»  замінити 

відповідно цифрами «96 596,370», «250,000»;  
 

        по тексту «Разом по розділам І–ХІ Програми, з них:» цифри                               

«1 321 378,45348», «195 796,05470», «1 141 529,31530», «190 284,00000»,                     

замінити відповідно цифрами «1 321 628,45348», «196 046,0547»,                                

«1 141 779,31530», «190 534,000».   

 

        2. До додатку 2 «Заходи щодо забезпечення  виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства  міста 

Кропивницького на 2020 рік»: 

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду                       

з виготовленням проєктно-кошторисної документації»: 

         у пункті 5 «Капітальний ремонт  внутрішньобудинкових  інженерних мереж       

у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації*» цифри                            

«1 000,000» замінити цифрами  «500,000»;  

        доповнити пунктом 10 «Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому 

числі виготовлення проєктно-кошторисної документації», виклавши його згідно           

з додатком;  

 

Розділ  ІV  «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        доповнити пунктом 10 «Влаштування зупинок громадського транспорту,                    

у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації», виклавши його 

згідно з додатком;  

 

         Розділ VІ  «Реалізація проектів за рахунок коштів громадського 

бюджету міста» вважати  відповідно розділом Х; 

         доповнити розділом VІ «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання (комунальної власності), виклавши його згідно з додатком;  

  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 

   

 
Ганна Каретнікова 22 05 06   
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9.
Поточний ремонт внутрішньодворових  доріг, у тому числі  виготовлення 

проєктно-кошторисної  документації*
500,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000

Всього  по розділу ІІ:
49345,900 0,000 0,000 48845,900 500,000 0,000

10.
Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9.1

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Міської ради міста Кропивницького»  на 

придбання основних засобів (реалізація проєкту громадського бюджету 

"Облаштування притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес ")

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000

Всього  по розділу ІХ: 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000

Придбання  техніки, обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста, у тому числі:

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

Загальний 

фонд 

Розділ ІІ  «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»: 

Розділ  ІV  «Організація благоустрою населених пунктів»:

Розділ ІХ  «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (комунальної власності)»:

№    з/п Найменування заходу

 Фінансове забезпечення (тис.грн)

Всього

 в тому числі:

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет 

Міський бюджет

Інші
Спеціальний 

фонд                     

(бюджет 

розвитку)

                                       до рішення Міської ради 

                                       міста  Кропивницького

                                        "_____" ______ 2020 року № ___

Зміни та доповнення до Заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2020 рік 

                                       Додаток 



   

                           

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

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», Кіровоградська міська рада  

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1.Затвердити Програму утримання, благоустрою та розвитку           

житлово-комунального господарства міста Кропивницького           

на  2017-2021 роки, що додається. 

 2. Включити Програму утримання, благоустрою  та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки           

до складу Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 

2015 рік та основних напрямів  розвитку на 2016  і  2017 роки. 

 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  Мосіна О.В. 
  

 

Міський голова                                                                            А. Райкович                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барабаш  22 38 81 



 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

          Рішення  Кіровоградської 

          міської ради  

          17 січня  2017 року  

          № 763 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                П Р О Г Р А М А 

утримання, благоустрою та  розвитку  житлово–комунального господарства 

міста Кропивницького на 2017–2021 роки 
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І. Загальні положення 

 

         Програма  утримання,  благоустрою  та  розвитку житлово–комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017–2021 роки (далі – Програма) 

розроблена Головним управлінням житлово–комунального господарства з метою 

реалізації на території міста державної політики, власних повноважень  

виконавчих органів міської ради в сфері утримання, благоустрою та розвитку 

житлово–комунального господарства, створення умов щодо відновлення і 

захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та забезпечення 

населення якісними житлово–комунальними послугами. 

        Програма діє у відповідності із вимогами  законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів»,           

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» та Бюджетного кодексу України.  

           У Програмі визначені пріоритетні видатки на  капітальний ремонт наявного 

житлового фонду (у тому числі житлового фонду об’єднань  співвласників 

багатоквартирних будинків), забезпечення функціонування теплових мереж, 

поточне утримання об’єктів благоустрою та реалізацію заходів щодо 

інвестиційного розвитку міста. За 9 місяців 2016 року підприємствами житлово–

комунального господарства міста  надано послуг та виконано робіт  загальною 

сумою майже 238,2 млн грн. На підприємствах галузі житлово–комунального 

господарства працює 1667 працівників, середньомісячна заробітна плата яких  у 

розрахунку на одного штатного працівника становила 3 538,0 грн. 

 

ІІ. Аналіз стану житлово-комунального господарства міста 

 

          Житлово–комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей 

господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність. 

Сьогодні житлово–комунальне господарство міста переживає значні 

труднощі. Технічний стан житлово–комунального господарства з кожним роком 

погіршується, основні фонди та обладнання потребують оновлення.  

Зростання вартості енергоносіїв, незадовільний фізичний стан внутрішніх 

систем житлових будинків, фізичне та моральне старіння конструкцій, низька 

теплозахисна властивість призводить до невиправдано високого рівня  

споживання тепла. 

За останні роки питання благоустрою територій міста та поточного 

утримання об’єктів благоустрою значно загострились виключно через 

економічні чинники – в місті майже відсутні капітальні вкладення у 

комплексний благоустрій, фактичне фінансування за бюджетними 

призначеннями на  утримання об’єктів, значно менше від наявної  потреби. 

Об’єкти благоустрою переважно фінансуються за принципом необхідного 

утримання у належному стані. 
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     2.1. Комунальне господарство та благоустрій міста 

 

 Благоустрій – візитна картка кожного міста. Актуальність  розвитку 

благоустрою міста Кропивницького в загальному контексті житлово–

комунальної галузі не викликає сумнівів.  Благоустрій міста передбачає 

розроблення і здійснення ефективних і комплексних  заходів з  утримання  

територій  міста  у належному стані, їх санітарного очищення, збереження 

об’єктів загального користування, а також  природних  ландшафтів,  інших  

природних  комплексів  і об’єктів; організацію належного утримання та 

раціонального використання  територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів 

іншого призначення.  

                 Місто Кропивницький займає площу 103 км². На теперішній час загальна 

протяжність вулиць, проспектів, провулків, площ міста – 507,9 км та           

мереж зовнішнього освітлення міста – 312,3 км, на технічному обслуговуванні 

перебуває  8 351 світлоточка.  В постійному  утриманні перебуває 125 вулиць 

міста довжиною 133,95 км. Площа зелених насаджень (парків, скверів, вулиць, 

зелених зон), охоплених  доглядом,  становить – 483,70 тис.кв.м.   

    Для зменшення експлуатаційних  витрат, ефективного реагування на 

аварійні ситуації та сталого функціонування освітлення міста діє сучасна 

система диспетчеризації роботи мереж зовнішнього освітлення міста. 

          Загальна площа зелених насаджень міста становить 3016,64 га,  у тому 

числі 713,130 га охоплена доглядом.  

Виникає нагальна потреба перегляду підходів до обліку міського 

комунального майна, принципів утримання та облаштування об’єктів 

благоустрою шляхом залучення інвестиційних коштів, спонсорської допомоги та 

благодійної діяльності. 

Вулично–дорожня мережа постійно потребує сезонного утримання           

у відповідності з розрахунковою шириною від бордюру  за режимами та 

графіками.   

В її межах здійснюється санітарне прибирання в теплу пору року, а в 

холодну пору року – зимове утримання, яке складається з робіт із розчищення 

від снігу та льоду  шляхом відгортання снігового покрову на обочину, посипання 

піщано–соляною сумішшю. Збільшенню кількості вулиць для постійного 

механізованого прибирання перешкоджає відсутність поліпшеного покриття 

вулично–шляхової мережі на частині другорядних вулиць міста (особливо в 

мікрорайонах приватної забудови), зношеність та/або відсутність тротуарів і 

бортового каменю майже на третині вулиць міста. Вулично–шляхова мережа не 

повністю пристосована для пересування маломобільних груп населення. 

   Тротуари міста мають асфальтне покриття та мощення бруківкою, що           

значною мірою  потребують ремонту, відновлення та його нового влаштування.  

         Певна частина зелених насаджень міста досягла вікової межі, і вони 

потребують постійного оновлення, належного утримання, своєчасного 

виконання капітального ремонту та реконструкції. Однією із проблем є наявність 

та поширення карантинних рослин на території міста.  
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  Протягом останніх років проведена робота по утриманню  зелених зон 

міста, однак необхідно збільшувати площі зелених насаджень в місцях 

загального користування шляхом створення нових парків та скверів.  

            Все найбільш актуальним постає питання збереження, відновлення,           

а також покращення стану існуючих та збільшення  нових зелених насаджень на 

території міста: в парках,  скверах, зелених  зонах, на вулицях міста. 

                    В останні роки проведена робота з впорядкування парків та скверів, проте 

окремі парки потребують проведення робіт з їх капітального відновлення. 

                    Необхідно продовжувати  розпочату  реконструкцію  найбільшого об’єкта  

комунальної власності територіальної  громади міста парку–пам’ятки садово–

паркового мистецтва місцевого значення «Перемога», що на річці Сугоклея,           

а також реконструкцію парку – пам’ятки садово – паркового мистецтва 

місцевого значення «Ковалівський», що в центральній частині міста. 

Проведення комплексу заходів із знищення та попередження 

розповсюдження амброзії полинолистої на території міста призведе до 

зменшення площ вогнищ амброзії, кількості випадків захворювання на алергію 

серед населення, пов’язаних з цвітінням її та інших карантинних рослин, 

поступового зменшення площ засмічення бур’яном.  

Проводити заходи необхідно шляхом дворазового скошування, виривання 

з корінням із залученням  комунальних служб, населення тощо. 

  На території міста налічується  16 кладовищ  загальною площею  197,5 га,        

з яких 8 є закритими для поховань. Діючі кладовища майже вичерпали свій 

ресурс. Утримання міських  кладовищ здійснюється на площі 174,3 га.  

Вирішення питання достатньої кількості місць для поховання можливе за 

рахунок розширення території кладовища та будівництва нових. Крім того, 

перспективним є будівництво колумбарію.  

Міське сміттєзвалище твердих побутових відходів розташовується  на 

площі  18,8  га, яка зайнята на  80 відсотків, зберігається там 3,8 мільйона тонн 

відходів.   Сміттєзвалище знаходиться у задовільному стані. Щоб продовжувати 

функціонування сміттєзвалища, підприємством – надавачем послуг (КАТП – 

1128) придбано спецобладнання, мобільну сортувальну лінію та розпочато 

санацію території полігона з боку Кущівки, що збільшить санітарну зону. 

Аналогічні заходи проводяться і з боку Завадівки.  У перспективі планується 

залучення інвестиційних коштів для облаштування смітєзвалища, побудови там  

промислових приміщень. А рекультивація окремих територій полігона  

дозволить утилізувати близько чотирьох мільйонів тонн відходів, які 

накопичувались з 60 років минулого століття. Для цього використовуватимуть 

сучасні технології. 

         На прибудинковій території житлових будинків міста знаходиться           

28 контейнерних  майданчиків для збору сміття. Для забезпечення належного 

рівня надання послуг з вивезення побутових відходів необхідне щорічне 

оновлення контейнерів, будівництво нових контейнерних майданчиків та  

ремонт під'їзних шляхів до існуючих. 
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         Незабаром в місті замість звичайних контейнерів для сміття з’являться 

закриті заглиблені бункери, розраховані на п’ять куб.м відходів. Проте існує 

нагальна потреба у виготовленні програми санації і рекультивації робочих карт, 

які не експлуатуються. Для  визначення об’ємного ресурсу полігона необхідно 

провести відповідні розрахунки та погодити перспективи розвитку для 

успішного функціонування орієнтовно до 2021 року.  

