
 

                             

Р І Ш Е Н Н Я 

 

                                    ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

                             КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від "____"_____________ 20___ року              №______ 

 

 

Про погодження  проєкту  рішення 

Кропивницького міської ради   

«Про  затвердження  Програми  утримання, 

благоустрою  та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2021-2025 роки» 

 

          Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України, статтями 52, 59                

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет  

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

          1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради                                   

«Про затвердження Програми  утримання, благоустрою  та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2021-2025 роки»,                            

що додається. 

         2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

забезпечити внесення даного проєкту рішення на розгляд міської ради. 

          3.   Визнати таким, що втратило  чинність  рішення  виконавчого комітету 

міської ради  від 21 грудня 2016 року № 681 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки». 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

Міський  голова                                                                  Андрій  РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Ганна Максимова  35 83 60  

 



                                                                                               

                                                                                       ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету              

Кропивницької міської ради  

        «____»________ 2020 року  №___   
     

                                Проєкт  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «___»___________  2020 року                                                   № ___ 

 

Про затвердження Програми  

утримання, благоустрою та розвитку   

житлово-комунального господарства 

міста Кропивницького  на  2021-2025 роки 

  
Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями  26, 59  

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,  Кропивницька міська  

рада  
В И Р І Ш И Л А: 

 1.Затвердити Програму утримання, благоустрою та розвитку            

житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                    

на  2021-2025 роки, що додається. 

 2. Включити  Програму  утримання, благоустрою  та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2021-2025 роки                   

до складу Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького 

на 2021 рік та основних  напрямів  розвитку 2022-2023 роки. 

          3. Визнати таким, що втратило чинність 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». 

 4.  Контроль за виконанням цього 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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І. Загальні положення 

 

         Житлово-комунальне господарство - одна з найбільших галузей                            

у господарському комплексі держави, результати діяльності якої значною мірою 

визначають соціально-економічні показники розвитку суспільства. 

         Програма  утримання,  благоустрою  та  розвитку житлово–комунального 

господарства міста Кропивницького на 2021–2025 роки (далі – Програма) 

ґрунтується на реалізації державної політики, власних повноважень виконавчих 

органів міської ради в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово–

комунального господарства міста. 

Програма  визначає  зміст,  мету, завдання у галузі житлово-комунального 

господарства міста та пріоритети на термін дії її, конкретизує перелік основних 

напрямів і заходів з реалізації стратегічних  завдань, прогнозовані обсяги 

фінансового забезпечення за рахунок різних джерел надходжень. 

Програма враховує позитивний досвід попередніх періодів і в якій  

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. 

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. 

  Програма спрямована  на  забезпечення ефективного функціонування 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького, де зайнято майже 1 

603 особи працездатного населення, яке обслуговує основні фонди вартістю 

понад 12,0 млн.грн та середньомісячна заробітна плата яких                                 

у розрахунку на одного штатного працівника  станом на 01 жовтня 2020 року  

становила 8 300,0 грн. 

            

ІІ.       АНАЛІЗ  СТАНУ  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО   

ГОСПОДАРСТВА  МІСТА 

 

Основним напрямком діяльності житлово-комунального господарства                    

в  місті Кропивницькому є повне задоволення потреб міста в усіх видах 

житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для мешканців  та 

надання їм  якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об’єктів 

комунальної власності, системи центрального теплопостачання, збільшення 

обсягів капітального ремонту житлового фонду, ліфтів та об’єктів благоустрою, 

поступова переорієнтація житлово-комунального господарства міста на 

енергоефективний шлях, зменшення енергоємності  при наданні житлово-

комунальних послуг. 

 

 



 

 

2 

 

У житлово-комунальному господарстві міста багато проблем, що 

потребують негайного вирішення. Якщо не вживати своєчасних заходів щодо 

їх вирішення, можливе значне погіршення технічного стану житлового фонду, 

підвищення аварійності об’єктів житлово-комунального господарства,  

збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних 

ресурсів, обсягів  капітальних і поточних ремонтів, а внаслідок цього – 

зростання собівартості послуг, зниження якості житлово-комунальних послуг, 

збільшення видатків з міського бюджету. 

 

 За 2017 - 9 місяців 2020 року підприємствами житлово–комунального 

господарства міста  надано послуг та виконано робіт  загальною сумою майже  

2 100,0 млн.грн. Мережа комунальних підприємств житлово-комунального 

господарства забезпечувала умови для належної життєдіяльності міста, 

стабільної роботи житлово-комунального господарства в цілому. 

  Для виконання  робіт та послуг в галузі  комунального господарства та 

благоустрою міста задіяні 11 комунальних підприємств та на конкурсних 

засадах залучаються підприємства різних форм власності. 

    Основні заходи  Програми були орієнтовані на  покращення технічного 

стану житлового фонду, утримання об’єктів благоустрою, безперебійної роботи 

комунальних підприємств, підготовку міського господарства до роботи в 

опалювальному сезоні та інше. 

 

      На фінансування заходів даної  Програми за 2017-2020 роки   

передбачалась загальна сума  видатків 863,3 млн.грн, в тому числі  в бюджеті 

міста 759,9 млн.грн, в тому числі на програму «Громадський бюджет» за   

відповідні періоди  майже 3,6 млн. грн.   
      В цілому, спрямування коштів на виконання робіт, надання послуг 

відбулося в загальній сумі 700,9 млн.грн і склали 81 відсоток                                 

від передбачених  сум  за  весь звітній  період.   

 

      Зокрема, в напрямку інвестиційної діяльності загальний обсяг 

надходжень інвестицій для забезпечення реалізації завдань Програми  по 

утриманню,  благоустрою та  розвитку житлово–комунального господарства 

міста Кропивницького  відбувся в розмірі 45,6 млн.грн, з яких залучено кошти: 

 * субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів  

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в обсязі 42,1 млн. 

грн. по 95 об’єктах; 

* кредитних ресурсів в рамках програми Екологічної Фінансової  Корпорації 

«НЕФКО» - 3,5 млн.грн. 

      Використано коштів по інвестиційній діяльності  галузі  за звітний період 

– 28,5 млн.грн, що складало 68 %  від обсягу надходжень. 
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2.1 Житлое господарство 

 

            На  01 січня 2020 року за даними паспортизації житлового фонду                               

у комунальній власності територіальної громади міста (за винятком будинків 

приватного сектору) знаходилось  833 житлових будинків  загальною площею 

квартир   663788 кв. м, в яких зареєстровані 101 717 мешканців, 669 житлових 

будинків обладнані централізованим опаленням, 175 житлових будинків 

оснащені ліфтами в загальній кількості 547 одиниць.  

 

          Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 12 листопада 2019 року № 627 «Про призначення 

управителів багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому» експлуатацію 

та технічне обслуговування житлового фонду територіальної громади міста 

Кропивницького здійснюють 5 комунальних підприємств «Житлово-

експлуатаційні організації  № 1, 2, 3, 4» та «Житлово-експлуатаційна контора № 

9» Міської ради міста Кропивницького». 

           У зв’язку із зношеністю та незадовільним станом основних 

конструктивних елементів переважна більшість житлових будинків  потребує 

капітального ремонту, в першу чергу будинки перших масових серій забудов 

(1970-1980 років). Значна кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж  

водо-, тепло-, електропостачання та водовідведення потребують заміни.  

          В незадовільному технічному стані перебувають вимощення,                             

які забезпечують захист фундаментів житлових будинків від атмосферних 

опадів. Зазначені факти в свою чергу впливають на зниження якості 

комунальних послуг, погіршення комфортності умов проживання мешканців 

міста.  

          Житлово-експлуатаційні організації, які виконують функцію утримання та 

обслуговування житлового фонду (далі – Підприємства), не мають коштів на 

проведення ремонтних робіт капітального характеру в багатоквартирних  

житлових будинках, оскільки порядком формування ціни послуги з утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій не передбачено витрат на їх 

проведення, що призводить до погіршення стану житлового фонду міста. 

         У 2019 році проведена певна робота житлово-експлуатаційними 

організаціями міста, які виконують функцію утримання та обслуговування 

житлового фонду щодо інвентаризації одноповерхових житлових будинків                        

і на підставі рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

від 27 серпня 2019 року № 503 «Про  зняття з балансу  житлово-комунальних 

підприємств одноповерхових багатоквартирних будинків» знято з балансу             

495 одноповерхових житлових будинків. 

