
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 18 серпня 2020 року                                              № 3346 
 

 

Про  внесення змін  та доповнення до  

рішення  Міської ради міста Кропивницького 

від 12 липня 2018 року  № 1765 «Про затвердження  

Програми розвитку та збереження зелених насаджень 

у місті Кропивницькому  на  2018-2021 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 міста  

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження  

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому  

на  2018-2021 роки» (з урахуванням змін, внесених рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3144), а саме: 

        1. До додатку 2 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми 

розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому                    

на 2018-2021 роки»: 

Розділ «Організація благоустрою населених пунктів»: 

       доповнити  пунктом 7, виклавши його згідно з додатком 1;   

       по тексту «Всього за розділом І:»  цифри «107 968,164», «21 000,000» 

замінити відповідно цифрами «108 468,164», «21 500,000»; 

Розділ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

      пункт 1 викласти в новій редакції згідно з додатком 1;  

      по тексту «Всього за розділом ІІ:»  цифри «65 242,10836», «15 474,70155», 

«443,54700», «0,000» замінити відповідно цифрами «65 442,10836»,                            

«15 674,70155 », «643,54700», «200,000»; 

 

 



 

 

2 

 

         по тексту «Всього по Програмі:» цифри «173 395,33436»,                               

«36 474,70155», «108 596,77300», «21 000,00000» замінити відповідно 

цифрами «174  095,33436», «37  174,70155», «109  296,77300», «21 700,00000». 

 

         2.  До додатку 3 «Заходи щодо забезпечення  виконання  Програми 

розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому                           

на  2020 рік»: 

 

Розділ «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        доповнити  пунктом 3, виклавши його згідно з додатком 2;  

 

Розділ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 

        пункт 1 викласти в новій редакції згідно з додатком 2.  

 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій  РАЙКОВИЧ                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ганна Максимова 35 83 60 

 

 



тис.грн.

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

І.

7.
Утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 
значення  «Перемоги» з виготовленням  документації 500.000 0.000 0.000 500.000 0.000

ІІ.

1.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 
значення  «Перемоги» (коригування) з виготовленням  проектної 
документації, всього, у тому числі:

64503.29457 9989.28721 39126.32381 15387.68355 0.000

за рахунок субвенції з державного бюджету                63937.50736 9700.00000 39049.82381 15187.68355 0.000

за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування) 565.78721 289.28721 76.50000 200.00000 0.000

Організація благоустрою населених пунктів 

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

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

            Додаток 1 
            до рішення Міської ради міста Кропивницького
            18 серпня 2020 року  № 3346

Зміни та доповнення до Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку та збереження  зелених насаджень                         
            у місті Кропивницькому  на 2018-2021 роки  

№    з/п Найменування заходу

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань, всього:

у тому числі за роками:



1 2 3 4 5 6 7 8

3.
Утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 
місцевого значення  «Перемоги» з виготовленням  
документації

500.000 0.000 0.000 0.000 500.000 0.000

1.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення  «Перемоги» 
(коригування) з виготовленням  проектної документації 15387.68355 15187.68355 0.00000 200.00000 0.00000 0.00000

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

Всього

Зміна та доповнення до Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень у 
місті Кропивницькому на 2020 рік 

Міський бюджет
Найменування заходу Державний 

бюджет
Обласний 

бюджет 

№    з/п
Інші

Спеціальний 
фонд                     

    (бюджет 
розвитку)

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

 в тому числі:

Розділ   "Організація благоустрою населених пунктів":

                       Додаток 2  

                       18  серпня 2020  року  № 3346
                       до рішення Міської ради міста Кропивницького 

 Фінансове забезпечення (тис.грн)

Загальний 
фонд 
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