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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» _________2020 року                                  № ____ 

 

 

Про внесення  змін 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 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,  від 18 серпня 2020 року                       

№ 3318, від 06 жовтня 2020 року № 3540, від 06 жовтня 2020 року № 3540),               

а саме:  

Розділ «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг»: 

 

          у пункті 2 «Капітальний ремонт вулиць, провулків з виготовленням  

проєктно-кошторисної документації» цифри «38 614,089», «9 514,089» 

замінити відповідно цифрами «37 114,089», «8 014,089»;      

          у пункті 4 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням  проєктно-

кошторисної документації» цифри «16 442,895», «550,000» замінити 

відповідно цифрами  «15 947,895»,  «55,000»;   

       По тексту «Разом по підрозділу» цифри замінити «367 610,585»,                     

«33 461,477» відповідно цифрами «365 615,585», «31 466,477».                                    
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Розділ «Експлуатація дорожньої системи»: 

 

       у пункті 9 «Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового 

зниження швидкості з виготовленням  кошторисної  документації» цифри               

«1 486,000»,  «350,000» замінити відповідно цифрами «1 366,000», «230,000».   

       По тексту «Разом по підрозділу» цифри  «42 377,338», «8 349,093»                                   

замінити відповідно цифрами «42 257,338», «8 229,093».                                    

       По тексту «Всього по Програмі» цифри «534 038,03752»,                                

«52 710,83224» замінити відповідно цифрами «531 923,03752»,                                

«50 595,83224».  

                   

          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 2 «Капітальний ремонт вулиць, провулків  у тому числі  

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

цифри  «9 514,089» замінити  цифрами  «8 014,089»;     

          у пункті 5 «Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі  виготовлення  

проєктно-кошторисної документації, всього, утому числі:» цифри                          

«550,000» замінити  цифрами  «55,000»;   

 

Розділ «Експлуатація дорожньої системи»: 

 

         у пункті 6 «Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового 

зниження швидкості з виготовленням  кошторисної  документації*» цифри                

«350,000» замінити  цифрами  «230,000».                                   

 

 

 

Міський  голова                                                              Андрій  РАЙКОВИЧ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ганна  Максимова 35 83 60 