         Щодо ситуації по регулюванню чисельності безпритульних тварин, то 

місто постійно поповнюється безпритульними тваринами, які потребують 

гуманного поводження з ними. Існує значна проблема з будівництвом та 

обслуговуванням притулку для бездомних тварин. Спосіб мінімізації їх кількості 

в межах міста шляхом відстрілювання неприйнятний для цивілізованого 

суспільства, проте потреба у будівництві об’єкта з біоутилізації загиблих тварин 

та решти біовідходів – надзвичайно актуальна. Впровадження необхідних 

заходів щодо поводження з безпритульними тваринами  передбачено у  Програмі  

регулювання чисельності  безпритульних тварин у м. Кіровограді на           

2016–2020 роки, затвердженій рішенням Кіровоградської міської ради  від           

10 червня 2016 року № 315, в якій заплановано будівництво тимчасового 

притулку утримання безпритульних тварин по вул. Генерала Родимцева як  за  

рахунок коштів міського бюджету, так і  за рахунок коштів Державного фонду 

охорони навколишнього природного середовища. Проектно–кошторисна 

документація на зазначене будівництво вартістю понад 7 118,8 тис.грн  

розроблена Департаментом житлово–комунального господарства 

Кіровоградської обласної державної адміністрації.  

        Із 302,6 км  доріг міста з твердим покриттям зливна каналізація має  

протяжність 33 км, що становить 11 % від протяжності доріг з твердим 

покриттям. Існуюча мережа потребує суттєвого  покращення пропускної 

здатності та більшого охоплення території міста, зокрема місць постійного 

підтоплення (географічно низьких територій – мікрорайон Ковалівка, площа 

Богдана Хмельницького, центральна частина міста, шляхова мережа, наближена 

до р. Інгул). 

   Недостатня розгалуженість та низька пропускна здатність існуючої мережі, 

відсутність поліпшеного покриття вулиць міста призводить до підтоплень 

вулиць та територій міста під час наднормових опадів. Існуюча мережа потребує 

суттєвого покращення пропускної здатності та повного охоплення території 

міста. Зокрема, це місця постійного підтоплення (географічно низьких 

територій) – мікрорайон Ковалівка, площа Богдана Хмельницького,  центральна 

частина  міста та шляхова мережа, яка наближена до р. Інгул. 

     За 9 місяців 2016 року Головним управлінням житлово – комунального 

господарства виконано робіт по утриманню вулично – дорожньої мережі міста 

на суму 10 434,800 тис.грн,  по комплексному утриманню зелених насаджень на 

прилеглих територіях біля в’їзних знаків, на територіях парків, скверів, газонних 

частинах вулиць міста на суму 7 561,272  тис.грн   та проведено поточний  

ремонт  зелених  насаджень (знесення 409 аварійних, фаутних дерев)  на  суму           

914,700 тис. грн.     
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      На утримання кладовищ (прибирання, вивезення сміття, видалення порослі 

дерев, покіс  трави, збирання  скошеної трави та інше) за звітний період 

використано кошти в сумі  1 322,919  тис.грн,  в тому числі: кошти  підприємства 

– 17,846 тис.грн; кошти  міського  бюджету – 1 238,910 тис.грн; кошти  інших 

джерел – 66,163 тис.грн (громадські роботи).       

     Виконано  роботи з технічного обслуговування та утримання у належному 

стані 312,3  км мереж зовнішнього освітлення,  8351 світлоточки   загальною 

сумою 6 336,900 тис.грн (в т. ч. відшкодовано за спожиту електроенергію           

1 671,900 тис.грн). 

          Проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на суму           

1 953,042 тис.грн, відновлено 330 світлоточок та натягнуто 10,224 км мереж 

зовнішнього освітлення. Роботи виконані по вулицях Григорія Синиці, 

Балтійській, Мінській, Скульського, Гуляницького, Радищева, просп. 

Університетському, 4, пров. Крутому та інших. 

          На утримання 57 діючих світлофорних об’єктів використано           

1 078,368  тис.грн. Для безпеки дорожнього руху по вулицях міста нанесено 

дорожню та пішохідну розмітки довжиною 15,313 км  та освоєно 910,700 тис.грн 

(вулиці Велика Перспективна, Ушакова, Соборна, Мурманська, Полтавська, 

Євгена Маланюка, Євгена Чикаленка, проспекти Винниченка і Університетський 

та інші).    

          Виконано роботи  з поточного ремонту пішохідного  огородження 

довжиною  323 п. м  на суму 10,382 тис.грн  та проведено ремонт дорожніх 

знаків на суму  96,719 тис.грн  у  кількості 159 одиниць. 

  На сьогоднішній день для виконання  робіт та послуг в галузі  

комунального господарства та благоустрою задіяні 11 комунальних підприємств 

та на конкурсних засадах залучаються підприємства різних форм власності. 

                                               

2.2. Житлове господарство 

 

Сьогодні у комунальній власності територіальної громади міста знаходиться  

1406 житлових будинків  загальною площею 2,7 млн.кв.м, з яких 1160 будинків,  

або 82,5 %  від загальної кількості  збудовані  до  1980 року.  

  888 житлових будинків обладнані централізованим опаленням,           

210 житлових будинків   оснащені ліфтами  в загальній кількості 648 одиниць.   

        На технічному обслуговуванні КП «ПВК Геркон» м. Кропивницького  

знаходяться 620 ліфтів. Через відсутність коштів на поновлення роботи  ліфтів  

після пожеж та крадіжок ліфтового обладнання 27 одиниць не працюють.           

76,9 %  ліфтів знаходяться в незадовільному стані та потребують 

модернізації і оновлення в зв’язку з завершенням нормативного терміну 

експлуатації (25 років). 

  Фізичне та моральне старіння конструкцій  та  внутрішньобудинкових  

мереж житлових будинків стало головною причиною зниження якості 

комунальних послуг, погіршення комфортності умов проживання мешканців 

міста.  
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  Потребують модернізації і капітального ремонту 308 будинків перших 

масових серій  забудов та  120 будинків, які  визнані в установленому порядку 

ветхими. 

Сягнув критичної межі технічний стан  внутрішньобудинкових мереж:           

79,4 %  водопровідних та каналізаційних мереж та  62,1 %  мереж 

теплопостачання  потребують термінової заміни. 

Останнім часом мешканці міста все частіше висловлюють своє 

невдоволення щодо якості надання житлово–комунальних послуг. Невдоволення 

мешканців спричинене перш за все тим, що невчасно вирішуються питання 

поточного та капітального ремонту будинків, що призводить до передчасного 

старіння житлового фонду. Ситуація в житлово–комунальному господарстві 

продовжує ускладнюватися. 

         Нестача власних коштів комунальних підприємств (балансоутримувачів) і 

бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення 

позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань з технічного 

переоснащення та капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків. 

         Щороку визначаються будинки, що перебувають на балансі комунальних 

підприємств міста, в яких проводяться капітальні ремонти за кошти міського 

бюджету м. Кропивницького, однак через великі обсяги робіт та значне 

капіталовкладення темпи проведення і обсяги ремонтів є низькими. 

         Фактичні асигнування з місцевого бюджету на капітальний ремонт житла в 

середньому по місту складають 15–20 % від потреби. 

         Технічний стан житлових будинків, які перебувають на балансі 

комунальних підприємств з кожним роком погіршується, інженерне обладнання 

потребує оновлення.  На сьогоднішній день понад 60 % будинків, які 

перебувають на балансі комунальних підприємств міста, потребують 

капітального ремонту. 

         Належне утримання житлового господарства є однією з найважливіших 

проблем, яка стоїть перед державою в цілому, а також перед органами місцевого 

самоврядування. Одним із шляхів її вирішення є консолідація власників житла, 

гуртування їх у об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. 

          У тому випадку, коли контроль за якістю робіт у будинку та 

відповідальність за своєчасне фінансування цих робіт перейде від органів влади 

до мешканців будинку, можна сподіватися на зміну ситуації.  

         З метою реалізації  права  громадян  щодо  їх  участі  у місцевому 

самоврядуванні, станом на 01 жовтня 2016 року у місті створено 45 об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що складає 3,1 %           

від загальної кількості  будинків по місту. Систематично проводиться 

консультативно–роз’яснювальна та організаційна робота щодо створення 

самоуправління населення з утримання житлових будинків. Програмою 

сприяння створенню та підтримки функціонування об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у м. Кропивницькому на 2016–2018 роки, 

затвердженою рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року       

№ 316, передбачається заходи по співфінансуванню капітальних ремонтів 

житлового фонду ОСББ за рахунок коштів міського бюджету.    
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Протягом  січня – вересня  2016 року виконано  робіт  з утримання 

житлового фонду за рахунок коштів міського бюджету загальною сумою           

понад 23 693,5 тис грн, з них:  

         проведено роботи по капітальному ремонту  20  внутрішньодворових доріг 

на території  житлових будинків з виготовленням проектно–кошторисної 

документації  на суму 8 803,81  тис.грн;  

         проведено роботи по поточному  ремонту 8  внутрішньодворових доріг на 

території житлових будинків на суму  457,69 тис.грн; 

         здійснено капітальний ремонт покрівель із виготовленням проектно–

кошторисної документації (35 об'єктів) на суму  10 744,03 тис.грн; 

         проведено капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинках із виготовленням проектно–кошторисної документації (96 одиниць) на 

суму 2 848,00 тис.грн; 

       виконано капітальний ремонт внутрішньобудинкових та зовнішніх 

електричних мереж 2 – х житлових будинків  на суму  840,000  тис.грн. 

Згідно з обсягами коштів, які надходять від мешканців за послуги           

з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, комунальними 

підприємствами «Житлово–експлуатаційні організації № 1, 2, 3, 4» 

Кіровоградської міської ради» та «Житлово–експлуатаційна контора № 9 

Кіровоградської міської ради»  виконувалися  роботи  з  утримання та  поточного 

ремонту житлового фонду, а саме: покрівель, систем опалення та холодного 

водопостачання, водовідведення,  вхідних дверей, електричних щитових, 

каналізаційних систем, інженерних вводів, підготовки житлових будинків до 

експлуатації в осінньо–зимовий період тощо.  

       Суттєва (понад 19,7 млн. грн, з яких 7,9 млн.грн борг минулих років)  

заборгованість мешканців міста перед надавачами послуг по сплаті  за  утримання 

житлового фонду поглиблює проблеми якісного і своєчасного надання послуг  з 

утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (у тому числі і з 

виконання ремонтних робіт).  

         Для усунення аварійних ситуацій у житлово-комунальному господарстві 

міста функціонує комунальне підприємство «Кіровоградська аварійно–

диспетчерська служба». Підприємство спільно  із  комунальними та  іншими  

черговими  службами  координує  дії у  подоланні  аварійних ситуацій у 

внутрішньобудинкових системах опалення, холодного водопостачання і 

водовідведення, в мережах електропостачання, в сантехнічних та інших мережах, 

а також забезпечує їх стале функціонування у повсякденному режимі діяльності.    

Так,  за  звітний період підприємством  прийнято 4540  заявок та звернень 

громадян, що стосуються питань з надання послуг по ліквідації аварійних 

ситуацій та ремонту у внутрішньобудинкових системах опалення, холодного 

водопостачання і водовідведення, в мережах електропостачання, виконання робіт 

по заміні трубопроводів різного призначення в сантехнічних і інших мережах 

тощо.                     

Крім того, працівниками диспетчерського відділу підприємства надано           

42030 консультацій щодо попередження аварійних ситуацій.  

У відповідності з галузевою програмою, за рахунок коштів міського 

бюджету протягом 9 місяців 2016 року перераховано коштів на утримання           

КП «Кіровоградська аварійно–диспетчерська служба» в сумі  2 565,5 тис.грн. 
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           2.3.  Теплова  комунальна енергетика і  водопровідно-каналізаційне 

господарство 

 

 Теплопостачання  міста  забезпечується  підприємствами:           

КП «Теплоенергетик»  та   ДП  «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», на  

балансі  яких  знаходяться  25 котелень, 35 центральних теплових пунктів,           

362,8 км теплових мереж. 

З метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону та 

надання якісних послуг з централізованого опалення населенню міста 

підприємствами теплової комунальної енергетики при підготовці об’єктів до 

роботи в осінньо–зимовий період протягом 2016 року через скрутний фінансовий 

стан виконувались тільки найнеобхідніші роботи за рахунок коштів підприємств.  

