КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 07 вересня 2021 року

№ 721

Про внесення змін та доповнень
до рішення Кропивницької міської ради
від 02 лютого 2021 року № 105
«Про затвердження Комплексної програми
розвитку житлово-комунального господарства
та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому
на 2021-2025 роки» (зі змінами)
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 Кропивницької
міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької міської ради
від 02 лютого 2021 року № 71, Кропивницька міська рада
В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни та доповнення до рішення Кропивницької міської ради
від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми
розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху
в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (з урахуванням змін, внесених
рішеннями Кропивницької міської ради від 25 березня 2021 року № 185,
від 20 травня 2021 року № 388, від 08 липня 2021 року № 557), а саме:
1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної
програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього
руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»:
Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житловокомунальні послуги»:
у пункті 1 «Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба»
Міської ради міста Кропивницького» на відшкодування витрат по ліквідації
аварійних ситуацій у житловому фонді міста» цифри «71 315,517», «11 910,000»
замінити відповідно цифрами «71 896,017», «12 490,500»;
у пункті 2 «Фінансова підтримка комунальному підприємству по
утриманню шляхів (КППУШ) на виплату заробітної плати та нарахування на
неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих
років» цифри «286,226», «90,000» замінити відповідно цифрами «336,226»,
«140,000»;
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доповнити пунктом 7 «Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська
служба» Міської ради міста Кропивницького» на придбання оргтехніки»
виклавши його згідно з додатком 1.
По тексту «Всього по розділу І:» цифри «72 673,124», «12 450,000» замінити
відповідно цифрами «73 386,624», «13 163,500».
Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
з виготовленням проєктно-кошторисної документації»:
у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків» цифри
«103 486,000», «5 000,000» замінити відповідно цифрами «106 036,000»,
«7 550,000»;
у пункті 7 «Капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин» цифри
«4 132,300», «170,000» замінити відповідно цифрами «4 167,300», «205,000»;
у
пункті
11
«Капітальний
ремонт
житлових
будинків
у м. Кропивницький, всього, у тому числі:» цифри «1 875,000» замінити
цифрами «1 740,000»;
доповнити пунктом 15 «Оплата енергетичних сертифікатів по об’єктам
житлового фонду», виклавши його згідно з додатком 1.
По тексту «Всього по розділу ІІ:» цифри «295 516,382», «19 615,839»
замінити відповідно цифрами «298 066,382», «22 165,839».
Розділ ІІІ «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»:
пункт 1 «Капітальний ремонт ліфтів з виготовленням проєктно-кошторисної
документації у багатоповерхових житлових будинках» викласти в новій редакції,
а саме: «Капітальний ремонт пасажирських ліфтів з виготовленням проєктнокошторисної документації у багатоповерхових житлових будинках»;
Розділ ІV «Організація благоустрою населенних пунктів»:
у пункті 2 «Утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих
архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо» цифри «209 114,600»,
«38 000,000» замінити відповідно цифрами «213 314,600», «42 200,000»;
у пункті 4 «Відшкодування вартості спожитої електроенергії для
зовнішнього освітлення вулиць міста» цифри «56 929,800», «8 074,800» замінити
відповідно цифрами «59 929,800», «11 074,800»;
у пункті 5 «Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ
(у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних
валах» цифри «21 717,200», «3 300,000» замінити відповідно цифрами
«21 992,200», «3 575,000»;
у пункті 6 «Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення
масових акцій та ярмарків» цифри «1 044,300», «190,000» замінити відповідно
цифрами «902,800», «48,500»;
у пункті 10 «Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на
об’єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба
з карантинними рослинами» цифри «151 415,900», «18 000,000» замінити
відповідно цифрами «151 715,900», «18 300,000»;
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у пункті 12 «Утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Перемоги» з виготовленням документації» цифри
«22 821,100», «4 000,000» замінити відповідно цифрами «22 811,889»,
«3 990,789»;
у пункті 16 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Перемоги» з виготовленням документації (коригування)»
цифри «252,589» замінити цифрами «261,800»;
По тексту «Всього по розділу ІV:» цифри «654 365,025», «101 949,425»
замінити відповідно цифрами «661 998,525», «109 582,925»;
