
 

 

 
                                                            Доопрацьований  проєкт  № 811 

                                                                      ( станом на 23 листопада 2021 року) 
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  «____»_________2021  року                                          № _____ 
 
Про  внесення змін 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» (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, від 07 вересня   
2021 року № 721, від 12 жовтня 2021 року № 830), 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 житлово-
комунальні послуги»: 

доповнити  пунктом 8, виклавши його згідно з додатком 1;  
 По тексту «Всього по розділу І:» цифри «73 386,624», «13 163,500» 

замінити відповідно цифрами «73 576,624», «13 353,500»; 
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Розділ  ІІ «Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду з 
виготовленням проєктно-кошторисної документації»: 

 
        у пункті  4 «Влаштування  пандусів для осіб з інвалідністю у житлових 
будинках»  цифри «2 790,143», «250,000»  замінити  відповідно  цифрами                 
«2 660,143», «120,000»;                                                
        у пункті 11 «Капітальний ремонт житлових будинків,                                         
у м. Кропивницький, всього, у тому числі:» цифри «1 740,000» замінити 
цифрами «1 510,000»;                                                   
       у пункті 15 «Оплата енергетичних сертифікатів по об’єктам житлового 
фонду» цифри «100,000» замінити цифрами «140,000». 
       По тексту «Всього по розділу ІІ:» цифри «298 061,382», «22 160,839» 
замінити відповідно цифрами «297 741,382», «21 840,839». 
 

Розділ ІІІ «Забезпечення надійної та безперебійної  експлуатації ліфтів»: 
 

 у пункті 1 «Капітальний ремонт пасажирських ліфтів з виготовленням 
проєктно- кошторисної документації у багатоповерхових житлових будинках» 
цифри «79 114,000», «14 500,000» замінити  відповідно  цифрами «73 114,000», 
«8 500,000».                                                                         

По тексту «Всього по розділу ІІІ:» цифри «80 694,000», «14 895,000» 
замінити відповідно цифрами «74 694,000», «8 895,000». 
 

Розділ ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 
 

у пункті  1 «Капітальний  ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому 
числі  виготовлення проєктно- кошторисної документації та експертиза»  цифри 
«61 097,200», «3 000,000» замінити  відповідно  цифрами «60 747,200»,                          
«2 650,000»;                                                                         

 у пункті  3 «Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж 
зовнішнього освітлення міста»  цифри «67 693,200»,   «21 683,200» замінити  
відповідно  цифрами «68 143,200», «22 133,200»;           

доповнити пунктом 18, виклавши його згідно з додатком 1.  
По тексту «Всього по розділу ІV:» цифри «662 748,525», «110 332,925» 

замінити відповідно цифрами «662 948,525», «110 532,925». 
 

Розділ  VІІ «Інші заклади та заходи»: 
 

           у пункті  2 «Часткова грошова компенсація витрат (відшкодування витрат) 
на встановлення систем індивідуального опалення в рамках реалізації Програми 
оптимізації систем теплопостачання у місті Кропивницькому» цифри                            
«1 749,157», «550,000» замінити відповідно цифрами «1 899,157»,                 
«700,000».                                                                         

По тексту «Всього по розділу VІІ:» цифри «1 799,960», «555,000» замінити 
відповідно цифрами «1 949,960», «705,000». 
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Розділ ІХ «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії»: 

          у пункті 1 «Фінансова підтримка  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на покриття 
збитків від операційної діяльності підприємства» цифри «336 148,901»,  
«108 200,000» замінити відповідно цифрами «349 972,401», «122 023,500». 

По тексту «Всього по розділу ІХ:» цифри «367 100,227», «125 309,900» 
замінити відповідно цифрами «380 923,727», «139 133,400». 
 

Розділ XІ  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури»: 

         у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків  з виготовленням              
проєктно-кошторисної документації» цифри «463174,747», «19 044,147» 
замінити відповідно цифрами «457 274,747», «13 144,147»;        
        у пункті 2 «Поточний  ремонт доріг з виготовленням кошторисної 
документації» цифри «260 405,111»,  «6  636,611»   замінити відповідно цифрами 
«258 905,111»,   «5 136,611»;                                             
       у пункті 3 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проєктно-
кошторисної документації» цифри «37 705,416», «8 278,116» замінити 
відповідно цифрами  «37 205,416», «7 778,116»;         
        у пункті 12 «Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна 
пошкоджених) дорожніх знаків з виготовленням проєктно – кошторисної 
документації» цифри «6 080,300»,  «1 000,000»   замінити відповідно цифрами     
«5 980,300»,   «900,000»;                                                  
        у пункті 14 «Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів                     
з виготовленням проєктно-кошторисної документації» цифри «16 140,900»,                
«2 000,000»   замінити  відповідно  цифрами    «16 040,900»,   «1 900,000».                              

По тексту «Всього по розділу ХІ:» цифри «1 010 047,978», «47 631,278» 
замінити відповідно цифрами «1 001 947,978», «39 531,278». 