          Так,  КП «Теплоенергетик» за рахунок власних коштів підприємства  

проведено роботи по ремонту ветхих і аварійних ділянок теплових мереж, 

виконано заміну 1,475 км теплових мереж. Здійснено підготовку 2– х центральних 

теплових пунктів. Виконано підготовку 5 котелень підприємства. Проведено 

капітальний ремонт обладнання хімводоочистки та електричного цеху, замінено 

запірну арматуру. Проведено поточний ремонт обладнання котлотрубного цеху, 

гідравлічні випробування теплових мереж тощо. Виконано відновлення  1955 м 

асфальтного покриття після ремонтних робіт.  

 

В смт. Новому виконано ревізію насосів свердловин № 2, 3 Обознівського  

водозабору. Проведена повна заміна та ремонт запірної арматури на насосній 

станції і трубній обв’язці водонапірних башт № 1, № 2 та корпусів водонапірних 

башт. Проведено поточний ремонт дільниць водопостачання та водовідведення.            

На дільниці водопостачання проведено ремонт пожежних гідрантів на 

водопровідних мережах, двох мережевих насосів, нанесено  антикорозійне 

покриття на трубопроводи та металоконструкції станції ІІ підйому та інше. 

        На дільниці водовідведення проведено ремонти насосів, відмостків 

залізобетонних резервуарів блоку ємкостей очисних споруд та залізобетонних 

оголовків каналізаційних колодязів, змащування підшипникових вузлів насосів 

очисних споруд та каналізаційно – насосних станцій. 

 ДП  «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» за рахунок власних коштів 

підприємства  проведено ремонт ветхих та аварійних ділянок теплових мереж, 

виконано заміну 1,827 км теплових мереж. Здійснено підготовку 25 центральних 

теплових пунктів. Виконано підготовку 20 котелень підприємства.  

Проведено капітальний ремонт 718 кв.м покрівель котелень та 

центральних теплових пунктів, гідроопресування  67 котлів. Виконано заміну 

120 штук запірної арматури, ремонт 12 силових трансформаторів, 551 

електродвигуна, 30 люків теплових камер, улаштування  0,6 тис. кв.м 

асфальтобетонного покриття доріг після ремонту теплових мереж та інше. 
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ІІІ. Проблемні питання житлово–комунального господарства та основні 

принципи їх вирішення 

 

  На даний час у житлово–комунальній галузі існує ряд проблем,           

які потребують вирішення: 

          застарілий житловий фонд (частина якого побудована ще до           

1980 року) потребує оновлення від фундаменту до покрівлі; 

           зовнішні та внутрішньобудинкові інженерні мережі зношені на 74 % і 

потребують повної заміни та оновлення; 

           біля 77 % ліфтів знаходяться в незадовільному стані та потребують 

модернізації і оновлення в зв’язку з завершенням нормативного терміну 

експлуатації (25 років); 

зношеність об’єктів благоустрою, в тому числі вулично–дорожньої 

мережі; 

недостатня розгалуженість та низька пропускна здатність мережі закритої 

зливової каналізації у складі інженерного захисту територій та відсутність 

локальних очисних споруд; 

           збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та 

енергетичних ресурсів, що негативно впливає на якість житлово–комунальних 

послуг;  

розбалансованість системи теплозабезпечення через масове відключення     

від централізованого теплопостачання і встановлення мешканцями систем 

індивідуального опалення (в окремих будинках 63 %); 

           висока вартість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій з 

використанням альтернативних джерел енергопостачання;  

           недостатня кількість кваліфікованих кадрів в сфері житлово–

комунального господарства та благоустрою;  

          недостатнє фінансування житлово–комунального господарства з 

державного та міського бюджетів; 

          пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального 

користування будинків і прибудинкових територій; 

повільний процес створення ОСББ. 

 

Основні принципи вирішення проблемних питань: 

           сприяння розвитку ринку управляючих компаній та надавачів послуг, 

здійснення підготовки  професійних кадрів  інституту управителів будинків; 

впровадження заходів з енергозбереження в житлових будинках; 

технічне переоснащення галузі на основі широкого застосування 

вітчизняних і зарубіжних науково–технічних досягнень, зокрема в 

енергозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій; 

           залучення до надання житлово–комунальних послуг суб’єктів 

підприємницької діяльності; 

державна підтримка забезпечення сталого функціонування і динамічного 

розвитку сфери житлово–комунального господарства; 
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удосконалення системи управління житлово–комунальним 

господарством; 

стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово–комунального 

господарства; 

ефективне використання грошових, людських та матеріальних ресурсів 

виробниками/виконавцями та споживачами житлово–комунальних послуг; 

пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення міста; 

прозорість прийняття рішень стосовно тарифної політики, організація 

громадських обговорень та слухань з проблемних питань житлово–комунального 

господарства; 

            відповідальність за ефективне використання майна комунальної власності 

територіальної громади міста та за діяльність підприємств житлово–

комунального господарства стосовно виконання вимог нормативно–правових 

актів, які діють у житлово-комунальній сфері; 

            створення однакових умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності 

у сфері житлово–комунального господарства. 

                

ІV. Мета та цілі  Програми 

   Мета Програми полягає у забезпеченні державної політики з розвитку  

житлово–комунального господарства, підвищення ефективності та надійності 

його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб 

населення і господарського комплексу в житлово–комунальних послугах 

відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.  

           Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і 

фінансування робіт, а також встановлює певний перелік заходів щодо 

пропозицій на підставі звернень жителів міста, депутатів міської ради, 

підприємств комунальної форми власності міста. 

          Реалізація Програми передбачає досягнення таких цілей: 

узгодження економічних інтересів міста та суб'єктів господарювання;     

оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури житлово–

комунального господарства відповідно до потреб населення;  

створення умов для надійного і безпечного надання житлово–комунальних 

послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;  

            підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, 

радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення 

енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу 

економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів; 

            стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань 

розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури; 

дерегулювання і лібералізації потенційно конкурентного ринку за умови 

розвитку системи державного регулювання природних монополій;  

поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;  
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оптимізація роботи в напрямку створення нових об’єднань  співвласників  

         багатоквартирних будинків та забезпечення супроводу їх роботи до моменту 

проведення останнього капітального ремонту основних конструктивних 

елементів житлових будинків; 

створення сприятливих умов для беззбиткової  діяльності підприємств 

житлово–комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для 

технічного переоснащення та розвитку житлово–комунальної інфраструктури; 

покращення якості зовнішнього освітлення міста; 

розвиток мережі зливної каналізації; 

виведення з експлуатації застарілого ветхого житлового фонду; 

удосконалення системи управління виробництвом та покращення якості 

послуг; 

         залучення керівників органів самоорганізації населення – будинкових 

комітетів та голів правління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

до процесу планування робіт по будинках та контролю за повнотою, якістю та 

вартістю наданих послуг, шляхом надання їм пільг щодо оплати за послуги з 

утримання будинків, споруд та прибудинкових територій чи застосування інших 

заохочувальних чинників та механізмів; 

          забезпечення методичної та організаційної підтримки у розвитку та 

діяльності інституту «управителя» житлового фонду. 

 

 

V. Строки виконання Програми 

  Виконання заходів Програми передбачається на 5 років, з 2017 року           

по 2021 рік. Програма переглядається щороку з метою уточнення завдань,           

які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін до 

Програми готує Головне управління житлово–комунального господарства 

міської ради згідно з пропозиціями.  

 
VІ. Пріоритети розвитку на 2017–2021 роки 

 

          У рамках пріоритету на  2017 рік  залишається приведення житлового 

фонду в належний технічний і санітарний стан. Із загальної кількості будинків, що 

потребують проведення капітального  ремонту покрівель (257 од.) на 2017 рік, 

планується відремонтувати  45 од., при середній  вартості  ремонту одного    

об’єкта – 400,0 тис.грн і питомій вазі у 17,5 % до кількості об’єктів, що 

потребують капітального ремонту. Із загальної кількості ліфтів, що потребують 

проведення капітального  ремонту (327 од.), на 2017 рік заплановано 

відремонтувати 141 од., при середній вартості капремонту одного об’єкта –           

26,0 тис.грн. і питомій вазі у 43,1 % до кількості об’єктів, що потребують 

капітального ремонту. 

Напрямок заходів з капітального ремонту об’єктів  житлового фонду буде 

передбачено протягом 2018–2021 років. 
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У рамках пріоритету на 2017 рік  у сфері теплозабезпечення є виконання 

робіт по реконструкції теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської           

(коригування), що в свою чергу призведе до економії споживання природного 

газу з урахуванням часу впровадження 316528 куб.м та економічного ефекту           

у  2 200,0 тис.грн /рік та магістральних теплових мереж  по  вул. Гагаріна           

від ТК 42 до ТК 43а/8 з заміною на попередньоізольовані труби Д=300 мм,           

L=0,516 км (коригування),  що  в свою чергу дасть економію природного газу на 

рік 165840 куб.м та економічного ефекту у 1 300,0 тис. грн/рік. 

         В 2017 році планується виготовлення схеми перспективного розвитку 

системи теплозабезпечення міста Кропивницького, яка визначатиме концепцію і 

шляхи розвитку підприємств з теплопостачання щодо техніко-економічного 

рішення відносно розвитку теплопостачання міста на середньострокову 

перспективу (10–15 років). Виконання всього комплексу перспективного плану 

передбачає: 

виготовлення генеральної схеми теплопостачання; 

розроблення основних концептуальних напрямів розвитку теплопостачання; 

визначення обсягів капіталовкладень для будівництва нових і реконструкції 

існуючих джерел теплової енергії та магістральних теплових мереж. 

       Метою розробки схеми теплопостачання є виявлення оптимальних 

технічних рішень по теплопостачанню міста з урахуванням введення ефективних 

теплоенергетичних джерел і теплових мереж, а також виведення з експлуатації 

застарілого обладнання для забезпечення надійного теплопостачання міста. 

           На 2018–2020 роки планується проведення реконструкцій Головного 

розподільчого пристрою з обсягом виконання робіт майже 5 000,000 тис.грн та   

свердловини питного водопостачання вартістю робіт 120,000 тис.грн. 

Заплановано   проведення реконструкції  теплових мереж  по вулицях В’ячеслава 

Чорновола, Арсенія Тарковського, Кременчуцькій, Євгена Чикаленка,  

Енергетиків загальною сумою 179356,000 тис.грн (в тому числі  за рахунок коштів 

міського бюджету майже 18,000 тис.грн).   

       Основними пріоритетами на 2018–2021 роки у сфері теплозабезпечення 

залишаються заходи щодо: 

       проведення капітального ремонту котелень з заміною на сучасні котли з 

високим коефіцієнтом корисної дії; 

закриття малоефективних котелень; 

запровадження когенераційних технологій у системі теплопостачання; 

заміни мереж теплопостачання, що вийшли з ладу, на попередньоізольовані 

труби і переходу на двотрубну систему; 

підвищення надійності електропостачання котелень; 

застосування частотнорегульованих приводів для насосів, вентиляторів і 

димососів; 

переведення  у резерв або ліквідація найбільш неефективних джерел тепла; 

      визначення районів чи окремих  адміністративних будівель та житлових 

будинків, теплопостачання  яких доцільно здійснювати від децентралізованих 

джерел. 
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           Постійно залишається  пріоритетом забезпечення належного санітарного 

стану території міста, його озеленення, збереження та відновлення, якісного 

ремонту по відновленню мереж зовнішнього освітлення, збільшення кількості  

працюючих світлових точок; ліквідування  несанкціонованих  звалищ та  в цілому 

створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, довкілля. 

Крім того, пріоритетом залишається технічне  переоснащення та  

модернізація  спеціалізованої  техніки комунальних  підприємств міста,  

запровадження передових технологій, направлених на підвищення  якості  робіт, 

економію матеріальних та енергетичних ресурсів при проведенні  комплексного 

благоустрою; зменшення забруднення навколишнього природного середовища 

шляхом зменшення обсягів захоронення побутових відходів  та  забезпеченням 

їх сортування. 