На сьогоднішній день понад 60 %  будинків, які перебувають на балансі 

Підприємств, потребують капітального ремонту. Сягнув критичної межі 

технічний стан внутрішньобудинкових мереж: 78,8 % водопровідних та 

каналізаційних мереж та 59,1 % мереж теплопостачання  потребують термінової 

заміни. 
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Окрім ремонту конструктивних елементів і заміни інженерних мереж 

гостро стає проблема і ліфтовому господарстві, яке має високий рівень 

фізичного і морального зносу конструкцій та обладнання.  

Згідно з обсягами коштів, які надходили від мешканців за послуги  з 

утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, комунальними 

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

міста Кропивницького» та «Жилищно–експлуатаційна контора № 9»  Міської 

ради міста Кропивницького»  виконувалися  роботи  з  утримання та  поточного 

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

водопостачання, водовідведення, скління вікон, електричних щитових, 

каналізаційних систем, інженерних вводів, підготовки житлових будинків до 

експлуатації в осінньо–зимовий період тощо.  

        Існуюча на сьогодні заборгованість мешканців міста перед надавачами 

послуг по сплаті за  утримання житлового фонду понад 37,3 млн. грн (з яких                                  

7,1 млн.грн  борг минулих років) поглиблює проблеми якісного і своєчасного 

надання послуг  з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій                 

(у тому числі і з виконання ремонтних робіт).  

        З метою розв’язання проблеми погашення заборгованості за житлово-

комунальні послуги підприємствами житлово-комунального господарства 

проводиться комплекс фактичних та юридичних дій, спрямованих на 

стимулювання населення щодо сплати заборгованості за житлово-комунальні 

послуги у вигляді особистих письмових попереджень боржникам, оголошень-

закликів на добровільне погашення заборгованості із подальшою 

реструктуризацією боргу.  

 Так, за період 2017 року - 9 місяців 2020 року підприємствами  було 

подано до суду  513 позовів  на суму 1,6 млн грн., по яким задоволено                             

448 позовів  в сумі  1,4 млн грн.  

 

Забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства є надзвичайно 

важливою соціальною проблемою, оскільки зупинення роботи ліфтів 

спричиняє соціальну напругу серед громадян, які ними користуються. 

Непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя людей з 

обмеженими фізичними можливостями, інвалідів, жінок з дітьми та людей 

похилого віку.   

На сьогоднішній день  на технічному обслуговування КП «ПВК Геркон» 

міста Кропивницького перебуває 527 ліфтів, крім 20 одиниць, що не працюють. 

Ліфти, які відпрацювали 25-річний ресурс  і більше  підлягають 

технічному обстеженню для вирішення питання  їх ремонту та подальшої 

експлуатації.  

Більше  90 % ліфтів відпрацювали свій нормативний термін експлуатації. 

З кожним роком збільшується кількість ліфтів, які зупиняються з 

технічних причин. За останні роки триває робота щодо заміни  морально 

застарілих і зношених ліфтів, тому щорічно необхідно здійснювати заходи, 

спрямовані на подовження термінів їх експлуатації та пов’язані із заміною 

ліфтів, які  вичерпали ресурс своєї можливої експлуатації. 
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        Одним із шляхів щодо реформування та належного утримання житлового 

господарства, а також можливого сподівання на зміну ситуації, є консолідація 

власників житла, гуртування їх у об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку. Сучасне законодавство мотивує жителів багатоповерхових будинків 

створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі-ОСББ).  

На сьогоднішній день місто Кропивницький поки що не є передовим 

містом зі створення та функціонування ОСББ. Наразі в місті створено тільки 

103  об’єднань, які утримують 132  житлових будинки, що становить                            

13 %  від загальної кількості багатоповерхових будинків по місту.   

  Причиною небажання окремих мешканців міста Кропивницького 

створювати ОСББ є недостатній рівень їх обізнаності з вимогами нормативно-

правових актів, які регулюють систему відносин між населенням та органами 

державної влади і місцевого самоврядування щодо організацій об’єднань. 

 Систематично проводиться  консультативно-роз’яснювальна робота з 

ініціативними групами, організовуються навчальні семінари з головами ОСББ, 

направлені  на вирішення поточних проблем життєдіяльності та  впровадження 

енергоефективних заходів у будинках, надаються  відповіді-роз’яснення з 

питань, що стосуються діяльності та функціонування ОСББ        у місті.  

 Першим кроком щодо стимулювання співвласників житлових будинків до 

створення ОСББ  існує «Програма спільного фінансування та підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому 

на 2018-2021 роки», яка затверджена рішенням Міської ради міста 

Кропивницького  від  05 червня 2018 року № 1719. Дана Програма спільного 

фінансування передбачає здійснення капітальних ремонтів конструктивних 

елементів житлових будинків на умовах співфінансування, а саме:  90 % від 

загальної вартості становлять кошти міського бюджету, 10% - кошти 

співвласників (для ОСББ, які вперше беруть участь у Програмі спільного 

фінансування). За період дії  Програми спільного фінансування було виконано 

капітальні ремонти одного із визначених конструктивних елементів                       

у 19 житлових будинках, де створено ОСББ  на загальну суму 5203,7 тис.грн.  

   На сьогодні «Програма відшкодування частини суми (тіла) кредитів, 

залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження  

енергоефективних  заходів у  багатоквартирних житлових будинках,                           

на 2019-2022 роки», яка затверджена рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 07 травня 2019 року № 2496. Дана Програма стимулює 

споживачів до більш економного та раціонального використання 

енергоресурсів. У 2019-2020 роках участь у вищезазначеній програмі прийняли  

21 ОСББ, яким здійснено відшкодування по енергокредитам у сумі                                

1 412,2 тис.грн. 

          У рамках програмного завдання щодо проведення капітального ремонту 

об’єктів житлового фонду за звітний період  спрямування  капітальних видатків 

за  усіма видами джерел надходжень відбулося  на загальну суму 187,3 млн.грн, 

що складає 75 відсотки  до запланованого обсягу видатків (250,3 млн грн).   
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Проведена робота по відновленню та ремонту  об’єктів житлового фонду 

за  пріоритетними  напрямками за 2017 - 9 місяців 2020 років: 

виконано роботи  з  капітальних ремонтів за звітний період: 

покрівель житлових будинків – 80 об’єктів на загальну  суму                   

38 241,2 тис.грн; 

         ліфтів  (245 одиниць)   на загальну суму  14 973,7 тис.грн та  проведені 

експертизи по ліфтам - 247 об’єктів на суму 824,5 тис.грн; 

        внутрішньодворових доріг - 86 об’єктів на загальну суму                             

61 768,1 тис.грн; 

       внутрішньобудинкових інженерних мереж – 16 об’єктів на суму                                   

1 923,3 тис.грн.   

        Проведено співфінансування по ремонту житлового фонду                            

у новостворених та існуючих ОСББ – 19 об’єктів на суму 5 203,6 тис грн.   

         Влаштовано  6  пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках  на 

суму 538,0 тис грн. 

        Виконано ремонт поточний ремонт внутрішньодворових доріг                             

на прибудинкових територіях житлових будинків у повному обсязі по                                

26 об’єктах   на суму 4 344,2 тис грн. 

У 2019-2020 роках проведено капітальний ремонт прорізів (заміна                      

470 віконних блоків)  у 15  багатоповерхових житлових будинках міста, на який  

використано коштів - 4 343,4 тис грн. 

 У 2019 році на реконструкцію каналізаційного колектору (заміна 

трубопроводу протяжністю 442 м) по вул. Ельворті використано коштів  в сумі                                     

6 655,4 тис. грн.  

 

                     2.2  Комунальне господарство міста  

     Підприємства комунальної галузі, що надають житлово-комунальні 

послуги відносять до життєзабезпечуючої інфраструктури міста. Їх діяльність є 

основою сталого функціонування міста і комфортного життя населення. 

    Останнім часом фінансово-економічний стан більшості підприємств 

комунального господарства є досить скрутним, що обумовлено низкою причин: 

аварійним станом основних фондів, зростанням вартості ресурсів та 

енергоносіїв, великими обсягами дебіторської заборгованості тощо.                          