Розділ ІХ «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії»:
пункт 3 «Виготовлення проєктно-кошторисної документації на нове
будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котелень, теплових
пунктів» викласти в новій редакції, а саме: "Нове будівництво, реконструкція,
технічне переоснащення котелень, теплових пунктів, в тому числі виготовлення
проєктно-кошторисної документації»;
Розділ XІ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури»:
у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків з виготовленням
проєктно-кошторисної документації» цифри «480 481,819», «36 351,219»
замінити відповідно цифрами «464 174,747», «20 044,147»;
у пункті 2 «Поточний
ремонт доріг з виготовленням кошторисної
документації » цифри «259 268,500», «5 500,000» замінити відповідно цифрами
«261 545,456», «7 776,956»;
у пункті 3 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проєктнокошторисної документації» цифри «33 227,300», «3 800,000» замінити
відповідно цифрами «36 705,416», «7 278,116»;
у пункті 5 «Виготовлення проєктно-кошторисної документації та
експертизи по капітальному ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів» цифри
«10 106,900», «1 000,000» замінити відповідно цифрами «9 606,900», «500,000»;
По тексту «Всього по розділу ХІ:» цифри «1 021 901,978», «59 485,278»
замінити відповідно цифрами «1 010 849,978», «48 433,278»;
Розділ XІV «Інші субвенції з міського бюджету (обласному бюджету)»:
пункт 1 викласти в новій редакції згідно з додатком 1;
Розділ XV «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених
органами місцевого самоврядування»:
пункт 2 викласти в новій редакції згідно з додатком 1;
пункт 3 викласти в новій редакції згідно з додатком 1.
По тексту «Разом по розділам І-XV Комплексної програми» цифри
«2 626 678,496», «402 959,742» замінити відповідно цифрами «2 626 523,496»,
«402 804,742».
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2. До додатку 2 «Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись у
2021 році за рахунок коштів бюджету розвитку м. Кропивницький»:
Розділ І «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
з виготовленням проєктно-кошторисної документації»:
у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків» цифри
«5 000,000» замінити цифрами «7 550,000»;
пункт 2 доповнити підпунктом 2.8 «вул. Генерала Жадова, 21, корп. 1»;
у пункті 4 «Капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин» цифри
«170,000» замінити цифрами «205,000»;
у пункті 6 «Капітальний ремонт житлових будинків всього, у тому числі:»
цифри «1 875,000» замінити цифрами «1 740,000».
По тексту «Всього по розділу І:» цифри «18 295,000» замінити цифрами
«20 745,000».
Розділ ІІ «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»:
пункт 1 «Капітальний ремонт ліфтів з виготовленням проєктно-кошторисної
документації у багатоповерхових житлових будинках» викласти в новій редакції,
а саме: «Капітальний ремонт пасажирських ліфтів з виготовленням проєктнокошторисної документації у багатоповерхових житлових будинках»;
Розділ ІІІ «Організація благоустрою населенних пунктів»:
у пункті 3 «Реконструкція парку-пам’ятки садово- садово-паркового
мистецтва місцевого значення «Перемоги» з виготовленням документації
(коригування)» цифри «252,589» замінити цифрами «261,800».
По тексту «Всього по розділу ІІІ:» цифри «3 852,589» замінити цифрами
«3 861,800»;
Розділ VІ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури»:
у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків з виготовленням
проєктно-кошторисної документації» цифри «36 351,219» замінити цифрами
«20 044,147»;
пункт 1 доповнити підпунктом 1.14 «вул. Богдана Хмельницького
(від вул. Сулими до вул. Гетьмана Сайгайдачного)» та підпунктом 1.15
«вул. Павла Сніцара (від вул. Семена Тютюшкіна до вул. Юрія
Краснокутського)»;
у пункті 2 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проєктнокошторисної документації» цифри «3 800,000» замінити цифрами «7 278,116»;
пункт 2 доповнити підпунктом 2.4 «вул. Брестська».
По тексту «Всього по розділу VІ:» цифри «45 151,219» замінити цифрами
«32 322,263»;
Розділ VІІІ «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування ,
постачання теплової енергії»:
пункт 1 викласти в новій редакції згідно з додатком 2;
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Розділ X «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених
органами місцевого самоврядування:»
пункт 2 «Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Кропивницької міської
ради на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
в постійне користування із встановленням меж (на лісопарк «Сосновий»
(права сторона вул. Короленка, скверу «Гай десантників») виключити;
пункт 3 «Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів
благоустрою» виключити.
По тексту «Всього по розділу Х:» цифри «589,300» замінити цифрами
«439,300».
По тексту «Разом по Заходам Комплексної програми» цифри
«100 353,108» замінити цифрами «89 833,363».