     Площа вулиць, доріг, яку планується утримувати в належному стані –      

507,822 км при потребі у коштах 17 535,0  тис.грн. Середні витрати на 

утримання           1 кв.м дорожнього господарства – 28,8 тис.грн.  

     Загальна площа території  об’єктів зеленого господарства, охоплена 

доглядом, 483,70 га на суму 16871,2 тис.грн. Середні витрати на санітарне 

прибирання 1 кв.м території об’єктів зеленого господарства – 23,411тис.грн.  

      Так,  одним із пріоритетом  на 2017 рік є реконструкція скверу ім. Богдана 

Хмельницького, парків–пам’яток садово-паркового мистецтва міста           

«Перемоги» та «Ковалівський» з обсягом виконання робіт понад           

30000, 0 тис.грн. 

    Кількість світлоточок, які планується відремонтувати на вулицях міста,           

96 од. Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік – 162,1 тис.грн. 

     Планується поетапне впровадження інвестиційного проекту «Реконструкція 

системи зовнішнього освітлення міста Кропивницького» загальною вартістю 

виконання робіт 50 000,0 тис.грн.  

    Реалізація даного проекту із залученням інвестицій  від міжнародних 

організацій (NEFCO,ЄБРР та інші), що  дасть  механізм енергозбереження та 

покращення  якості освітлення  та підвищення рівня безпеки міста. 

    Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою, 196,1 га, при середніх 

витратах на благоустрій 1 га кладовища –  9,56 тис.грн. 

              

VІІ. Очікувані результати виконання Програми  

 

   1.  Забезпечення надання населенню житлово–комунальних послуг належної 

якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з 

міжнародними або регіональними. 

   2. Раціональне використання площ загального користування житлових 

будинків, нежитлових приміщень будинків, залучення комерційних структур до 

фінансування загальних витрат з утримання будинків. 

   3. Можливість створення управлінської структури для вирішення проблеми 

утримання будинків. 

   4.  Покращення технічного стану будинків та умов проживання у них. 
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   5.  Контроль за якістю ремонтних робіт у будинках. 

   6.  Забезпечення умов безпечного проживання населення міста. 

   7. Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств галузі житлово–

комунального господарства. 

   8. Покращення якості послуг з теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення. 

   9.  Економія енергоресурсів шляхом впровадження енергозберігаючих 

заходів. 

 10.  Підвищення надійності та якості енергозабезпечення міста. 

 11.  Скорочення заборгованості населення за житлово–комунальні послуги. 

     12. Забезпечення повного освітлення території міста з застосуванням  

енергозберігаючих світильників. 

 13. Відновлення та створення нових зон культурно – масового відпочинку 

мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного 

відпочинку мешканців міста біля водойм. 

     14.  Підвищення екологічної безпеки об’єктів  благоустрою. 

 15.  Поліпшення   санітарного стану та естетичного вигляду міста. 

     16. Вирішення питання утилізації твердих побутових відходів за  рахунок 

зменшення навантаження на полігон побутових відходів, отримання вторинних 

ресурсів. 

 

VІІІ. Фінансове забезпечення  Програми 

 

     Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів 

державного, міського бюджетів та інших джерел, не заборонених 

законодавством. В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з 

фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням 

обсягів робіт за розробленою проектно–кошторисною документацією та 

виходячи з можливостей бюджету. 

 Прогнозні обсяги фінансового забезпечення виконання завдань Програми  на 

2017–2021 роки та перелік об’єктів в розрізі років наведено у додатках 1, 2, 3.  

ІХ.  Напрями реалізації заходів Програми 

 

      Основні напрями реалізації заходів Програми: 

        1. По капітальному  ремонту житлового  фонду: 

     ремонти покрівель житлових будинків; 

ремонти ліфтів у багатоповерхових житлових будинках; 

     ремонти внутрішньодворових доріг; 

     ремонти внутрішньобудинкових електричних та інженерних  мереж; 

співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ. 

  2. По  комунальній теплоенергетиці, водопостачанню та водовідведенню: 

    заміна теплових та магістральних теплових мереж із застосуванням   

попередньоізольованих труб; 

    реконструкція свердловини питного водопостачання. 
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      3. По утриманню територій  та об’єктів благоустрою: 

    збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та 

кількості діючих світлоточок  із запровадженням енергозберігаючих технологій 

і засобів управління зовнішнім освітленням міста; 

    поліпшення утримання територій кладовищ та ритуального обслуговування 

населення;  

    утримання вулично-дорожньої мережі міста; 

    розробка схеми санітарного очищення  міста;  

    створення  комфортних умов  відпочинку громадян та гостей міста;  

реконструкція парків «Перемоги», «Ковалівський» та скверу ім. Богдана 

Хмельницького; 

    дотримання  санітарного стану міста; 

    забезпечення естетичного вигляду міста шляхом збільшення зелених 

насаджень та їх належного утримання; 

      оновлення парку машин для забезпечення сталої роботи комунальних 

підприємств. 
 

 

Х. Кількісні  та  якісні  критерії  ефективності  виконання   Програми   

на 2017 рік 

 
№  

з/п 

 

Показники виміру 

Одиниця 

інформації

Результа- 

тивний 

показник 

     1. Затрат:    

 Капітальний ремонт житлового фонду   

   1.1 кількість об’єктів житлового фонду, що потребують ремонту:    

 -внутрішньодворових доріг кв.м 162195 

 -внутрішньобудинкових   та зовнішніх електричних мереж  од. 78 

 -внутрішньобудинкових  інженерних мереж од. 158 

    1.2 кількість житлових будинків  ОСББ, що потребують капремонту 

(по співфінансуванню) 

од. 40 

 Благоустрій міста    

    1.3 обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення 

вулиць  

тис.кВт/ 

год/рік 

3158130 

    1.4 загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою  га  196,1 

2.    Продукту:   

 Капітальний ремонт житлового фонду   

    2.1 кількість об’єктів житлового фонду, що планується 

відремонтувати:  

  

 -внутрішньодворових доріг кв.м 112500 

 -внутрішньобудинкових   та зовнішніх електричних мереж  од. 10 

 -внутрішньобудинкових  інженерних мереж од. 27 

   2.2 кількість житлових будинків ОСББ, що планується 

відремонтувати (по  співфінансуванню) 

од. 25 

                                         Благоустрій міста   

 2.3 площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га 174,3 

    3. Ефективності:   

 Капітальний ремонт житлового фонду   

   3.1 середня вартість капітального ремонту об’єкта: тис.грн  

 -внутрішньодворових доріг  400,0 
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 -внутрішньобудинкових   та зовнішніх електричних мереж   500,0 

 -внутрішньобудинкових  інженерних мереж  180,0 

  - житлового будинку  ОСББ ( по співфінансуванню)  200,0 

                                     Благоустрій міста   

   3.2 середні витрати:    

 на утримання однієї світлоточки в рік тис.грн 0,356 

   4. Якості:    

 Капітальний ремонт житлового фонду   

4.1 питома вага кількості об’єктів, на яких  

планується проведення капітального ремонту, до кількості  

об’єктів, що потребують капітального ремонту:  

 

% 
 

 -внутрішньодворових доріг  69,4 

 -внутрішньобудинкових  та зовнішніх електричних мереж   13,0 

 -внутрішньобудинкових  інженерних мереж  17,1 

  -житлових будинків ОСББ (по співфінансуванню)  62,5 

4.2 Забезпечення санітарно-технічного стану міста  % 75 

 

 

ХІ. Паспорт Програми на 2017-2021 роки 

 

 

1. 

 

Програма погоджена 

Рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради                              

від  21 грудня 2016 року  № 681 

2. Назва, номер та дата  

розпорядчого документа 

щодо розроблення Програми 

 

Постанова Кабінету Міністрів України              

від  26 квітня 2003 року № 621                          

«Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного 

бюджету» 

3. Розробник Програми 

 

Головне управління житлово –

комунального господарства 

Кіровоградської міської ради 

4. Співрозробники  Програми 

 

Підприємства житлово – комунального 

господарства 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Головне управління житлово –

комунального господарства 

Кіровоградської міської ради 

6. Учасники Програми 

 

Підприємства, установи, організації   

 м. Кропивницького 

7. Термін реалізації Програми                2017 –2021 роки 

8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації  Програми  

Згідно з бюджетними призначеннями  на    

відповідний  бюджетний рік 

 

 

 

 

 



17 

 

ХІІ.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

1. Координація виконання заходів Програми покладається на Головне 

управління житлово–комунального господарства міської ради, яким планується 

залучення до її виконання комунальних підприємств, підрядних підприємств та 

організацій. 

2. Сприяння постійної комісії міської ради з питань житлово–

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності у 

виконанні передбачених заходів  Програми. 

            3.  Громадський  контроль   за   ходом   реалізації   Програми  

здійснюється   (за   їх   бажанням)   представниками   громадських  організацій,  у  

статутах  яких  передбачено  діяльність  у   сфері  житлово–комунального 

господарства. 

           4. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення   виконання   Програми,   здійснюється   в   порядку, 

встановленому бюджетним законодавством України.  

 

 

 

Начальник  Головного  управління  

житлово–комунального  господарства                                            В. Кухаренко 

 
 



                       1 

                        ,   
                        - ь   

                        К ь    2017-2021  

З      ,     - ь     
К ь   2017-2021  

. . 

№    
/  

Н   

 
 

 
  

 
ь, ь : 

    : 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І.   ь  є   - ь   : 
1.   К  «К ь   

- ь   »      
      

  

29510,000 4760,000 5700,000 6200,000 6350,000 6500,000 

2.    К  « »  
    ь  

32500,000 10000,000 5000,000 5000,000 6500,000 6000,000 

  ь    І: 62010,000 14760,000 10700,000 11200,000 12850,000 12500,000 

ІІ. К ь        -  : 
1. К ь   ь   82815,000 12144,000 14637,100 16439,600 18273,200 21321,100 

2. 
К ь      

  21530,200 3187,000 3920,000 4330,000 4806,300 5286,900 

3.   1042,300 152,000 186,900 211,200 234,400 257,800 

4. К ь   ь   78224,600 13662,000 13797,300 15590,900 17330,900 17843,500 



2 

 

5. 
К ь   ь    

   
10412,600 1518,000 1867,100 2109,800 2341,800 2575,900 

6. 
К ь    ь   

  
10212,600 1318,000 1867,100 2109,800 2341,800 2575,900 

7. 

  -  
   ’є   

 

2077,200 302,800 372,500 420,900 467,200 513,800 

8.       
     

200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9. К ь    ,   
: , , ,   

,  

3100,000 0,000 700,000 750,000 800,000 850,000 

10. К ь      
 ,     
-   

2400,000 0,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

11. К ь       
(   ь   , 

 ) 
15000,000 0,000 3000,000 3500,000 4000,000 4500,000 

12. 
К ь      

 
3600,000 0,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

13. К ь     2400,000 0,000 500,000 600,000 650,000 650,000 

14. К ь     2450,000 0,000 600,000 650,000 600,000 600,000 
  ь    ІІ: 235464,500 32483,800 42948,000 48212,200 53345,600 58474,900 

ІІІ. К ь     ’є ь   :  
1.  ь   

   ,  
      
  *  

30000,000 2 500,000 5 000,000 6 500,000 7 500,000 8 500,000 

  ь    ІІІ: 30000,000 2500,000 5000,000 6500,000 7500,000 8500,000 
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ІV.  : 
1. К ь    ь    

,     -

      
48091,900 8000,000 8966,400 9656,800 10371,400 11097,300 

2.   - ь  ,  
,   ,   

є    
99401,500 16535,000 18532,400 19960,000 21437,000 22937,100 

3.   -   
  ь   ’є  
 

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4. 