На погіршення фінансово-економічного стану комунальних підприємств, які 

надають послуги  значно впливає відсутність фінансування державних програм, 

недосконалість нормативно-правової бази, зокрема в частині оподаткування, 

надання пільг, формування тарифної політики, відшкодування різниці в тарифах 

тощо.  

           Протягом 2017 року – 9 місяців 2020 років  надавалась фінансова  

підтримка підприємствам житлово –  комунального господарства  міста.  

           Загальна сума, яка була передбачена в бюджеті міста на отримання 

фінансової підтримки комунальними підприємствами міста склала                

233,4 млн. грн, з якої профінансовано комунальні підприємства в розмірі                 

218,1 млн.грн. 
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           Питому вагу в такій бюджетній підтримки (84%) займає                               

КП  «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК», якому в зв’язку із значної сумою збитковості по 

підприємству надійшла сума 130,3 млн грн.   

            На виконання договорів КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» по реструктуризації  

боргу за спожитий природний газ в сумі 51,2 млн.грн. Цей напрямок 

використання  коштів забезпечує життєдіяльність міста в зимовий період. 

           На утримання та проведення  витрат від операційної діяльності                     

4 комунальним підприємствам ( КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської 

ради міста Кропивницького»,  КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна 

організація» Міської ради міста Кропивницького, КП «ЖЕО № 1» та                               

КП «ЖЕО № 2»  Міської ради міста Кропивницького»)  надійшли кошти  в сумі 

32,4 млн.грн.  

         На придбання основних засобів та технічного переоснащення котлів-                  

1,3 млн.грн (КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» 

Міської ради міста Кропивницького -0,1 млн.грн, КП  «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»- 

1,2 млн.грн.  

 

          Інші напрямки отримання фінансової допомоги на загальну суму                   

2,9 млн.грн (на відведення земельних ділянок в постійне користування                               

КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького; КП «Ритуальна служба- 

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» на 

облаштування огорожі на кладовищі та на погашення заборгованості із 

заробітної плати, податків та зборів минулих років (два неактивних 

підприємства: комунальне підприємство по утриманню шляхів та                                  

КП «Трест зеленого господарства»)).  

           З метою невідкладного надання допомоги населенню міста 

Кропивницького при виникненні та подоланні аварійних ситуацій у сфері 

житлово-комунального господарства міста шляхом координації дій комунальних 

служб і інших аварійних та чергових служб, що забезпечують сталу 

життєдіяльність територіальної громади незалежно від відомчого 

підпорядкування та форми господарської діяльності, у цілодобовому режимі 

роботи функціонує комунальне підприємство «Аварійно-диспетчерська 

служба» Міської ради міста Кропивницького».  

 

З   2018 року  була  створена  Єдина диспетчерська служба підприємства, 

яка  об'єднує інформацію про роботу міських служб та  обслуговуючих 

компаній, виявляє порушення в роботі  ЖЕКів, транспорту, збої та поломки 

ліфтового обладнання, своєчасне вивезення сміття  тощо, забезпечує 

незалежний контроль за дотриманням термінів та якості реагування на 

звернення городян, цілодобову обробку інформації та дзвінків від жителів 

міста, забезпечує конструктивність діалогу між жителями міста та виконавчими 

органами, показує їх відкритість, а також істотно збільшує кредит довіри до 

міської влади.  
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Підприємство продовжує вдосконалення системи прийому, обробки  та 

контролю  виконання звернень громадян з питань утримання житлового фонду, 

постачання тепла, води та послуг зв’язку та інших комунікацій. 

           У відповідності з галузевою програмою, за рахунок коштів міського 

бюджету протягом звітного періоду перераховано коштів на утримання  даного 

комунального підприємства  в сумі  30,3 млн.грн. 

 

          Оновлено автопарки комунальних підприємств ЖКГ для виконання робіт 

як з благоустрою міста, так і з оперативного  вирішення питань при виникненні 

аварійних ситуацій у місті на загальну суму 30,1 млн грн.  

         Придбано за рахунок коштів міського бюджету в цілому 18 одиниць 

сучасної комунальної техніки – автогрейдер, підмітально-прибиральну машину 

«Глобус», сміттєвоз, трактори, машину дорожню комбіновану для ямкового 

ремонту, розміточну машину з гідравлічним візком та  інше.               

 

2.3 Теплова  комунальна енергетика і  водопровідно-каналізаційне 

господарство 

   Протягом останніх років комунальне підприємство 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» та ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» 

здійснювали виробництво, транспортування і постачання теплової енергії                              

за всіма групами споживачів міста Кропивницького, які підключені до системи 

централізованого теплопостачання та надавали  послуги  централізованого 

опалення для населення, на балансі яких знаходилось 25 котелень,                               

35 центральних теплових пунктів, 329,1 км теплових мереж. 

Неналежне виконання ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» 

зобовязань за договором оренди цілісного майнового комплексу щодо 

забезпечення теплопостачанням споживачів усіх категорій, забезпечення 

підприємства газом та резервним паливом, необхідним для його роботи 

неодноразово призводило до зриву стабільного проходження опалювального 

сезону  у місті з допущенням значної суми заборгованості по виплатам 

заробітної плати працівникам дочірнього підприємства.  

З метою забезпечення стабільного та якісного теплопостачання, 

недопущення виникнення надзвичайних ситуацій та соціальної напруги                      

в місті прийнято рішення Міської ради міста Кропивницького                                   

від 06.11.2018 р. № 1942 «Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу державного комунального підприємства теплових мереж 

«Кіровоградтеплоенерго». 

У квітня 2019 року відповідно до акту  приймання-передачі з повернення 

цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства 

«Кіровоградтеплоенерго» до територіальної громади міста та протоколу 

розподілу вартості майна між орендодавцем і орендарем. Все майно передано 

до КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» як єдиному теплопостачальному підприємству, 

яке має стратегічне значення для міста Кропивницького, від безперебійного та 

сталого функціонування якого залежить надання послуг з централізованого 

теплопостачання мешканцям міста Кропивницького та смт. Нового, в тому 

числі закладам соціальної сфери, підприємствам усіх форм власності.  
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    Комунальне підприємство «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» здійснює виробництво, 

транспортування і розподіл теплової енергії за всіма групами споживачів міста, 

які підключені до централізованого теплопостачання. Послуги з 

теплопостачання надаються  майже 20,0 тис. мешканців міста. 

 Станом на 01 жовтня 2020 року  для надання послуги з теплопостачання 

експлуатується –  22 котельні та Кропивницька ТЕЦ. На технологічному 

обслуговуванні перебувають 98 котлів, з них задіяних в роботі – 75 об’єктів, 

решта законсервовані. Загальна теплова потужність котелень - 811,7 Гкал/год 

(944МВт), з підключеним тепловим навантаженням споживачів  -                          

144,5 гкал/год, що складає 17,8% від  встановленої. Електрична потужність 

Кропивницької ТЕЦ становить – 15 МВт/год. Загальна довжина магістральних 

та розподільчих теплових мереж, які експлуатуються і обслуговуються                    

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» становить 164,534 км. Тепло подається  через                 

16 центральних теплових пунктів з використанням  схеми прямого підключення 

будинків до котелень.  

Прокладка тепломереж – двохтрубна. Зношеність основного 

теплогенеруючого обладнання в середньому складає  72 %. 

   Технічний стан котельних і теплових мереж існуючої системи 

теплозабезпечення характеризується значним фізичним зносом та моральною 

застарілістю. Значна частка котлів експлуатується понад  20 років. Обладнання 

цих котельних вичерпало свій фізичний і моральний ресурс.  

  Більшість теплових пунктів, які обслуговують будинки та підприємства, 

через тривалий термін експлуатації мають зношене обладнання та застарілі 

технології, у зв'язку з чим потребують упровадження нових технічних рішень, 

заміни автоматики. 

    У більшості житлових будинків надзвичайно неефективно 

використовується теплова енергія. За оцінкою експертів, потенціал 

енергозбереження у таких будинках сягає до 40 % від споживання ними 

теплової енергії. Через низькі теплозахисні властивості огороджувальних 

конструкцій житлових будинків масової забудови минулих років втрати 

теплової енергії розподіляються таким чином: через стіни - 42 %, через вікна -

16 %, через дах - 7 %, через підвал - 5 %, повітрообмін - 30 %. 

