
   

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 18 серпня 2020 року                                        №  3318 

 

 

Про  внесення  змін та доповнення  до рішення 

міської ради від  17 січня  2017 року  №  762 

 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки  руху в місті Кропивницькому  

на 2017 - 2021 роки» 
 

 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Положення              

про 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 № 762 «Про затвердження  Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому  на  2017-2021 роки»               

(з урахуванням змін, внесених рішеннями  Міської ради міста Кропивницького 

від  05 березня 2020 року № 3159, від 26 травня 2020 року № 3298), а саме:  

            1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання  Програми  

розвитку  дорожнього  господарства та безпеки  руху  у місті Кропивницькому 

на 2017-2021 роки»:  

Розділ «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

           у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг з виготовленням проєктно-

кошторисної документації» цифри «214 715,959», «16 417,722» замінити 

відповідно цифрами  «210 115,959»,  «11 817,722»;     

           у пункті 2 «Капітальний ремонт вулиць, провулків з виготовленням  

проєктно-кошторисної документації» цифри «45 408,089», «16 308,089» 

замінити відповідно цифрами «43 514,089», «14 414,089»;   
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          у пункті 4 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням  проєктно-

кошторисної  документації» цифри «15 942,895», «50,000» замінити 

відповідно цифрами  «17 442,895»,  «1 550,000»;    

         по тексту «Разом по підрозділу:» цифри «383 423,307»,  «49 274,199» 

замінити відповідно цифрами «378 429,307», «44 280,199»;   

 

                                 Розділ «Експлуатація дорожньої системи»: 

           у пункті 6 «Влаштування світлофорних об’єктів з виготовленням  

проєктно-кошторисної документації» цифри «4 694,702», «0,000» замінити 

відповідно цифрами  «4 704,809»,  «10,107»;    

        у пункті 7 «Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів                 

з виготовленням  проєктно-кошторисної документації» цифри «5 500,000»,                

«2 500,000» замінити відповідно цифрами «5 489,893», «2 489,893»;                        

        у пункті 9 «Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового 

зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації» цифри                 

«1 336,000», «200,000» замінити відповідно цифрами  «1 486,000»,  «350,000»;    

         по тексту «Разом по підрозділу:» цифри «43 377,445»,  «9 349,200» 

замінити відповідно цифрами «43 527,445», «9 499,200»;         

                            

Розділ «Виконання інвестиційних проектів в рамках  здійснення заходів 

щодо соціально - економічного розвитку окремих територій»: 

         у пункті 8 «Капітальний ремонт вул. Шкільної (від вул. Микитенка,        

вул. Архітектора Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі) з виготовленням 

проектно - кошторисної документації, всього, з них:»  цифри   «5 389,85473»,          

«859,85473» замінити відповідно цифрами  «5 829,85473»,  «1 299,85473»;    

         по тексту «Разом по підрозділу» цифри «79 671,29552»,  «6 860,26224» 

замінити відповідно цифрами «80 111,29552», «7 300,26224»;                                    

         по тексту «Всього по Програмі:» цифри «550 410,86652»,  «69 083,66124» 

замінити відповідно цифрами «546 006,86652», «64 679,66124».                                    

 

          2. До додатку 2  «Заходи щодо забезпечення  виконання  Програми  

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху  в місті Кропивницькому  

на 2020 рік»:  

 

Розділ «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

       у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення  

проєктно-кошторисної документації*, всього, у тому числі:» цифри                       

«16 417,722» замінити   цифрами «11 817,722»;  

       у пункті 2 «Капітальний ремонт вулиць, провулків, утому числі  

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

цифри «16 308,089» замінити цифрами «14 414,089»;                                             

      доповнити підпунктом 2.20 «проспект Промисловий» та підпунктом                   

2.21 «вул.  Металургів»  пункт 2  «Капітальний ремонт вулиць, провулків,               

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

у тому числі:»; 
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          у пункті 5 «Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення  

проєктно-кошторисної документації, всього, у тому числі» цифри «50,000» 

замінити  цифрами   «1 550,000»;    

 

Розділ «Експлуатація дорожньої системи»: 

         пункт 5 «Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів                 

з виготовленням  проєктно-кошторисної документації, всього, у тому числі:» 

викласти в новій редакції згідно з додатком;    

        пункт 6 «Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів                 

(коригування)  з виготовленням  проєктно-кошторисної документації, всього, 

у тому числі:» виключити;     

       пункт 7 «Влаштування світлофорних об’єктів  з виготовленням  проєктно-

кошторисної  документації, всього, у тому числі:»  викласти в новій редакції 

згідно з додатком;   

       у пункті 8 «Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового 

зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації*» цифри                  

«200,000» замінити  цифрами  «350,000»;     

      пункти 7-10 вважати пунктами 6-9;                                                              

 

Розділ «Виконання інвестиційних проектів в рамках  здійснення заходів 

щодо соціально - економічного розвитку окремих територій»: 

         у пункті 6 «Капітальний ремонт вул. Шкільної (від вул. Микитенка,        

вул. Архітектора Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі) з виготовленням 

проектно - кошторисної документації, всього, з них:» цифри «859,85473» 

замінити цифрами  «1 299,85473».   

 

 

Міський  голова                                                              Андрій  РАЙКОВИЧ   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ганна  Максимова 35 83 60 



Субвенція  з 
державного 

бюджету 

Бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7

5.
Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів з 
виготовленням проєктно-кошторисної документації, всього, у тому числі: 2489.893 0.000 2489.893 0.000 0.000

5.1 перехрестя  вулиць Арсенія Тарковського - Гоголя 
5.2 перехрестя  вулиць Кропивницького - Шевченка 
5.3 перехрестя  вулиць Кропивницького - Колодязної 
5.4 перехрестя вулиць Юрія Коваленка - Пацаєва
5.5 перехрестя вулиці  Вокзальної  з вулицями  Євгена Тельнова та  

Академіка Корольова
5.6 перехрестя  вулиць Кропивницького - Покровської  

6.
Влаштування світлофорних об’єктів з виготовленням проєктно-
кошторисної документації, всього, у тому числі: 10.107 0.000 10.107 0.000 0.000

6.1 вул. Космонавта Попова, біля  поліклініки № 5 

 Додаток  
 до рішення Міської ради міста Кропивницького
 18 серпня  2020 року  № 3318

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

Розділ "Експлуатація дорожньої системи"

Обласний                  
          бюджет

Міський бюджет
Спеціальний фонд

Загальний 
фонд

Зміни до Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2020 рік

№ з/п Найменування заходу Всього

Фінансове забезпечення (тис.грн)
в тому числі
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