К ь     .  
    -

  

4015,100 0,000 268,900 1162,300 1248,300 1335,600 

5.   ь,  
   ’є   

   ь  ь    
   - ’  -  
 «К ь »,    ь   

  

81657,900 13571,200 15288,400 16308,000 17575,700 18914,600 

6.    ь  13700,000 2300,000 2500,000 2800,000 3000,000 3100,000 

7.        
 ь    36667,400 6100,000 6836,700 7363,000 7907,100 8460,600 

8.      
 ’є   

1150,400 190,000 212,900 230,000 250,000 267,500 

9.     
 ь   ь  24078,100 4000,000 4483,200 4838,400 5196,400 5560,100 
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10.      ’є  
  (    8  

)  ь    
   

12022,800 2000,000 2241,600 2414,200 2592,800 2774,200 

11.    613,900 100,000 115,000 123,800 132,900 142,200 

12.       
     492,300 80,000 90,000 100,000 107,400 114,900 

13.       
     

  . К ь   
195,000 195,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14.   ь   ,  
    -   

 
6011,400 1000,000 1120,800 1207,100 1296,400 1387,100 

15.     ь  
 

6001,400 990,000 1120,800 1207,100 1296,400 1387,100 

16.   ь  ,    
   -  

 
1307,200 195,000 212,900 279,300 300,000 320,000 

17.     
  10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18.  -    
  ь        

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 

19. К ь      966,900 0,000 0,000 300,000 322,200 344,700 

20.       
      

  
150,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000 

  ь    ІV: 336633,200 55316,200 62190,000 67950,000 73034,000 78143,000 
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V. З    :    

1.      500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  ь    V: 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

VІ.        :   

1. 

                           
. К ь   . К  ( )                            

( . К ь )   
12982,211 12982,211 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
 к      11684,011 11684,011 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

  к к ш  ьк   
( ) 

1298,200 1298,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

2. 

 ь                                 
.   К 42   К 43 /8,   . 

К ,    ь ь  
  = 300 , L=0,516  ( ), 

( .К ь )   

7180,333 7180,333 0,000 0,000 0,000 0,000 

   к      6462,333 6462,333 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

  к к ш  ьк   
( ) 718,000 718,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. 
   

 
120,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 

4. 
 -   

   ь  

 ( -6) 

1950,000 0,000 1950,000 0,000 0,000 0,000 

5.    ь                           
(  – 6) 3000,000 0,000 1500,000 1500,000 0,000 0,000 
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6.     .  ’  
 (  .     

ь ь ), ь ,   : 
13900,000 0,000 13900,000 0,000 0,000 0,000 

   к      12510,000 0,000 12510,000 0,000 0,000 0,000 

   к  к ш  ьк                                   
( ) 

1390,000 0,000 1390,000 0,000 0,000 0,000 

7.     .  
ь  (  .      

К ь   ), ь ,  
 : 

16996,000 0,000 16996,000 0,000 0,000 0,000 

   к      15296,400 0,000 15296,400 0,000 0,000 0,000 

   к  к ш  ьк                                   
( ) 1699,600 0,000 1699,600 0,000 0,000 0,000 

8.      . 
К ь , ь ,   :    8400,000 0,000 8400,000 0,000 0,000 0,000 

   к      7560,000 0,000 7560,000 0,000 0,000 0,000 

   к к ш  ьк   
( )  840,000 0,000 840,000 0,000 0,000 0,000 

9.   ь                              
. Є  , ь ,   : 14260,000 0,000 0,000 14260,000 0,000 0,000 

   к      12834,000 0,000 0,000 12834,000 0,000 0,000 

   к к ш  ьк   
( )  1426,000 0,000 0,000 1426,000 0,000 0,000 

10.   ь                        
.   К-1  К-10, ь ,    

:  
125800,000 0,000 0,000 15600,000 110200,000 0,000 

   к      113220,000 0,000 0,000 14040,000 99180,000 0,000 
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   к к ш  ьк   
( )  12580,000 0,000 0,000 1560,000 11020,000 0,000 

11.  -   
       

«   ь   
 К ь » 

1500,000 0,000 1500,000 0,000 0,000 0,000 

12.   ь   
 К ь                  48500,000 0,000 0,000 20000,000 28500,000 0,000 

13.    .  ь ь            
(      

) 
8000,000 0,000 4000,000 4000,000 0,000 0,000 

14.  - ’  -  
  « » (     
 ) 

10000,000 0,000 5000,000 5000,000 0,000 0,000 

15.  - ’  -  
  «К ь » (    

  ) 
7000,000 0,000 3500,000 3500,000 0,000 0,000 

  ь    VІ: 262588,544 20162,544 48366,000 55360,000 138700,000 0,000 

   к      179566,744 18146,344 35366,400 26874,000 99180,000 0,000 

   к к ш  ьк                                            
( ) 19951,800 2016,200 3929,600 2986,000 11020,000 0,000 

VІІ.        ’є  є ь  ь  ( ь  ): 
1.         

ь  є  ,   :   
          

2. К  «К –  2005»  41620,000 11000,000 6250,000 7250,000 8350,000 8770,000 
3. КК ЄЗ  « ь » 27710,000 0,000 6200,000 6810,000 7200,000 7500,000 
4. К  «К – » К ь  

ь  » 
22384,000 0,000 4954,000 5230,000 5780,000 6420,000 
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5. 

К  «К ь  – ь   
»   

1730,000 0,000 1000,000 300,000 430,000 0,000 

6. 

К  « » 19616,100 0,000 18644,100 972,000 0,000 0,000 

7. 
К  « ь  -   

ь -  »   11765,000 0,000 3565,000 3000,000 3200,000 2000,000 

  ь    VІІ: 124825,100 11000,000 40613,100 23562,000 24960,000 24690,000 

VІІІ. І  : 

1. 
       

 (    ) 3620,000 250,000 450,000 650,000 970,000 1300,000 

2. 
     

  ь     2440,000 190,000 300,000 450,000 600,000 900,000 

3. 

  –     
    

    . К ь    
425,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 

4. 

     
      750,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 

  

ь    VІІІ: 
7235,000 565,000 930,000 1335,000 1860,000 2545,000 

І . І    ь   : 

1. 

         
    

  ь     
225,000 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

  

ь    І : 225,000 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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. І   

1. 

   ь    
      

  К  "  - К "                    
( ) 

800,000 0,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

  

ь    : 800,000 0,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

І. 
      

,   :             

1. ь ь   
3281,100 273,000 601,000 663,800 793,800 949,500 

2.   
1160,000 200,000 220,000 235,000 245,000 260,000 

  

ь    І: 4441,100 473,000 821,000 898,800 1038,800 1209,500 

  

ь   ,   : 1064722,444 137785,544 211818,100 215268,000 313538,400 186312,400 

  

 к      179566,744 18146,344 35366,400 26874,000 99180,000 0,000 

  

 к к ш  ьк                                                    
( )  19951,800 2016,200 3929,600 2986,000 11020,000 0,000 

  

 

 

ь    - ь                                             . К  
 



  2 

   ,   
   - ь  

  
  ь   2017-2021  

 

  

 

  

З      ,     - ь   
 К ь   2017  

 

 

№    
/  

  

   ( . ) 
 

ь  

   : 
 

 
 

 
  

ь   

І  

 
ь  

                     
(  

) 

ь  
  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
   І "   ь  є   - ь   " 

 

1. 

   " ь   - 
ь   "      

       

4760,000 0,000 0,000 0,000 4760,000 0,000 

 

2. 
   " "  

    ь  
10000,000 0,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 

 
  

ь    І: 
 

14760,000 0,000 0,000 0,000 14760,000 0,000 
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   ІІ "К ь    "  
 

1. 
ь   ь  ,                

    -  
*, ь : 

12144,000 0,000 0,000 12144,000 0,000 0,000 

     :             

 1.1 . , 62              

 1.2 . І  , 1-              

 1.3 . , 12, . 1             

 1.4 . І  , 100             

 1.5 . ь , 1-              

 1.6 .  , 15, . 1             

 1.7 . ь ,12-              

 1.8 .  , 7             

 1.9 .  , 10             

 1.10 . '  , 6/1             

 1.11 . ь , 55/89             

 1.12 .  , 72-              

 1.13 . ь , 30             

 1.14 . , 20, . 1             

 1.15 . є є , 25, . 2             

 1.16 . , 16, . 1             

 1.17 . , 28, . 5             

 1.18 . Є  ь , 8, . 1             

 1.19 .  ь , 28             

 1.20 . Є  ь , 3, . 1             
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1.21 . , 12-              

 1.22 . ь , 10-              

 1.23 . ь , 27, . 3             

 1.24 .  , 20, . 1             

 1.25 .  , 26             

 1.26 .  , 8             

 1.27 . є , 4, . 3             

 1.28 . ь , 31             

 1.29 . ь , 56              

 1.30 .  9- , 38             

 1.31 . Є  ь , 9, . 2 ( . , 9,                    
. 2) 

            

 1.32 .  5- , 21             

 1.33 . , 4/11             

 1.34 . ь , 9-              

 1.35 . ь , 9-              

 1.36 .  , 98, . 1             

 1.37 . , 131             

 1.38 .  , 9             

 1.39 .  , 16, . 1             

 1.40 . , 1             

 1.41 . ь ь , 15             

 1.42 . є , 8, . 3             

 1.43 . , 26, . 2             

 1.44 . , 12             
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1.45 .  9- , 41             

 1.46 .  ь , 65             

 1.47 . ,10, .1             

 1.48 . ь ,  24, . 1             

 2. ь      
 ,     
-  * 

3187,000 0,000 0,000 3187,000 0,000 0,000 

 3.  * 152,000 0,000 0,000 152,000 0,000 0,000 

 

4. 

ь   ь  ,  
   -  

*, ь  : 
13662,000 0,000 0,000 13662,000 0,000 0,000 

     :             

 
4.1 . І  , 4             

 
4.2 . , 2, 3             

 
4.3 .  , 14- , 14- , 14-              

 
4.4 .  , 32/11             

 
4.5 .  , 23- , 23-              

 
4.6 . ь , 13             

 
4.7 ь  ь , 14/6             

 
4.8 .  ь , 8             

 4.9 . ь , 80             

 4.10 .  , 71             

 4.11 .  , 85             

 4.12 . ь , 7             

 4.13 . , 3-              

 4.14 .  , 72             
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4.15 . ь , 5, . 1             

4.16 . Є  ь , 8, . 1             

4.17 . є є , 29, . 1             

4.18 . , 23/34             

 4.19 . Є  ь , 14/22             

 4.20 . Є  ь , 3, . 2             

 4.21 .  є , 40             

 4.22 . Є  ь , 6, . 1             

 
4.23 . ь , 16             

 
4.24 . , 9             

 
4.25 . є є , 11             

 4.26 
.  , 26, . 1, 2, 3 (  

) 
            

 
4.27 .  , 23, . 1, 2             

 
4.28 .  , 25/19, . 1             

 
4.29 .  , 5, . 1             

 
4.30 .  , 34, 36             

 
4.31 .  , 26             

 
4.32 .  10- , 46, 47             

 
4.33 . Є  ь , 12             

 
4.34 . Є  ь , 13             

 
4.35 .  , 4             

 
4.36 . , 3             

 
4.37 

ь ь   (  .   
 . ь )             
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4.38 
  .    . 

 , 20, . 1 
            

 
4.39 .  , 28             

 4.40 .  , 25             

 4.41 . ь , 5             

 4.42 . , 12, 14             

 4.43 . , 77, . 2             

 
4.44 . , 9, .1             

 
4.45 . ь ь , 46/91 

            

 4.46 .  , 68-              

 4.47 .  , 45/68             

 
4.48 . ь , 23, . 1, 2             

 
4.49 . є , 13, . 1, 2             

 
4.50 . , 36             

 5. ь   ь    
  ,    

 -  * 

1518,000 0,000 0,000 1518,000 0,000 0,000 

 

6. 

ь    ь   
  ,     

-  * 
1318,000 0,000 0,000 1318,000 0,000 0,000 

 
7. 

  -   
   ’є     302,800 0,000 0,000 302,800 0,000 0,000 

8. 

      
    ,  

   -  
* 

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 

  ь    ІІ: 32483,800 0,000 0,000 32483,800 0,000 0,000 
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    ІІІ "К ь     ’є ь   "  
 

1. 

 ь   
   ,  

      
  *  

2500,000 0,000 0,000 2500,000 0,000 0,000 

   ь    ІІІ: 2500,000 0,000 0,000 2500,000 0,000 0,000 
    ІV "  " 

 

1. 