 З метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону та 

надання якісних послуг з централізованого опалення населенню міста 

підприємством теплової комунальної енергетики при підготовці об’єктів до 

роботи в осінньо-зимовий період протягом звітного періоду через скрутний 

фінансовий стан виконувались тільки найнеобхідніші роботи за рахунок 

власних коштів підприємства  проведено:  

 Зокрема, виконано поточний ремонт: утримання та обслуговування  

теплових мереж –164,534 км; центральних теплових пунктів -16 од.; запірної 

арматури – 2 368 шт. 

 Виконано капітальний ремонт 4 котлів та проведено заміну теплових 

мереж протяжністю 6,3 км.  

  Крім того, постійно виконувались ремонти  котельного  та насосного 

обладнання, трансформаторів, електродвигунів та кабельних мереж; газового 

господарства, а також поточні ремонти будівель і споруд. 



 

10 

 

  Протягом звітного періоду в селищу Новому проведено поточний ремонт 

ділянок  водопостачання  протяжністю 1000,5 м  на загальну суму 121,4 тис грн.  

 

          Існуюча на сьогодні  дебіторська заборгованість міста перед надавачем 

послуг по сплаті за послуги теплопостачання понад 102,0 млн. грн (з яких                                  

67,4 млн.грн  борг ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА») поглиблює 

проблеми якісного і своєчасного надання послуг  (у тому числі і з виконання 

ремонтних робіт).  

 

           Підприємством здійснюється претензійно-позовна робота до боржників 

усіх рівнів для розв’язання проблеми погашення заборгованості за житлово-

комунальні послуги. Так, за період 2017 року - 9 місяців 2020 року було подано 

до суду 464 позови на суму 9,0 млн грн., з яких задоволено 203 позови-                           

3,5 млн грн.  

          З метою підвищення ефективності роботи системи централізованого 

теплопостачання міста, зменшення питомого енергоспоживання населенням, 

захисту соціально вразливих верств населення  діє «Програма оптимізації 

системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки»                      

(із змінами), яка затверджена рішенням міської ради від 19 грудня 2017 року            

№ 1263. 

         В рамках  реалізації  Програми оптимізації систем теплопостачання у місті  

протягом  останніх 3 років проведена у повному обсязі грошова компенсація 

витрат на встановлення систем індивідуального опалення власникам                             

48 квартир  у сумі 720,1 тис грн.  

      

2.4 Благоустрій територій загального користування міста  

 
            Благоустрій міста є одним із пріоритетних напрямів єдиної системи 

розвитку і функціонування всього міського господарства. 

      З метою підвищення ефективності та надійності функціонування 

комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для 

задоволення потреб населення і господарського комплексу в послугах 

відповідно до нормативів і національних стандартів  у місті  приділяється 

належна  увага питанням, пов'язаним з утриманням  та благоустроєм в галузі. 

           Заходи з благоустрою передбачають розроблення і здійснення 

ефективних і комплексних  заходів з  утримання  територій  міста  у належному 

стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, 

роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального 

використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів 

благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.  

                   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  14 000 світлоточок.  В постійному  утриманні перебуває 125 вулиць 

міста довжиною 133,95 км.  
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                   Звітний період був дуже насиченим на виконані роботи щодо 

покращення благоустрою міста.  

           В нашому місті успішно реалізуються заходи, спрямовані                          

на благоустрій міста і маємо гарний результат - місто прибране і охайне.  

                  Впродовж останніх 4 років у місті проведена значна робота у сфері 

благоустрою, що включає капітальний, поточний ремонти та обслуговування 

вуличного освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним 

освітленням, поточні видатки на прибирання території, вивіз твердих 

побутових відходів, а також роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ,  

поточний ремонт малих архітектурних форм та інші роботи.  

         Роботи з благоустрою в місті в основному здійснюються                                      

5 підприємствами житлово-комунального господарства міської ради та 

суб’єктами підприємницької діяльності різних форм власності.  

           

До структури Головного управління житлово-комунального підприємства 

входять: КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького»,                              

КП «УНІВЕРСАЛ 2005», КП «Міськсвітло» Міської ради міста 

Кропивницького», КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування» та КП «Спеціалізована монтажно-

експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького». 

                
           Спрямування  коштів з організації благоустрою міста  за усіма видами 

джерел фінансування відбулося на загальну суму 214,5 млн грн,                          

що складало  85 % до запланованого обсягу видатків  251,5 млн грн.        

     

          Особлива увага приділялася   вуличному  освітленню  міста. 

          Виконання робіт по експлуатації  мереж зовнішнього освітлення  та 

елементів святкової ілюмінації  міста забезпечує комунальне підприємство 

«Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького, на балансі, якого  станом на 

01.10.2020 року знаходяться світлоточки в кількості 13612 од., включаючи 

зовнішнє освітлення парків і скверів, меморіального комплексу на Фортечних 

валах.  Встановлення нових світильників з енергоекономічними та екологічно 

чистими натрієвими лампами замість старих світильників з лампами 

розжарювання та ртутними лампами дозволяє знижувати споживання 

електроенергії, а також зменшувати видатки на її оплату.  

   На цей час у місті нараховується близько 95 % діючих світлоточок                   

з енергоефективними світлодіодними лампами. 

   Завдяки проведенню робіт з ремонту та реконструкції об'єктів 

зовнішнього освітлення рівень освітленості міста за звітний період зріс більш 

ніж на 70 %. 

         Для зменшення експлуатаційних  витрат, ефективного реагування на 

аварійні ситуації та сталого функціонування освітлення міста діє сучасна 

система диспетчеризації роботи мереж зовнішнього освітлення міста, що дає 

можливість здійснювати дистанційний контроль та управління зовнішнім 

освітленням міста. 
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          На капітальний ремонт  мереж зовнішнього освітлення використано 

кошти в сумі  25 186,7 тис. грн, що становить 87 % виконання від обсягу 

фінансування (29 025,3 тис.грн). Обсяг в показниках  виконання робіт: 

відновлено 4 334 світлоточок, протяжністю  129,853 км.   

          По заходам з енергозбереження в рамках програми  Екологічної 

Фінансової  Корпорації «НЕФКО» у 2018-2019 роках  проведено капітальний 

ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проєкту 

«Підвищення енергоефективності  у навчальних закладах і системі вуличного 

освітлення  у  м. Кропивницькому»  на суму  4 948,728 тис.грн,  а саме по 

вулицях: Варшавській та Родниковій  (від вулиці Кільцевої до проспекту 

Інженерів, Мозеса Гомберга, 65, 66, 67, 68,  вул. Родниковій, 76, 77, 78, 79), 

Байкальській, Олександра Морозова, Шевченка та ін. 

      Виконано  роботи з технічного обслуговування та утримання у 

належному стані  462,4  км мереж зовнішнього освітлення, 13 612  світлоточок   

загальною сумою 63 643,621 тис.грн (в т. ч. відшкодовано за спожиту 

електроенергію вуличного освітлення  міста  26 285,271 тис.грн). 

         За рахунок  коштів субвенції з державного бюджету на  виконання 

інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій  проведено капітальні ремонти 

мереж зовнішнього освітлення набережної  р. Сугоклей від вул. Прирічної до 

вул. Приміської (з виготовленням проєктно-кошторисної документації) та 

мереж зовнішнього освітлення 49 вулиць на загальну суму  7 616,0 тис грн.  

 
По  іншим заходам з благоустрою міста:  

         Комунальним підприємством «УНІВЕРСАЛ 2005» за звітний період 

виконано робіт з утримання вулично – дорожньої мережі міста, штучних 

споруд, малих архітектурних споруд, ліквідації смвіттєзвалищ на суму                 

102 088,1 тис.грн.  Зокрема, проводились роботи з прибирання доріг міста від 

снігу, посипання доріг протиожеледними матеріалами, прибирання 91 зупинки 

громадського транспорту по вулицях міста, а також систематичне підмітання 

спеціалізованими автомобілями ПМ «Глобус» 65 вулиць міста, систематичне 

вивезення сміття з 186 контейнерів з   35 контейнерних майданчиків міста, 

ліквідація локацій сміттєзвалищ (559 шт., обсягом 54,3 тис. тонн), ліквідації  

ямковості на дорогах з твердим покриттям ін.  