Міський голова

Анна Досужа 35 83 60

Андрій РАЙКОВИЧ

Додаток 1
до рішення Кропивницької міської ради
07 вересня 2021 року № 721

Зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху
в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки
тис.грн

№

з/п

І.

7

ІІ.
15.
ХІV.

1.

Прогнозний
обсяг фінансових
ресурсів для
виконання
завдань, всього:

Найменування заходу

у тому числі за роками:

2021

2022

2023

2024

2025

Відповідальні та виконавці

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

Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради
міста Кропивницького» на придбання оргтехніки

83,000

83,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Головне управління житловокомунального господарства,
КП «Аварійно-диспетчерська
служба» Міської ради міста
Кропивницького»

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду з виготовленням проєктно-кошторисної документації:

Оплата енергетичних сертифікатів по об’єктам житлового фонду

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Головне управління житловокомунального господарства та
інші суб'єкти господарювання

0,000

0,000

0,000

Головне управління житловокомунального господарства та
інші суб'єкти господарювання

Інші субвенції з міського бюджету (обласному бюджету):

Фінансова підтримка ОКВП "Дніпро- Кіровоград" на придбання матеріалів
для реалізації проєктів:
"Реконструкція водогону від камери № 44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді
( дюкер через р. Інгул- ВНС "Зона 2А");
"Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді
( дюкер через р. Інгул - ВНС "Зона 2А". Коригування );
"Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2 А" в
м. Кіровограді ( камера № 44- дюкер через р. Інгул). Коригування 3";
"Реконструкція водопровідних мереж по вулицях Братиславська,
Ціолковського, Варшавська, Панаса Михалевича, Севастопольська в
м. Кропивницькому"

10 000,000

10 000,000

0,000

2

ХV.

2.

3.

Продовження додатка 1

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування:

Розроблення КП "Благоустрій" Кропивницької міської ради проєктів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із
встановленням меж (на лісопарк «Сосновий» (права сторона вул.
Холодноярської) та скверу «Гай десантників» (по вул. Короленка, біля
монумента визволителям міста Кропивницького)
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою
(лісопарк "Сосновий" (права сторона вул. Холодноярської) та скверу "Гай
десантників" (по вул. Короленка, біля монумента визволителям міста
Кропивницького)

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

Головне управління житлово-

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000 комунального господарства та
інші суб'єкти господарювання

Головне управління житлово-

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000 комунального господарства та
інші суб'єкти господарювання

Віктор КУХАРЕНКО

Додаток 2
до рішення Кропивницької міської ради
07 вересня 2021 року № 721

Доповнення до Переліку об'єктів, фінансування яких буде здійснюватись у 2021 році за рахунок коштів бюджету розвитку,
м. Кропивницький

№ з/п

Найменування заходу

Прогнозний обсяг
фінансових ресурсів для
виконання завдань у
2021 році, всього,
тис.грн

Відповідальні та виконавці

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування , постачання теплової енергії

VІІІ

1.

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення котелень,
теплових пунктів, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної
документації

1.1

вул. Комарова, 6

1.2

вул. Комарова, 19-а

1.3

вул. Курганна, 25

1.4

вул. Юрія Бутусова, 23

1.5

вул. Волкова, 5-б

1.6

вул. Героїв України, 34

1.7

проспект Університетський, 2/5

1.8

проспект Університетський (ЦНТУ)

1.9

проспект Університетський
(101-й мікрорайон)

500,000

Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти
господарювання

1.10 вул. Сергія Сєнчева
1.11 проспект Промисловий, 8

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

Віктор КУХАРЕНКО