ь    ь   , 
    -  

   *, ь ,  
8000,000 0,000 0,000 8000,000 0,000 0,000 

     :             

 1.1 . ь              

 1.2 . ь              

 1.3 . ь  ( . )             

 1.4 .  ь  (  .  
  . ) 

            

 1.5 .               

 1.6 
 . ь               

 1.7 .  Є  (  . ь                                      
. ) 

            

1.8 . є  (  .                           
. ь ) 

            

1.9 .  (  .                        
. ь )             

 1.10 . ь              

 1.11 .               

 1.12 .               

 1.13 . І               
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1.14 . , 36             

 1.15 . ь ь              

 1.16 .              

 1.17 .  , 94, 96, 98, 100             

 1.18 . ь              

 1.19 .               

 1.20 
.  ь              

 1.21 .              

 1.22 . ь               

 1.23 .  ь ь              

 1.24   . ь   . ь              

 1.25 . ь              

 1.26 . є є , 11, 13, . 1, 2; . , 14,                
. 1, 2, 3 

            

 1.27 .              

 1.28 .              

 1.29 . Є  ь , 3, . 1, 2, 3, 4             

 1.30 . ь              

 1.31 
.  є , 3- , 3-              

 1.32 . ь , 4, 6             

 1.33    , 6             

 1.34 .              

 1.35 . ь               

 1.36 . є              

 1.37 . ь               
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1.38 . , 9 . 1, 2             

 1.39 . є ь              

 1.40 .  ь              

 1.41 . ь              

 1.42 .              

 1.43 . ь               

 1.44 . ь , . ь              

 1.45 .              

 1.46 . ь              

 1.47 .  2-              

 1.48 . І                

 1.49 . ь              

 2.   - ь  ,  
,   ,   

є    
16535,000 0,000 0,000 0,000 16535,000 0,000 

 3.   -   
 ь   ’є   50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 

 4.    ь,   
  ’є      
ь  ь     - ’  

-   " ь ",   
 ь     

13571,200 0,000 0,000 0,000 13571,200 0,000 

 5.    ь  2300,000 0,000 0,000 0,000 2300,000 0,000 

 6.        
 ь    6100,000 

0,000 0,000 0,000 6100,000 0,000 
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7.      
 ’є   190,000 

0,000 0,000 0,000 190,000 0,000 

 8.      
ь   ь  4000,000 0,000 0,000 0,000 4000,000 0,000 

 9.      ’є  
   (    8  

)  ь    
   

2000,000 0,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 

 10.    
100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 

 11.       
     

80,000 0,000 0,000 0,000 80,000 0,000 

 12.         195,000 0,000 0,000 195,000 0,000 0,000 

 13.   ь   ,   
   -   

 
1000,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 

 14.     ь   990,000 0,000 0,000 0,000 990,000 0,000 

 15.   ь  ,    
   -  

 
195,000 0,000 0,000 195,000 0,000 0,000 

 16.       10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 

   В ь   і з ілу: 55316,200 0,000 0,000 8440,000 46876,200 0,000 

         ,   : 
 17. ь ь   

273,000 0,000 0,000 0,000 273,000 0,000 

 18.   
200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 

   В ь   і з ілу: 
473,000 0,000 0,000 0,000 473,000 0,000 

   ь    ІV: 
55789,200 0,000 0,000 8440,000 47349,200 0,000 
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   V "З    "    
 1. 

     500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 

   ь    V: 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 

    VІ "        "   
 1.                            

. ь   .  ( )                            
( . ь )   

12982,211 11684,011 0,000 1298,200 0,000 0,000 

 2.  ь                            
.    42    43 /8,   . 

,    ь ь  
  = 300 , L=0,516  ( ), 

( . ь )   

7180,333 6462,333 0,000 718,000 0,000 0,000 

   ь    VІ: 
20162,544 18146,344 0,000 2016,200 0,000 0,000 

    VІІ "         ’є  є ь  ь                
( ь   )" 

 1.  " -  2005"   
 

11000,000 0,000 0,000 11000,000 0,000 0,000 

   ь    VІІ: 11000,000 0,000 0,000 11000,000 0,000 0,000 
    VІІІ "І   "  

1.        
  250,000 0,000 0,000 0,000 250,000 0,000 

2.      
  ь     190,000 0,000 0,000 0,000 190,000 0,000 

 3.   –     
     
   . ь    

75,000 0,000 0,000 0,000 75,000 0,000 
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4.        
    50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 

 
  

ь    VІІІ: 565,000 0,000 0,000 0,000 565,000 0,000 

    І  " І     ь   " 
  

 1.          
     

 ь     

25,000 0,000 0,000 0,000 25,000 0,000 

   ь    І : 25,000 0,000 0,000 0,000 25,000 0,000 

   ь   : 137785,544 18146,344 0,000 56940,000 62699,200 0,000 

   : *   ь  ’є    ь      -  
 

  

ь    - ь                           .  
 



                                                                                     Додаток  3 

                                                                                     до Програми утримання, благоустрою та   

розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 

2017-2021 роки 

 

 

 

         Перелік об’єктів,  на яких планується  виконання заходів Програми  утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького 

на 2018-2021 роки 

 

 

№ з/п 

 

Найменування об’єкта 

 Показники 

(кв.м, од., 

тощо) 

Прогнозований 

обсяг 

необхідного 

фінансування 

(тис. грн.) 
1 2 3 4 

2018 рік 
    І. Капітальний ремонт  покрівель житлових будівель 

з виготовленням проектно-кошторисної 

документації, всього, у тому числі: 

кв.м 14637,100 

1 вул. Острівська, 2 473 152,100 

2 вул. Велика Пермська, 79 550 247,500 

3 вул. Івана Похитонова, 4 2210 773,500 

4 вул. Дворцова, 27/25 927 417,150 

5 вул. Миру, 12 1175 411,250 

6 вул. Дворцова, 16/7 1543 694,350 

7 пров. Ковалівський, 30 321  

8 вул. Куроп'ятникова, 23 860 301,000 

9 вул. Велика Перспективна, 8 1780 801,000 

10 вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 2 449 202,050 

11 вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 3 474 213,300 

12 вул. Арсенія Тарковського, 12-а 615 276,750 

13 вул. Андрія Матвієнка, 3-б 941 423,450 

14 Студентський бульвар, 13 626 281,700 

15 вул. Олексія Єгорова, 17 583 262,350 

16 вул. Гагаріна, 12 451 157,850 

17 вул. Бєляєва, 29, корп. 2 1115 390,250 

18 вул. Бєляєва, 5, корп. 3 1054 368,900 

19 вул. Комарова, 58 1220 549,000 

20 вул. Соборна, 24 437 196,650 

21 вул. Бєляєва, 12 1054 368,900 

22 вул. Генерала Родимцева, 81 482 216,900 

23 вул. Генерала Родимцева, 81-а 387 135,450 

24 вул. Соборна, 28 437 196,650 

25 вул. Волкова, 20, корп. 2 690 241,500 

26 вул. Космонавта Попова, 5 1131 395,850 

27 вул. Космонавта Попова, 26, корп. 1 2609 913,150 

28 вул. Героїв України, 28 2910 1018,500 

29 вул. Волкова, 9, корп. 1 2086 730,100 

30 вул. Героїв України, 12, корп. 1 1894 662,900 

31 вул. Героїв України, 16/17 1800 630,000 

32 вул. Героїв України, 30 1938 678,300 
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1 2 3 4 

33 вул. Пацаєва, 10 1000  

34 вул. Космонавта Попова, 13, корп. 2 1246 436,100 

35 вул. Лінія 9-а, 39 430 228,600 

36 вул. Волкова, 10, корп. 2 591  

37 вул. Варшавська, 2-а 1108  

38 вул. Варшавська, 2-б 1236  

ІІ. Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг: 

 

40 об’єкт 13797,300 

1 вул. Ціолковського, 1-є   

2 вул. Гоголя, 88/86   

3 вул. Гоголя, 91   

4 вул. Добровольського, 9   

5 вул. Кременчуцька, 11   

6 вул. Кременчуцька, 9   

7 вул. Кременчуцька, 7   

8 вул. Молодіжна, 23, 25, 27   

9 вул. Арсенія Тарковського, 8   

10 вул. Хабаровська, 5, корп. 3   

11 вул. Арсенія Тарковського, 10   

12 вул. Арсенія Тарковського, 12   

13 вул. Велика Перспективна, 8   

14 вул. Велика Перспективна, 12   

15 вул. Архітектора Паученка, 53/39   

16 вул. Євгена Маланюка, 9   

17 вул. Генерала Родимцева, 81-а   

18 вул. Генерала Родимцева, 85-а   

19 вул. Генерала Родимцева, 81   

20 вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 1   

21 вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 2   

22 вул. Хабаровська, 5, корп. 2   

23 вул. Академіка Тамма, 2   

24 вул. Соборна, 34   

25 
від житлового будинку по вул. Комарова, 58 та                 

вул. Академіка Тамма, 9 (тротуар) 

  

26 вул. Яновського, 151   

27 вул. Комарова, 40   

28 вул. Лесі Українки, 62   

29 вул. Комарова, 42   

30 вул. Академіка Корольова, 13   

31 пров. Щербаковський, 22, 22-а   

32 
вул. Космонавта Попова - вул. Героїв України (біля 

НВО № 35) 

  

33 вул. Героїв України, 30   

34 вул. Пацаєва, 6, корп. 3   

35 вул. Героїв України, 12, корп. 5   

36 вул. Героїв України, 22, корп. 3   

37 вул. Пацаєва, 8, корп. 1   

38 вул. Лінія 10-а, 55   

39 пров. Ковалівський, 1-а   

40 вул. Комарова, 48 /149   
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ІІІ. 

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових та 

зовнішніх електричних мереж 

(перелік  та вартість кожного об’єкта  буде 

визначатися титульним списком відповідно до 

розробленої проектно-кошторисної документації) 

  

1867,100 
 

ІV. 

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових 

інженерних мереж 

 (перелік  та вартість кожного об’єкта  буде 

визначатися титульним списком відповідно до 

розробленої проектно-кошторисної документації) 

 1867,100 
 

V. Капітальний ремонт мереж  зовнішнього 

освітлення з виготовленням проектно-

кошторисної документації,  всього, у тому числі: 

 8966,400 

1 вул. Нікопольська  0,600/20  

2 вул. Сухомлинського 0,320/11  

3 пров. Горохова 0,270/9  

4 пров. Сільській 0,510/17  

5 тупик  Кар’єрний 0,350/12  

6 тупик  Прирічний 0,450/22  

7 вул. Олександра Матросова 1,350/45  

8 пров. Чайковського 1,210/40  

9 пров. Спаський 1,400/47  

10 пров. Олександра Матросова 1,350/45  

11 пров. Ананіївський 0,700/23  

12 вул. Шевченка, від вул. Сєдова до вул. Світлої 0,730/24  

13 вул. Галушкіна 1,400/47  

14 пров. Окружний 0,580/19  

15 вул. Черноморська 0,520/17  

16 пров. Воронезький  0,750/24  

17 пров. Гастелло 950/28  

18 пров. Таврійській 650/19  

19 вул. Кропивницького, 8 0,210/7  

20 гаражний кооператив "Промінь" по вул. Андрія 

Матвієнка 0,500/15 
 

21 вул.  Олексія Єгорова, 19 0,120/4  

22 Студентський бульвар, 12-а 0,250/8  

23 площа Дружби народів, 9 0,120/4  

24 вул. Євгена Маланюка (до залізничного переїзду) 1,910/64  

25 вул. Сумська 0,960/32  

26 вул. Волкова, 10, корп. 5 0,080/3  

27 вул. Бєляєва, 15 0,110/6  

28 вул. Посадочна 0,580/19  

29 вул. Чкалова 0,760/25  

30 вул. Родникова від вулиці Кільцевої до проспекту 

Інженерів 0,700/23 
 

31 вул. Володимира  Степанка 0,800/27  

32 вул. Пацаєва, 4, корп. 3 0,150/5  

33 вул. Краснодонська 0,600/20  

34 пров. Краснодонський 0,610/20  

35 вул. Лермонтова 0,360/12  
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36 вул. Партизанська 0,900/30  