         Площа вулиць, доріг, яка  утримується – 507,9 км. 

 

         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.  

         В КП «Універсал 2005»  створено бригаду по вилову безпритульних 

тварин, закуплено автомобіль та спеціалізоване приладдя.  
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         Виконавчі органи  Кропивницької міської ради  співпрацюють з 

ліцензованими установами - ГО «Кіровоградська організація захисту тварин 

«Бім» та ГО «Щасливий пес», які  на підставі відповідних договорів з                    

КП «Універсал 2005» проводять стерилізацію безпритульних  тварин,  маркують 

їх номерними кліпсами з відповідною реєстрацією.   

         За звітний період на  утримання служби по вилову та стерилізації 

безпритульних тварин використано кошти в сумі 2 369,3 тис грн, стерилізовано 

2 684 собаки. 

        У 2020 році спрямовувались бюджетні кошти у сумі 250,0 тис.грн на 

придбання основних засобів  відповідно до проєкту «Облаштування притулку 

для безпритульних тварин «Щасливий пес»» за рахунок коштів  Громадського 

бюджету. 

         Із 302,8 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. 

 

   Здійснення організації поховань померлих, надання ритуальних послуг, 

реалізації предметів ритуальної належності, утримання  міських кладовищ, 

меморіального комплексу на Фортечних валах та інших ритуальних об'єктів 

покладено на КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування». 

  У господарське відання даного комунального  підприємства передані               

16 міських кладовищ загальною площею  219,162 га,   з яких  8 є закритими для 

поховань. Діючі кладовища майже вичерпали свій ресурс. Утримання міських  

кладовищ здійснюється на площі 174,3 га.  

        На утримання, поточного ремонту  об’єктів благоустрою кладовищ та  

меморіального комплексу на Фортечних валах (очищення доріжок та проїздів 

від снігу; прибирання, вивезення сміття; видалення порослі дерев; покіс  трави;   

грейдерування проїздів на території  кладовищ та ін.)  за  звітний  період  

використано  суму  понад 11 135,0 тис грн.   

         У 2019  проведено  капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних 

доріжок на алеї Слави на території  Рівнянського кладовища по вул. Героїв 

України на суму 1 290,5 тис грн. 
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    У 2019 році за рахунок  коштів субвенції з державного бюджету на  

виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій  проведено  капітальний ремонт 

покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території  Масляниківського 

кладовища по вул. Григорія Сковороди на суму 1 757,7 тис грн. (з них за 

рахунок  коштів державного бюджету-  1 713,8 тис.грн )  

 

          Відремонтовано та влаштовано 16 зупинок громадського транспорту 

протягом звітного періоду на суму 1 123,0 тис. грн.  

 
Міське сміттєзвалище твердих побутових відходів розташовується  на 

площі  18,87  га, яка зайнята на  80 відсотків, зберігається там понад                        

5,2 мільйона тонн відходів. Сміттєзвалище знаходиться у задовільному стані.  

Щоб продовжувати функціонування сміттєзвалища, підприємством – надавачем 

послуг (ТОВ «ЕКОСТАЙЛ») 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 сміттєзвалища, 

побудови там  промислових приміщень. А рекультивація окремих територій 

полігона  дозволить утилізувати близько чотирьох мільйонів тонн відходів, які 

накопичувались  з 50-х років минулого століття. Для цього використовуються 

сучасні технології. На даний час рекультивовано майже 1,5 га. 

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 бюджетної програми.  

        З метою зменшення викидів в атмосферу шкідливих речовин, що 

утворюються у відходах існуючого сміттєзвалища,  у 2019 році реалізовано 

проєкт «Будівництво комплексної інженерної споруди із системою збору біогазу 

полігону твердих побутових відходів для виробництва електричної енергії».  

Установка убезпечує полігон від самозаймань і pозповсюдження їдких запахів і 

електpоенеpгія, яку виробляє обладнання надходить в енеpгосистему  за  

«зеленим»  таpифом. Потужність установки - 630 кВт/год. За останніх 1,5 роки 

в  енергосистему надійшло 3 859 759  кВт електроенергії. 

        На прибудинковій території житлових будинків міста знаходиться                         

28 контейнерних  майданчиків для збору сміття. 

         Для забезпечення належного рівня надання послуг з вивезення побутових 

відходів здійснюється щорічне оновлення контейнерів, проводиться ремонт 

під'їзних шляхів до контейнерних майданчиків. 

 

Під час проведення культурно-масових заходів та ярмарків                        

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» було встановлено 428 біотуалетів та 341 контейнер             

для  сміття  на загальну  суму 543,0  тис грн. 
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          В рамках проєктів Громадського бюджету в напрямку благоустрою міста: 

         Реалізовано за звітний період 12 проєктів благоустрою, з яких за 

напрямком проведення:  

    капітальних ремонтів  – 6;    2231,1 тис.грн; 

    поточних ремонтів      – 6;      657,7 тис.грн. 

 

          Зокрема,  проведені капітальні ремонти об’єктів благоустрою                                

з виготовленням проєктно- кошторисної документації за проєктами: 

 «Благоустрій скверу «Покровський», «Облаштування дитячого  спортивно-

ігрового  майданчика «Завадівський», дитячого спортивно-ігрового майданчика 

«Гарантик» по вул. Жадова, 28, корп. 2, «Облаштування пішохідної доріжки 

біля дитячого майданчика «Кущівський», тротуару по вулиці Мечникова та 

«Алея Авіаторів». 

          Проведені поточні ремонти за проєктами: пішохідного містка через річку 

Біянка на провулку Катранівський ; «Сімейний відпочинок. Облаштування зон 

відпочинку»; «Благоустрій прибудинкової території для відпочинку жителів буд 

№ 29 та 101 мікрорайону»; «Дитячий майданчик на прибудинковій території: 

«Щасливі діти-міцна родина- успішна країна»; «Дозвілля родини»; 

 «ВИШИВАНКА - благоустрій пішохідних доріжок на прибудинкові території  

по  вул. Волкова, буд. 30».  

 

ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

   Проблеми  утримання  житлового фонду стосуються практично кожного 

мешканця, тому проблеми його утримання та ремонту були та будуть завжди 

актуальними питаннями і потребують постійної уваги. 

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

потребують вирішення: 

         внутрішньобудинкові інженерні мережі зношені на 90 %  і потребують 

повної заміни та оновлення; 

          55 % ліфтів знаходяться в незадовільному стані та потребують 

модернізації і оновлення в зв’язку з завершенням нормативного терміну 

експлуатації (25 років); 

застаріле основне та допоміжне обладнання котельних, високі  питомі 

витрати газу та електроенергії, постійне зростання цін на паливо,  і як наслідок 

цього, зростання тарифів для споживачів та теплову енергію, а також 

зростаючий рівень пошкодження теплотрас та їх застаріла теплоізоляція, яка не 

відповідає нормативним вимогам експлуатації; 

          потребують реконструкції та модернізації центральні теплові пункти;  

    наявність втрат теплової енергії на кінцеве споживання у житловому 

секторі; 

           недостатність у забезпеченні засобів обліку і приладів регулювання 

споживання теплової енергії житлового фонду; 



           розбалансованість системи теплозабезпечення через масове відключення 

від централізованого теплопостачання і встановлення мешканцями систем 

індивідуального опалення ; 
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           висока вартість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій            

з використанням альтернативних джерел енергопостачання;  

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

мережі; 

     збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та 

енергетичних ресурсів, що негативно впливає на якість житлово–комунальних 

послуг;  

           недостатня кількість кваліфікованих кадрів в сфері житлово–

комунального господарства та благоустрою;  

   низька активність мешканців до створення ОСББ;   

      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;  

   діючі кладовища майже вичерпали свій ресурс;  

     відсутність освітлення та огорож на кладовищах, що перешкоджає 

здійсненню їх охорони; 

   наявність актів вандалізму на кладовищах. 