 
Розділ XІV «Інші субвенції з міського бюджету (обласному  бюджету)»: 
пункт 1 викласти в новій редакції згідно з додатком 1. 
По тексту «Разом по розділам І-XV Комплексної програми» цифри           

«2 634 521,496», «412 752,742»  замінити відповідно цифрами « 2 634 464,996»,       
«412 696,242».   

     
        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  3 «Влаштування  пандусів для осіб з інвалідністю у житлових 
будинках»  цифри  «250,000»  замінити  цифрами «120,000»;   
        у пункті 6 «Капітальний ремонт житлових будинків,                                          
всього, у тому числі:» цифри «1 740,000» замінити цифрами «1 510,000»;                        

По тексту «Всього по розділу І:» цифри «20 595,000» замінити цифрами              
«20 235,000». 
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Розділ ІІ «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»: 
 у пункті 1 «Капітальний ремонт пасажирських ліфтів з виготовленням 

проєктно- кошторисної документації у багатоповерхових житлових будинках» 
цифри «14 500,000» замінити цифрами «8 500,000».    

По тексту «Всього по розділу ІІ:» цифри «14 895,000» замінити цифрами              
«8 895,000». 

Розділ ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів»: 
у пункті  1 «Капітальний  ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому 

числі  виготовлення проєктно- кошторисної документації та експертиза»  цифри  
«3 000,000» замінити цифрами «2 650,000».                   

доповнити пунктом 4, виклавши його згідно з додатком 2.  
По тексту «Всього по розділу ІІІ:» цифри «3 861,800» замінити цифрами                 

«3 611,800». 
Розділ VІ  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури»: 
         у пункті 1 «Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків  з виготовленням              
проєктно-кошторисної документації» цифри  «19 044,147» замінити цифрами  
«13 144,147»;                                                                    
       у пункті 2 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проєктно-
кошторисної документації» цифри «8 278,116» замінити  цифрами                              
«7 778,116».   
        у пункті 5 «Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна 
пошкоджених) дорожніх знаків з виготовленням проєктно – кошторисної 
документації» цифри «1 000,000» замінити цифрами «900,000»;    
        у пункті 6 «Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об’єктів                     
з виготовленням проєктно-кошторисної документації» цифри «2 000,000»   
замінити   цифрами   «1 900,000».                                       

По тексту «Всього по розділу VІ:» цифри «32 322,263» замінити цифрами                      
«25 722,263». 

  Розділ VІІІ «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії»: 

доповнити підпунктом 1.12  пункт 1 «Нове будівництво, реконструкція, 
технічне переоснащення  котелень, теплових пунктів, в тому числі виготовлення 
проєктно - кошторисної документації», а саме «вул. Андрія Матвієнка, 3 - в»; 

      
Розділ XІV «Інші субвенції з міського бюджету (обласному  бюджету)»: 
пункт 1 викласти в новій редакції згідно з додатком 2. 

       По тексту «Разом по Заходам Комплексної програми» цифри                              
«89 683,363» замінити цифрами  «76 473,363».  
 

 
Міський голова                                                                Андрій  РАЙКОВИЧ 
 
 
 
Ганна Максимова 35 83 60       
 



тис.грн

2021 2022 2023 2024 2025

І.

8.

Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Кропивницької міської ради  на 
виготовлення проєкту "Організація, утримання та реконструкція парку - 
памʼятки  садово-паркового мистецтва місцевого значення "Козачий острів", 
міста Кропивницького" 190,000 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства  та  КП 
"Благоустрій"  
Кропивницької міської 
ради

ІV.

18.
 Капітальний ремонт контейнерних майданчиків, у тому числі  виготовлення 
проєктно-кошторисної документації 

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

ХІV.

1.

Фінансова підтримка ОКВП "Дніпро- Кіровоград" на придбання матеріалів 
для реалізації проєктів: 
"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, 
Ціалковського, Варшавська, Панаса Михалевича, Севастопольська в 
м. Кропивницькому"

10 000,000 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

      Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                    Віктор  КУХАРЕНКО

Інші субвенції з міського бюджету (обласному бюджету):

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

                                                                                    Додаток 1    
                                                                                   до рішення Кропивницької міської ради 

                                                                                           "____" ___________2021 року   № _______

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

у тому числі за роками:

№    з/п Найменування заходу

Прогнозний 
обсяг фінансових 

ресурсів для 
виконання 

завдань, всього:

Відповідальні та виконавці

 Організація благоустрою населенних пунктів :



ІІІ

4.
 Капітальний ремонт контейнерних майданчиків, у тому числі  
виготовлення проєктно-кошторисної документації 

100,000

                              Додаток  2
                              до рішення Кропивницької міської ради
                            "___"______________2021 року № ______

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

№ з/п

  Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                      Віктор КУХАРЕНКО

Найменування заходу

Прогнозний  обсяг 
фінансових 
ресурсів для 

виконання завдань 
у 2021 році, 

всього, тис.грн 

Відповідальні та виконавці

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

 Організація благоустрою населенних пунктів :