37 вул. Романа Шухевича 0,580/19  

38 вул.  Володимира Івасюка 0,420/14  

39 пров. Червоний 0,550/18  

40 пров. Катранівський 0,230/8  

41 пров. Воронцовський 0,110/4  

42 вул. Олександра Олеся 1,000/33  

43 вул. Соборна, 34, 36, 40, 42 0,230/8  

44 вул.  Євгена Тельнова, 2-в, 2-д, 1-д 0,230/8  

45 вул. Комарова, 12-а 0,200/7  

46 вул. Вокзальна, 66-а, 27 корп. 3 0,200/7  

47 пров. Госпітальний  2-й 0,350/12  

48 пров. Госпітальний  1-й 0,260/9  

49 пров. Південний 0,140/5  

50 пров. Попова 0,170/6  

51 пров. Радіо 0,130/4  

52 вул. Шульгиних, 39/4, 41, 43 0,300/10  

53 вул. Пацаєва, 5 корп. 1-4 0,400/13  

54 вул. Суворова 0,750/23  

55 вул. Пацаєва, 4, корп. 2 0,300/12  

56 вул. Мозеса Гомберга, 65, 66, 67, 68 0,350/18  

57 вул. Родникова, 76, 77, 78, 80 0,400/21  

                                                             

2019 рік 

 
І. Капітальний ремонт  покрівель житлових будівель 

з виготовленням проектно-кошторисної 

документації, всього, у тому числі: 

кв.м 16439,600 

1 вул. Юрія Липи, 2 968 484,000 

2 вул. Пляжна, 2 871 435,500 

3 вул. Короленка, 38 1439 935,350 

4 вул. Юрія Краснокутського, 4-а 237 154,050 

5 вул. Шульгиних, 41 1028 514,000 

6 вул. Преображенська, 6 2381 1190,500 

7 вул. Юрія Краснокутського, 1-в 780 390,000 

8 вул. Київська, 3 508 330,200 

9 вул. Можайського, 6 938 469,000 

10 вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 4 236 153,400 

11 вул. Євгена Маланюка, 1 450 225,000 

12 вул. Євгена Маланюка, 7 480 240,000 

13 вул.   Олексія Єгорова, 4/7 673 437,450 

14 вул.  Олексія Єгорова, 27 600 300,000 

15 вул. Васнецова, 3 1319 659,500 

16 вул. Олексія Єгорова, 56 895 447,500 

17 вул. Арсенія Тарковського, 10 482 193,500 

18 вул.  Олексія Єгорова, 26 948 313,300 

19 вул. Бєляєва, 12 1054 527,000 

20 вул. Академіка Корольова, 25/6 1054 685,100 

21 вул. Волкова, 14, корп. 1 1118 559,000 

22 вул. Євгена Тельнова, 2, корп. 2 772 386,000 
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23 вул. Комарова, 40 1240  

24 вул. Валерія Гончаренка, 3 1176 588,000 

25 вул. Євгена Тельнова, 3, корп. 4 861 430,500 

26 вул. Героїв України, 36, корп. 1 614 307,000 

27 вул. Героїв України, 36, корп. 2 628 314,000 

28 вул. Космонавта Попова, 20, корп. 4 892 446,000 

29 вул. Космонавта Попова, 20, корп. 2 919 717,500 

30 вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1 1258 629,000 

31 вул. Космонавта Попова, 24, корп. 2 908 454,000 

32 вул. Космонавта Попова, 26, корп. 3 914 457,000 

33 вул. Лінія 9-а, 43 582 378,300 

34 вул. Вокзальна, 16, корп. 2 679  

35 вул. Пацаєва, 5, корп. 2 1140  

36 вул. Волкова, 28, корп. 4 1786  

ІІ. Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг: 39 об’єктів 15590,900 

1 вул. Добровольського, 3   

2 вул. Добровольського, 5   

3 вул. Добровольського, 7   

4 вул. Преображенська, 8   

5 вул. Преображенська, 10   

6 вул. Юрія Краснокутського, 1-б   

7 вул. Юрія Краснокутського, 1-в   

8 вул. Варшавська, 2-б   

9 вул. Преображенська, 12   

10 вул. Кримська, 119   

11 вул. В'ячеслава Чорновола, 6/1   

12 вул. Архангельська, 2   

13 вул. Арсенія Тарковського, 60   

14 вул. Андрія Матвієнка, 3-б   

15 вул. Велика Перспективна, 1-б   

16 вул. Велика Перспективна, 3/5   

17 вул. Велика Перспективна, 6/3   

18 вул. Велика Перспективна, 6/3-б   

19 вул. Генерала Родимцева, 92   

20 вул. Генерала Родимцева, 94   

21 вул. Генерала Родимцева, 100   

22 вул. Лесі Українки, 62-а   

23 вул. Волкова, 20, корп. 1   

24 вул. Комарова, 36   

25 вул. Вокзальна, 64   

26 вул. Академіка Корольова, 15   

27 вул. Академіка Корольова, 38   

28 вул. Соборна, 20   

29 вул. Бєляєва, 9   

30 вул. Сергія Сєнчева, 59   

31 вул. Героїв України, 30, корп. 1   

32 вул. Юрія Коваленка, 23, корп. 3   

33 вул. Генерала Жадова, 21, корп. 1   

34 вул. Космонавта Попова, 20, корп. 1   

35 вул. Соборна, 22   
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36 вул. Полтавська, 28, корп. 1, 2   

37 вул. Космонавта Попова, 18, корп. 2   

38 вул. Вокзальна, 16, корп. 2   

39 вул. Пацаєва, 5, корп. 1, 3   

40. просп. Винниченка, 1   

ІІІ. Капітальний ремонт мереж  зовнішнього 

освітлення  з виготовленням проектно-

кошторисної документації, всього, у тому числі:   

    9656,800 

1.  вул. Олімпійська 0,530/18  

2.  вул. Дунайська 1,050/35  

3.  пров. Ольги Кобилянської 0,280/9  

4.  пров. Кар’єрний 0,350/12  

5.  вул. Канатна 0,370/12  

6.  вул. Морська 0,220/7  

7.  вул. Байкальська 1,100/37  

8.  пров. Олеся Гончара 1,000/33  

9.  пров. Кам’яний 0,330/11  

10.  пров. Юрія Дарагана 750/21  

11.  вул. Водоп’янова 1,400/47  

12.  вул. Воронезька 0,900/90  

13.  вул. Акмолінська 1,000/33  

14.  вул. Мозеса Гомберга 0,700/23  

15.  вул. Полярна 0,500/17  

16.  вул. Ковпака 0,800/27  

17.  пров. Ковпака 0,250/8  

18.  вул. Степанова 1,250/42  

19.  вул.  Олега Кошового 0,310/10  

20.  вул.  Олега Ольжича 1,900/63  

21.  вул. 8-го Березня 0,730/24  

22.  вул. Галушкіна 1,200/33  

23.  вул. Баженова 0,600/20  

24.  вул. Амурська 0,430/14  

    25. вул. Академіка Тамма, 2-4 0,330/11  

                                                              

                                                         2020 рік 
І. Капітальний ремонт  покрівель житлових будівель 

з виготовленням проектно-кошторисної 

документації, всього, у тому числі: 

   кв.м     18273,200 

1 просп. Винниченка, 3 620 217,000 

2 просп. Перемоги, 8, корп. 2 850 297,500 

3 вул. Миру, 17-а 951 332,850 

4 вул. Миру, 10 987 345,450 

5 вул. Генерала Жадова, 21, корп. 1 1312 144,450 

6 вул. Шульгиних, 32, корп. 3 798 359,100 

7 вул. Декабристів, 22/75 299 134,550 

8 вул. Василя Нікітіна, 15, корп. 2 483 169,050 

9 вул. Олексія  Єгорова, 28-а 223 100,350 

10 Студентський бульвар, 12 956 430,200 

11 вул. Пацаєва, 4, корп. 1 1150 316,400 

12 вул. Полтавська, 30 1000 350,000 
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13 пров. Фортечний, 19-а 973  

14 вул. Яновського, 64 745 335,250 

15 вул. Олександрійська, 68/50 604 271,800 

16 вул. Генерала Родимцева, 72-а 483 169,050 

17 вул. Гоголя, 122-а 743 334,350 

18 вул. Андріївська, 12, корп. 1 742 239,400 

19 вул. Академіка Корольова, 5 801 280,350 

20 вул. Волкова, 26, корп. 1 1512 529,200 

21 вул. Соборна, 32/25 432 194,400 

22 вул. Соборна, 36 429 193,050 

23 вул. Соборна, 38 430 193,500 

24 вул. Соборна, 40 429 193,050 

25 вул. Соборна, 42 435 195,750 

26 вул. Академіка Тамма, 17 1527 687,150 

27 вул. Юрія Коваленка, 25/19, корп. 2 899 314,650 

28 вул. Юрія Коваленка, 23, корп. 1 902 315,700 

29 вул. Пацаєва, 5, корп. 1 1150 402,500 

30 вул. Пацаєва, 12, корп. 2 1152 403,200 

31 вул.  Пацаєва, 14, корп. 1 2060 721,000 

32 вул. Пацаєва, 14, корп. 2 1152 403,200 

33 вул. Космонавта Попова, 13, корп. 1 1665 582,750 

ІІ. Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг: 38 об’єктів 17330,900 

1 вул. Мінська, 110   

2 вул. Павлоградська, 52-а   

3 вул. Юрія Краснокутського, 1-б   

4 вул. Добровольського, 11   

5 пров. Ковалівський, 11/7   

6 пров. Ковалівський, 13   

7 вул. Київська, 11/3   

8 вул. Арсенія Тарковського, 16, корп. 2   

9 вул. Арсенія Тарковського, 16, корп. 3   

10 вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 6   

11 вул. Велика Перспективна, 7   

12 вул.  Олексія Єгорова, 6   

13 вул. Олексія  Єгорова, 8   

14 вул.  Олексія Єгорова, 26 (тротуар)   

15 вул. Олексія  Єгорова, 17 (тротуар)   

16 пров. Експериментальний, 1   

17 пров. Експериментальний, 8   

18 вул. Євгена Тельнова, 2-в   

19 вул. Вокзальна, 31   

20 вул. Комарова, 42   

21 вул. Євгена Тельнова, 2-д   

22 вул. Академіка Корольова, 17   

23 вул. Академіка Корольова, 19   

24 вул. Волкова, 12   

25 вул. Євгена Тельнова, 2-г   

26 вул. Євгена Тельнова, 1-а   

27 вул. Сухумська, 8   

28 вул. Героїв України, 8   
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29 вул. Героїв України, 16, корп. 1   

30 вул. Пацаєва, 4, корп. 2   

31 просп. Університетський, 25   

32  просп. Університетський, 33   

33 вул. Пацаєва, 10   

34 вул. Пацаєва, 12, корп.1   

35 вул. Пацаєва, 12, корп.2   

36 вул. Юрія Коваленка, 25/19, корп. 2   

37 просп. Промисловий, 25, корп. 3   

38 просп. Винниченка, 1   

ІІІ. Капітальний ремонт мереж  зовнішнього освітлення  

 з виготовленням проектно–кошторисної 

документації, всього, у тому числі: 

 10371,400 

1.  вул. Грушевського 0,440/15  

2.  вул. Врубеля 0,600/20  

3.  вул. Верещагіна 0,400/13  

4.  вул. Середня П’ятихатська 0,300/10  

5.  вул. Морська 0,280/9  

6.  вул. Таврійська 0,250/8  

7.  пров. Приморський 0,250/8  

8.  пров. Приморський  1-й 1,200/40  

9.  пров. Приморський  2-й 0,350/12  

10.  вул. Саратовська 0,280/9  

11.  вул. Лізи Чайкіної 1,650/55  

12.  вул. Канатна 1,700/57  

13.  пров. Сергія Сєнчєва 1,300/43  

14.  пров. Виставочний 0,700/23  

15.  пров. Кільцевий 1,500/50  

16.  вул. Володимирська 0,230/8  

17.  вул. Бєлгородська 0,330/11  

18.  вул. Чайковського 1,550/47  

19.  вул. Вінницька 0,440/15  

20.  вул. Пацаєва, 3 корп. 2-3 0,600/20  

                                                             