Основні принципи вирішення проблемних питань: 

             стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово–комунального 

господарства; 

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; 

удосконалення системи управління житлово–комунальним 

господарством; 

             ефективне використання грошових, людських та матеріальних ресурсів 

виробниками/виконавцями та споживачами житлово–комунальних послуг; 

             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.  
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           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;     

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; 

оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури житлово–

комунального господарства відповідно до потреб населення;  

          поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;  

         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; 

вирішення питання достатньої кількості місць для поховання можливе за 

рахунок розширення території кладовища та будівництва нових. Крім того, 

перспективним є будівництво колумбарію;  

  підвищення експлуатаційних якостей доріг на кладовищах шляхом 

виконання робіт з капітального ремонту покриття проїздів, пішохідних доріжок 

на території кладовищ тощо. 

 ремонт огорож, відновлення освітлення на міських кладовищах та 

забезпечення їх охорони; 

розвиток мережі зливної каналізації; 

завершення роботи щодо 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, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040


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; 
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          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. 

 

V. Строки виконання Програми 

  Виконання заходів Програми передбачається на 5 років, з 2021 року                

по 2025 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 

Кропивницької міської ради згідно з пропозиціями.  

 
                          VІ. Пріоритети розвитку на 2021–2025 роки 

 

          У рамках пріоритету на  2021 рік  залишається приведення житлового 

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

що потребують проведення капітального ремонту покрівель (177 од.) на                  

2021 рік, планується відремонтувати  72 од., при середній  вартості  ремонту 

одного об’єкта – 480,0 тис.грн і питомій вазі у 41 % до кількості об’єктів, що 

потребують капітального ремонту. 

         Із загальної кількості ліфтів, що потребують проведення капітального  

ремонту (302 од.), на 2021 рік заплановано відремонтувати 191 од., при середній 

вартості капремонту одного об’єкта –  67,5 тис.грн і питомій вазі у 63 % до 

кількості об’єктів, що потребують капітального ремонту. 

Напрямок заходів з капітального ремонту об’єктів  житлового фонду буде 

передбачено  і протягом 2022–2025 років. 

           Зокрема завершити роботи з проведення капітального ремонту житлового 

будинку по  вул. Михайлівській, 2  з  орієнтовною вартістю  920,0 тис.грн. 

 

У рамках пріоритетів  на 2021 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 317 тис. куб.м та економічного ефекту                             

у  2 200,0 тис.грн /рік та реконструкції теплових мереж  по  вул. Кременчуцькій,  

що в свою чергу призведе до економії споживання природного газу з 

урахуванням часу впровадження 402 тис. куб.м та економічного ефекту                             

у  3 700,0 тис.грн /рік .                            

 Потребує заміна теплових мереж по вул. Академіка Корольова, 36-38                 

(544 м) і по вул. Попова (ТК 12/7-12/11). 

 

 Одним із важливих та пріоритетних напрямків роботи  на 2021 рік                  

є комплексна модернізація системи теплопостачання міста Кропивницького з 

проведенням часткової децентралізації та оптимізації потужностей джерел 



теплової енергії. На даний час вкрай необхідне виготовлення схеми 

теплопостачання   міста Кропивницького.  
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Після  виготовлення схеми теплопостачання міста Кропивницького буде 

можливість проведення узагальнення та аналізу існуючої системи 

теплопостачання, перспективи забудови, а також розроблення першочергових 

невідкладних заходів щодо оптимальної роботи котелень, теплових мереж та їх 

модернізації і реконструкції.   

    У 2022-2025 роках планується проведення реконструкції теплових мереж 

по вулицям Гагаріна, Енергетиків, В’ячеслава Чорновола, Арсенія 

Тарковського,  Євгена Чикаленка, Василини з орієнтовної вартістью об’єктів               

у сумі  майже 178,0 млн.грн у разі виділення коштів за рахунок субвенції                     

з державного бюджету, а також  залучення кредитних коштів Міжнародного 

банку розвитку та реконструкції та Фонду чистих технологій. 

Зокрема, реконструкція 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)  в свою чергу дасть економію природного газу на рік 

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

         Планується виготовлення проєктно-кошторисної документації та 

проведення реконструкцій Головного розподільчого пристрою з обсягом 

виконання робіт майже  у сумі 3,5 млн.грн. 

          Основними пріоритетами на 2021–2025 роки у сфері теплозабезпечення 

залишаються заходи щодо: 

          проведення капітального ремонту котелень з заміною на сучасні котли з 

високим коефіцієнтом корисної дії; 

    закриття малоефективних котелень; 

    установки індивідуальних теплових пунктів; 

         запровадження когенераційних технологій у системі теплопостачання;  

          заміни або впровадження насосів, що забезпечують оптимальний режим 

теплопостачання; 

   відновлення ізоляції на теплових мережах; 

   підвищення надійності електропостачання котелень; 

         реконструкції котелень із заміною застарілого обладнання на нове; 

   заміни мереж теплопостачання, що вийшли з ладу,                                               

на попередньоізольовані труби і переходу на двотрубну систему. 

           

        Основними пріоритетами на 2022–2025 роки у сфері водозабезпечення              

смт Нове залишаються заходи щодо: 

     реконструкції  каналізаційних мереж (водовідведення)  селища на 

загальну суму  6 750,000 тис.грн; 

 реконструкції  водопровідних мереж  селища на загальну суму                    

600,000 тис.грн. 

Однією з цілей стратегічного розвитку міста  на період до 2025 року 

визначено створення безпечного та комфортного середовища для проживання 

мешканців міста. 
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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. 

          Передбачити у 2022 році проведення капітального ремонту скейт-парку 

на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 

«Ковалівський» з орієнтовним обсягом робіт у сумі 300,0 тисгрн. 

Виникає нагальна потреба перегляду підходів до обліку міського 

комунального майна, принципів утримання та облаштування об’єктів 

благоустрою шляхом  залучення інвестиційних коштів. 

 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми  

 

  Забезпечення надання населенню житлово–комунальних послуг належної 

якості відповідно до вимог національних стандартів. 

  Раціональне використання площ загального користування житлових 

будинків, нежитлових приміщень будинків, залучення комерційних структур до 

фінансування загальних витрат з утримання будинків. 

  Покращення технічного стану будинків та умов проживання у них. 

  Контроль за якістю ремонтних робіт у будинках. 

  Забезпечення умов безпечного проживання населення міста. 

  Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств галузі житлово–

комунального господарства. 

 Покращення якості послуг з теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення. 

   Економія енергоресурсів шляхом впровадження енергозберігаючих заходів. 

   Підвищення надійності та якості енергозабезпечення міста. 

   Скорочення заборгованості населення за житлово–комунальні послуги. 

       Забезпечення повного освітлення території міста з застосуванням  

енергозберігаючих світильників. 

   Відновлення та створення нових зон культурно – масового відпочинку 

мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного 

відпочинку мешканців міста біля водойм. 

      Підвищення екологічної безпеки об’єктів  благоустрою. 

  Поліпшення   санітарного стану та естетичного вигляду міста. 



      Вирішення питання утилізації твердих побутових відходів за  рахунок 

зменшення навантаження на полігон побутових відходів, отримання вторинних 

ресурсів. 
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VІІІ. Фінансове забезпечення  Програми 

 

  Належне утримання житлового фонду можливе лише за умов 

забезпечення достатнього фінансування  Програми, спрямованих на розвиток 

житлово-комунального господарства міста. 

       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 проєктно–кошторисною документацією та 

виходячи з можливостей бюджету. 

     Прогнозні обсяги фінансового забезпечення виконання завдань Програми  

на 2021–2025 роки наведено у додатку.  

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: 

     виготовлення схеми теплопостачання міста;  

       заміна теплових та магістральних теплових мереж із застосуванням   

попередньоізольованих труб. 

           3.   По утриманню територій  та об’єктів благоустрою: 

      утримання вулично-дорожньої мережі міста;  

           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;  

      розробка схеми санітарного очищення міста;  

вирішення питання щодо  достатньої  кількості місць для поховання  за 

рахунок розширення території кладовища та будівництва нових ( у тому числі  

колумбарію); 

     оновлення парку машин для забезпечення сталої роботи комунальних 

підприємств. 
 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040
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ХІ. Паспорт 

  

П Р О Г Р А М А 

утримання, благоустрою та  розвитку  житлово–коммунального 

 господарства міста Кропивницького на 2021-2025 роки 

 

 

1. 

 

Повна назва програми 

Програма утримання, благоустрою та  

розвитку  житлово–коммунального 

господарства міста Кропивницького на   

2021-2025 роки 

 

2. 

Дата, номер документа про   

затвердження програми 

Рішення   Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

від   „___“_________ 2020 року  № ___ 

 

3. 

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» із змінами , внесеними згідно з 

Постановами  кабінету Міністрів  

4. 
Розробник Програми 

 

Головне управління житлово-комунального 

господарства     

5. Співрозробники  Програми 

 

Підприємства житлово – комунального 

господарства 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Головне управління житлово –комунального 

господарства    

7. 
Учасники Програми 

 

Підприємства, установи, організації   

міста Кропивницького 

8. Термін реалізації Програми 

 

               2021- 2025 рр. 

 

9. 

Контроль за виконанням 

програми 

 комісія з питань житлово–комунального  

господарства, енергозбереження та 

комунальної власності 

 

10. 

 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації  Програми  

Згідно з бюджетними призначеннями  на    

відповідний  бюджетний рік 

 

ХІІ.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

1. Координація виконання заходів Програми покладається на Головне 

управління житлово–комунального господарства, 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. 
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          3. Громадський  контроль   за   ходом   реалізації   Програми  здійснюється   

(за   їх   бажанням)   представниками   громадських  організацій,  у  статуті  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.  

 

 

 

Т.в.о начальника  Головного  управління  

житлово–комунального  господарства                             Тетяна САВЧЕНКО 



тис.грн

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

І.

1.

Фінансова підтримка КП «Аварійно-

диспетчерська  служба» Міської ради міста 

Кропивницького» на відшкодування витрат по 

ліквідації  аварійних  ситуацій  у житловому 

фонді міста 

86629,000 13487,000 15842,000 18200,000 19100,000 20000,000

2.

Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

на покриття збитків від операційної діяльності 

підприємства

546183,000 98200,000 107751,000 108416,000 113416,000 118400,000

3.

Погашення заборгованості  КП 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» за спожитий природний 

газ за договором реструктуризації

66156,100 16609,900 22767,600 8926,200 8926,200 8926,200

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або  надають житлово-

комунальні послуги

№    

з/п
Найменування заходу

Додаток  

до Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства  міста 

Кропивницького на 2021-2025 роки

Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  житлово-комунального 

господарства  міста Кропивницького на 2021-2025 роки  

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

у тому числі за роками:



2

1 2 3 4 5 6 7 8

4.

Фінансова підтримка комунальному підприємству 

по утриманню шляхів (КППУШ)  на погашення 

заборгованості із заробітної плати працівникам 

підприємства, податкової заборгованості  та 

інших податків і зборів минулих років, єдиного 

соціального внеску

460,000 0,000 100,000 110,000 120,000 130,000

5.

Фінансова підтримка  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

на проведення  технічного переоснащення котлів 12300,000 0,000 0,000 5300,000 3500,000 3500,000

6.

Фінансова підтримка  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

на проведення  капітального ремонту будівель та 

споруд

2859,417 0,000 0,000 2859,417 0,000 0,000

7.

 Фінансова підтримка КП  " Ритуальна служба - 

спеціалізований комбінат комунально- 

побутового обслуговування " на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в постійне користування під 7 діючих 

кладовищ

315,000 0,000 115,000 200,000 0,000 0,000

Всього по розділу І: 714902,517 128296,900 146575,600 144011,617 145062,200 150956,200

ІІ.

1.
Капітальний ремонт покрівель житлових 

будинків
62500,000 500,000 14000,000 15000,000 16000,000 17000,000

2.
Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових 

житлових будинках
22000,000 6000,000 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000

3. Експертиза ліфтів 1468,100 268,100 300,000 300,000 300,000 300,000

продовження додатка

 Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду з виготовленням проєктно-кошторисної документації
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4. Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг 86600,000 600,000 20000,000 21000,000 22000,000 23000,000

5.
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових  та 

зовнішніх електричних мереж 4800,000 0,000 1200,000 1200,000 1200,000 1200,000

6.
Капітальний  ремонт внутрішньобудинкових  

інженерних мереж
5200,000 0,000 1000,000 1200,000 1400,000 1600,000

7.
Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у 

житлових будинках
2758,172 0,000 637,200 670,972 700,000 750,000

8.

Капітальний ремонт житлових будинків, в тому 

числі: карнизів, балконів, цоколів, козирків над 

входами, вимощення

4600,000 0,000 1000,000 1100,000 1200,000 1300,000

9.
Капітальний ремонт засобів пожежогасіння у 

житлових будинках
4000,000 0,000 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000

10.

Капітальний ремонт фасадів житлових  будинків 

(герметизація стиків міжпанельних  швів, 

утеплення фасадів)

4000,000 0,000 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000

11.
Капітальний ремонт віконних блоків сходових 

клітин
2600,000 0,000 500,000 600,000 700,000 800,000

12.

Співфінансування капітальних ремонтів 

новостворених та існуючих об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
8500,000 0,000 8 500,000 0,000 0,000 0,000

13.

Поточний ремонт внутрішньодворових  доріг, у 

тому числі  виготовлення проєктно-кошторисної  

документації

4600,000 0,000 1000,000 1100,000 1200,000 1300,000

продовження додатка
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14.
Капітальний ремонт житлового будинку по  вул. 

Михайлівській, 2 у м. Кропивницький
920,000 0,000 920,000 0,000 0,000 0,000

Всього по розділу  ІІ: 210546,272 7368,100 54057,200 47170,972 49700,000 52250,000

ІІІ.

1.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього   

освітлення, у тому числі виготовлення проєктно-

кошторисної документації  та експертиза 

64651,900 0,000 15000,000 15750,000 16537,500 17364,400

2.

Утримання  вулично-дорожньої мережі, штучних 

споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація  

сміттєзвалищ  тощо, всього, у тому числі 

заробітна плата та нарахування на неї

206303,000 37000,000 40000,000 41000,000 43100,000 45203,000

3. Поточний ремонт та утримання в належному 

стані мереж зовнішнього освітлення міста (заміна 

світильників на світлодіодні), всього, у тому числі 

заробітна плата та нарахування на неї

113557,700 19000,000 22289,800 22924,000 24070,200 25273,700

4. Відшкодування вартості спожитої електроенергії 

для зовнішнього освітлення вулиць міста
59200,000 10758,000 11242,500 11800,000 12390,000 13009,500

5.

Утримання  та поточний ремонт об’єктів 

благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих 

кладовищ) та меморіального комплексу на 

Фортечних  валах, всього, у тому числі заробітна 

плата та нарахування на неї

24393,000 3300,000 4700,000 5200,000 5460,000 5733,000

6. Розміщення безпечних відходів 2155,050 0,000 500,000 525,000 551,250 578,800

продовження додатка

Організація благоустрою населенних пунктів 
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7. Встановлення контейнерів та біотуалетів під час 

проведення масових акцій та ярмарків
950,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

8.

Утримання служби по вилову безпритульних 

тварин, всього,  у тому числі заробітна плата та 

нарахування на неї

4700,000 800,000 900,000 950,000 1000,000 1050,000

9.

Влаштування зупинок громадського транспорту,   

у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної 

документації

1500,000 0,000 300,000 350,000 400,000 450,000

10. Проведення паспортизації зливової каналізації 

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

11.

Капітальний ремонт зливової каналізації міста з 

виготовленням проектно-кошторисної 

документації

1605,000 0,000 500,000 525,000 555,000 580,000

12.

Капітальний  ремонт скейт - парку на території 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення "Ковалівський" з 

виготовленням проєктно-кошторисної 

документації 

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000

Всього по розділу IІІ: 480315,650 71048,000 96922,300 99214,000 104253,950 109432,400

ІV.

1.

Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до                   

вул. Київської у м. Кіровограді (коригування)              

(м. Кропивницький), всього, з них:  

12982,211 0,000 12982,211 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів з державного бюджету 11684,012 0,000 11684,012 0,000 0,000 0,000

продовження додатка

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства
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за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
1298,199 0,000 1298,199 0,000 0,000 0,000

2.

Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації по реконструкції Головного 

розподільчого пристрою  ( ГРУ-6 кВ)

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

3.
Реконструкція  Головного розподільчого 

пристрою  ( ГРУ – 6 Кв )
1500,000 0,000 1500,000 0,000 0,000 0,000

4. Реконструкція теплових мереж по  вул. 