2021 рік 

                          

І. Капітальний ремонт  покрівель житлових будівель 

з виготовленням проектно–кошторисної 

документації, всього, у тому числі: 

 

кв.м 

 

21321,100 

1 вул. Юрія Олефіренка,14-а 964 433,800 

2 вул. В’ячеслава Чорновола, 21-б 483 217,350 

3 вул. Велика Перспективна, 32/11 1373 617,850 

4 вул. Тараса Карпи, 47-а 350 157,500 

5 вул. Короленка, 42 1084 487,800 

6 вул. Короленка, 34 1053 368,550 

7 вул. Юрія Краснокутського, 2-д 1214 424,900 

8 вул. Юрія Краснокутського, 5 839 293,650 

9 пров. Фортечний, 23 1202 420,700 

10 пров. Фортечний, 25 836 292,600 

11 вул. Гагаріна, 9 1882 658,700 
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12 вул. Михайлівська, 36-а 1031  

13 Студентський бульвар, 18 1244 435,400 

14 Студентський бульвар, 14/6 906 407,700 

15 вул. Генерала Родимцева, 72-б 1176 529,200 

16 вул. Арсенія Тарковського, 55-а 303 136,350 

17 вул. Преображенська, 59 414 186,300 

18 вул. Волкова, 11, корп. 1 2024 625,100 

19 вул. Академіка Корольова, 5, корп. 1 801 280,350 

20 вул. Кільцева, 7 592 207,200 

21 вул. Бєляєва, 9 1156 404,600 

22 вул. Академіка Тамма, 9 1192 417,200 

23 вул. Академіка Тамма, 11 1610 563,500 

24 вул. Дарвіна, 32 295 132,750 

25 вул. Комарова, 42 1234 555,300 

26 вул. Соборна, 26 435 195,750 

27 вул. Героїв України, 28, корп.1 856 299,600 

28 вул. Героїв України, 28, корп.2 791 276,850 

29 вул. Генерала Жадова, 27, корп. 3 913 319,550 

30 вул. Генерала Жадова, 30 2191 766,850 

31 вул. Космонавта Попова, 22, корп. 1 1258 440,300 

ІІ. Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг: 

 

32 об’єкта 17843,500 

1 вул. Дворцова, 27, 29, 31   

2 вул. Енергетиків, 7-а   

3 вул. Пацаєва, 8, корп. 3   

4 вул. Василя Нікітіна, 15, корп. 1, 2, 3   

5 вул. Будівельників, 1-а   

6 вул. Миру, 4   

7 вул. Севастопольська, 9, 11, 13   

8 вул. Шевченка, 126   

9 вул. Короленка, 2   

10 вул. Васнецова, 3   

11 вул. Васнецова, 5   

12 вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 1   

13 вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 7   

14 вул. Арсенія Тарковського, 55-а   

15 вул. Арсенія Тарковського, 57-а   

16 вул. Вокзальна, 27, корп. 3   

17 вул. Вокзальна, 31, корп. 3   

18 вул. Вокзальна, 70   

20 вул. Вокзальна, 72   

21 вул. Яновського, 159   

22 пров. Миргородський, 21   

23 пров. Миргородський, 23   

24 вул. Академіка Тамма, 23   

25 вул. Вокзальна, 66-а   

26 вул. Комарова, 12-а   

27 вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1   

28 
вул. Генерала Жадова, 22, корп. 1 
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29 вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1   

30 вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2   

31 вул. Юрія Коваленка, 23, корп. 4   

32 вул. Пацаєва, 8, корп. 2   

ІІІ. Капітальний ремонт мереж  зовнішнього освітлення  

 з виготовленням проектно-кошторисної 

документації, всього, у тому числі: 

  

    11097,300 

1.  вул. Сурикова 0,230/8  

2.  вул. Василя Стуса 0,500/17  

3.  пров. Пиманенка 0,300/10  

4.  пров. Марії Заньковецької 0,530/18  

5.  вул. Дмитра  Придатка 0,300/10  

6.  пров. Бутовського 0,850/28  

7.  вул. Інгульська  Набережна 0,630/21  

8.  пров. Кримський 0,300/10  

9.  пров. Таврійський 0,640/19  

10.  вул. Кишинівська 1,100/37  

11.  вул. Виставочна 1,400/47  

12.  вул. Дарвіна 0,320/11  

13.  вул. Чернігівська 0,200/7  

14.  пров. Шаховий 0,230/8  

15.    пров. Спаський 0,500/17  

16. вул. Волкова, 28, корп. 1 0,300/10  

 

 

Начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства                                         В. Кухаренко 

                                                                                                                  

 

 



 

 

 

                                                                 Доопрацьований     проєкт  №  3989 

                                                      ( станом на 21.05.2020 року)  

 

 

МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «____»_________2020  року                                          № _____ 

 

 

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», на підставі Положення                 

про Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради  

міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста 

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

Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          Внести зміни та доповнення 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»  

(з урахуванням змін, внесених рішенням Міської ради міста Кропивницького                 

від 05 березня  2020 року  № 3160),  а саме:  

          1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки»: 

Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

комунальні послуги»: 

          у пункті 2 «Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» цифри               

«210 096,29656», «18 919,353» замінити відповідно цифрами «221 446,29656»,    

«30 269,353»;  

       по тексту «Всього по розділу І:»  цифри «395 335,17892», «57 549,400»  

замінити відповідно цифрами «406 685,17892», «68 899,400»;  
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Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду                       

з виготовленням проєктно-кошторисної документації»: 

       у пункті 2 «Капітальний  ремонт  ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинках» цифри «21 008,660», «3 000,000» замінити відповідно цифрами                   

«21 208,660», «3 200,000»;    

        у пункті 6 «Капітальний  ремонт  внутрішньобудинкових  інженерних 

мереж»  цифри «7 574,829», «1 000,000» замінити відповідно цифрами                        

«7 074,829», «500,000»;   

       у пункті 14 «Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації» цифри «7 275,426», «0,000» 

замінити відповідно цифрами «7 775,426», «500,000»;    

        по тексту «Всього по розділу ІІ:» цифри «299 623,444», «49 345,900»  

замінити відповідно цифрами «299 823,444», «49 545,900»;       
 

Розділ ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

       у пункті 13 «Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації» цифри «1 885,000», «0,000» 

замінити відповідно цифрами «2 185,000», «300,000»;    

       у  пункті 17 «Виготовлення схеми санітарної очистки міста» цифри                      

«1 000,000» замінити цифрами «500,000»;   

       по тексту «Всього по розділу ІV:» цифри «344 539,994», «77 065,200»  

замінити відповідно цифрами «344 339,994», «76 865,200»;  

 

Розділ VІ «Внески  до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

(комунальної власності)»: 

       у пункті 6.1 «КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Міської ради міста Кропивницького» 

цифри «40 033,420», «0,000» замінити  відповідно цифрами «40 283,420», 

«250,000»;      

        по тексту «Всього по розділу VІ:» цифри «96 346,370», «0,000»  замінити 

відповідно цифрами «96 596,370», «250,000»;  
 

Розділ Х «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії»: 
 

         у пункті 1 «Виготовлення схеми теплопостачання міста» цифри                                

«2  367,700», «1 267,700» замінити відповідно цифрами «1 867,700», «767,700»;                                      

         по тексту «Всього по розділу  Х:» цифри «2 367,700», «1 267,700»  

замінити відповідно цифрами «1 867,700», «767,700»;  
 

Розділ ХІ «Реалізація проєктів за рахунок коштів громадського бюджету 

міста»: 

       у пункті 17 «Капітальний ремонт об’єкта благоустрою «ВЕЛОКРОП- 

облаштування першої у місті велосипедної доріжки» цифри                                

«1 500,000» замінити цифрами  «0,000»; 

       у пункті 18 «Капітальний ремонт об’єкта благоустрою «Сучасний дитячий 

майданчик на провулку Кропивницького»  цифри  «250,000» замінити цифрами  

«0,000»; 
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        у пункті 19 «Капітальний ремонт об’єкта благоустрою «Дитячо- 

спортивний комплекс «Квіти життя» цифри «250,000» замінити цифрами  

«0,000»; 

        по тексту «Всього по розділу ХІ:» цифри «6 100,461», «2 470,800»  

замінити відповідно цифрами «4 100,461», «470,800»;  

       по тексту «Разом по розділам І–ХІ Програми, з них:» цифри                               

«1 321 378,45348», «195 796,05470», «1 141 529,31530», «190 284,00000»,                     

замінити відповідно цифрами «1 330 478,45348», «204 896,05407»,                                   

«1 150 629,31530», «199 384,00000».   

 

        2. До додатку 2 «Заходи щодо забезпечення  виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства  

міста Кропивницького на 2020 рік»: 

Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

комунальні послуги»: 

 

          у пункті 2 «Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» цифри               

«18 919,353» замінити  цифрами «30 269,353»;  

 

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування                                      

житлового фонду»: 

 

         у пункті 2 «Капітальний  ремонт  ліфтів у багатоповерхових житлових 

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

цифри «3 000,000» замінити цифрами «3 200,000»;      

          у пункті 5 «Капітальний ремонт  внутрішньобудинкових  інженерних 

мереж,  у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації*» 

цифри «1 000,000» замінити цифрами  «500,000»;     

     доповнити пунктом 9, виклавши його згідно з додатком;   

    

Розділ  ІV  «Організація благоустрою населених пунктів»: 

 

       у пункті 8 «Виготовлення схеми санітарної очистки міста» цифри                          

«1 000,000»  замінити  цифрами «500,000»;      

      доповнити пунктом 10 «Влаштування зупинок громадського транспорту,                    

у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації», виклавши 

його згідно з додатком;  

 

        Розділ VІІІ «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії»: 

          у пункті 1 «Виготовлення схеми теплопостачання міста» цифри                            

«1 267,700» замінити цифрами  «767,700»;      

 

       доповнити розділом ІХ «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання (комунальної власності)», виклавши його згідно з додатком;  

 



 

 

  

4 

 

Розділ ІХ «Реалізація проєктів за рахунок коштів громадського бюджету 

міста»: 

        у пункті 1 «Капітальний ремонт об’єкта благоустрою «ВЕЛОКРОП- 

облаштування першої у місті велосипедної доріжки» цифри                                

«1 500,000» замінити цифрами  «0,000»; 

        у пункті 2 «Капітальний ремонт об’єкта благоустрою «Сучасний дитячий 

майданчик на провулку Кропивницького» цифри  «250,000» замінити цифрами  

«0,000»; 

        у пункті 3 «Капітальний ремонт об’єкта благоустрою «Дитячо- спортивний 

комплекс «Квіти життя» цифри  «250,000» замінити цифрами  «0,000». 

      Розділ ІХ вважати розділом Х. 

 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ганна Максимова 35 83 60   
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9.
Поточний ремонт внутрішньодворових  доріг, у тому числі  виготовлення 

проєктно-кошторисної  документації*
500,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000

10.
Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації
300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000

9.1

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Міської ради міста Кропивницького»  на 

придбання основних засобів (реалізація проєкту громадського бюджету 

"Облаштування притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес ")

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000

Всього  по розділу ІХ: 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000

Придбання  техніки, обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста, у тому числі:

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

Загальний 

фонд 

Розділ ІІ  «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»: 

Розділ  ІV  «Організація благоустрою населених пунктів»:

Розділ ІХ  «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (комунальної власності)»:

№    з/п Найменування заходу

 Фінансове забезпечення (тис.грн)

Всього

 в тому числі:

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет 

Міський бюджет

Інші
Спеціальний 

фонд                     

(бюджет 

розвитку)

                                       до рішення Міської ради 

                                       міста  Кропивницького

                                        "_____" ______ 2020 року № ___

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

господарства міста Кропивницького на 2020 рік 

                                       Додаток 