Кременчуцькій, всього, з них:   
8400,000 0,000 8400,000 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів з державного бюджету 7560,000 0,000 7560,000 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
840,000 0,000 840,000 0,000 0,000 0,000

5. Реконструкція теплової мережі по вул. Академіка 

Корольова, 36-38  (544 м)
1245,249 0,000 1245,249 0,000 0,000 0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету 1120,724 0,000 1120,724 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
124,525 0,000 124,525 0,000 0,000 0,000

6. Реконструкція  теплової мережі по  вул. 

Космонавта Попова  ТК 12/7-12/11
1895,384 0,000 1895,384 0,000 0,000 0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету 1705,846 0,000 1705,846 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
189,538 0,000 189,538 0,000 0,000 0,000

7. Реконструкція водопроводних мереж смт. Нове 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000

8. Реконструкція каналізаційних  мереж смт. Нове 6750,000 0,000 550,000 1500,000 2550,000 2150,000

продовження додатка
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9.

Реконструкція магістральних теплових мереж по 

вул. Гагаріна від ТК 42 до  ТК 43а/8,  у м. 

Кіровограді, з заміною на попередньоізольовані 

труби Д = 300 мм, L=0,516 км (коригування), 

(м.Кропивницький), всього,  у тому числі :  

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

за рахунок  коштів з державного бюджету 6462,333 0,000 0,000 6462,333 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
718,000 0,000 0,000 718,000 0,000 0,000

10.

Реконструкція магістральних теплових мереж по 

вул. Енергетиків від ТК -1 до  ТК -10, всього,  у 

тому числі:  

125800,000 0,000 125800,000 0,000 0,000 0,000

за рахунок  коштів з державного бюджету 113220,000 0,000 113220,000 0,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
12580,000 0,000 12580,000 0,000 0,000 0,000

11.

Реконструкція теплових мереж по   вул.  

В’ячеслава Чорновола (від вул. Гагаріна до площі 

Богдана Хмельницького) у м. Кропивницький, 

всього,  у тому числі:

13900,000 0,000 0,000 13900,000 0,000 0,000

за рахунок коштів з державного бюджету 12510,000 0,000 0,000 12510,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
1390,000 0,000 0,000 1390,000 0,000 0,000

продовження додатка
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12.

Реконструкція теплових мереж по вул. Арсенія 

Тарковського (від вул. Миколи Смоленчука  до  

Медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна ) у м. 

Кропивницький, всього, у тому числі :

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

за рахунок коштів з державного бюджету 15296,400 0,000 0,000 15296,400 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
1699,600 0,000 0,000 1699,600 0,000 0,000

13

Реконструкція  теплових мереж  по  вул. Євгена 

Чикаленка у м. Кропивницький, всього, у тому 

числі:

14260,000 0,000 0,000 14260,000 0,000 0,000

за рахунок  коштів з державного бюджету 12834,000 0,000 0,000 12834,000 0,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
1426,000 0,000 0,000 1426,000 0,000 0,000

14. Реконструкція магістральних теплових мереж по  

вул. Гагаріна  від  ТК-27 до ТК-41
17500,000 0,000 0,000 0,000 17500,000 0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету 15750,000 0,000 0,000 0,000 15750,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
1750,000 0,000 0,000 0,000 1750,000 0,000

15. Реконструкція магістральних теплових мереж по  

вул. Василини  від  ТК-21/4 до ТК-21/7
7504,000 0,000 0,000 0,000 7504,000 0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету 6754,000 0,000 0,000 0,000 6754,000 0,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
750,000 0,000 0,000 0,000 750,000 0,000

продовження додатка
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16. Реконструкція магістральних теплових мереж по  

вул. Арсенія  Тарковського  від  ТК-42 А до  вул. 

Гоголя 

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

за рахунок субвенції з державного бюджету 6804,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6804,000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
756,000 0,000 0,000 0,000 0,000 756,000

Всього по розділу ІV, з них: 246023,177 0,000 154922,844 53836,333 27554,000 9710,000

за рахунок коштів з державного бюджету 211701,315 0,000 135290,582 47102,733 22504,000 6804,000

за рахунок коштів міського бюджету ( у тому 

числі співфінансування ) 
34321,862 0,000 19632,262 6733,600 5050,000 2906,000

V.

5.1 КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Міської ради міста 

Кропивницького» 
50700,000 0,000 13000,000 11000,000 13000,000 13700,000

5.2 КП «Міськсвітло»  Міської ради міста  

Кропивницького 
3650,000 0,000 1450,000 700,000 700,000 800,000

5.3 КП «Благоустрій» Міської ради міста  

Кропивницького»
8239,000 0,000 4054,000 700,000 1700,000 1785,000

5.4 КП «Аварійно-диспетчерська  служба» Міської 

ради міста Кропивницького  
2900,000 0,000 900,000 500,000 800,000 700,000

5.5
КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 15608,300 0,000 7358,300 8250,000 0,000 0,000

 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (комунальної власності)

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

продовження додатка
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5.6 КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування»  3465,000 0,000 2500,000 350,000 300,000 315,000

5.7  КП  «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна 

організація» Міської ради міста Кропивницького» 2350,000 0,000 700,000 350,000 500,000 800,000

Всього по розділу V: 86912,300 0,000 29962,300 21850,000 17000,000 18100,000

VІ.

1.

Виготовлення адресних табличок на житлові 

будинки комунальної власності територіальної 

громади міста 

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

2.

Проведення огляду – конкурсу  на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та 

будинків приватного сектора у м. 

Кропивницькому  

540,000 95,000 100,000 110,000 115,000 120,000

3.
Виготовлення технічної  документації  на житлові 

будинки (у тому числі ОСББ) 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

Всього по розділу VІ: 940,000 295,000 300,000 110,000 115,000 120,000

VІІ.

1.

Встановлення приладів обліку холодної води в

квартирах житлових будинків для

малозабезпечених та пільгових  верств населення 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Інші заклади та заходи

продовження додатка
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2.

Часткова грошова компенсація витрат 

(відшкодування витрат) на встановлення систем 

індивідуального опалення в рамках реалізації 

Програми оптимізації систем теплопостачання у 

місті Кропивницькому 

550,000 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всього по розділу  VІІ:
560,000 560,000 0,000 0,000 0,000 0,000

VІІІ.

1.

Відшкодування частини суми кредитних коштів, 

залучених  ОСББ, ЖБК на впровадження  

енергоефективних заходів у багатоквартирних 

будинках

5950,000 0,000 1100,000 1400,000 1650,000 1800,000

 Всього по розділу VІІІ: 5950,000 0,000 1100,000 1400,000 1650,000 1800,000

ІХ.

1. Виготовлення схеми теплопостачання міста 1000,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 0,000

Всього по розділу ІХ: 1000,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 0,000

Х.

1.

Капітальний ремонт об’єкта благоустрою   

"ВЕЛОКРОП - облаштування першої у місті 

велосипедної доріжки"

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

Заходи з енергозбереження

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Реалізація проєктів за рахунок коштів  громадського бюджету міста

продовження додатка
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2.

Капітальний ремонт об’єкта благоустрою   

"Сучасний дитячий майданчик на провулку 

Кропивницького"

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

3.
Капітальний ремонт об’єкта благоустрою                       

"Дитячо- спортивний комплекс "Квіти життя""
250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Подаруй світло безпритульним тваринам 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5. Спортивний оазис 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Паркінг "МЕДИЧНИЙ"  на Жадова 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всього по розділу Х: 2900,000 2900,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Разом по розділам І-Х Програми, у  тому числі: 1750049,916 210468,000 484840,244 367592,922 345335,150 342368,600

за рахунок субвенції  з державного бюджету 211701,315 0,000 135290,582 47102,733 22504,000 6804,000

за рахунок коштів з міського бюджету                     1538348,601 210468,000 349549,662 320490,189 322831,150 335564,600

ХІ.

1. Подільський район 6834,500 949,500 1250,000 1400,000 1590,000 1645,000

2. Фортечний район 3410,000 260,000 500,000 700,000 850,000 1100,000

Разом по розділу ХІ: 10244,500 1209,500 1750,000 2100,000 2440,000 2745,000

Всього по Програмі: 1760294,416 211677,500 486590,244 369692,922 347775,150 345113,600

Інші субвенції з місцевого бюджету районним у місті та селищному бюджетам на житлово-комунальне господарство:

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


