
Доопрацьований варіант станом на 04.04.2022 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " " 20 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 140, 142, 143, 144, 146 Конституції України,             

статтями 26, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

           
           1. 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 

рішенням Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1094), а саме:  

 до  Заходів щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку 

житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на  2021-2025 роки згідно з додатком 1; 

          до  Переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись  у 2022 році           

за рахунок коштів бюджету розвитку м. Кропивницького, згідно з додатком 2. 
 

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

 
Секретар міської ради                                                           Олег  КОЛЮКА 

                               

 

 
 

Ганна Максимова 35 83 60  

 



тис.грн

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська  служба»  

Кропивницької міської ради» на відшкодування витрат по ліквідації  

аварійних  ситуацій  у житловому фонді міста 

73 606,000 12 490,500 13 915,500 16 000,000 15 000,000 16 200,000

Головне управління житлово-

комунального господарства,                   

КП «Аварійно-диспетчерська  

служба» Кропивницької 

міської ради»

8.

Фінансова підтримка КП "ЖЕО № 4 Кропивницької міської ради" на 

відшкодування  вартості робіт з проведення попереднього технічного 

обстеження дев’ятиповерхового житлового будинку, що розташований 

по вул. Космонавта Попова, 24, корпус 1 в м. Кропивницькому

26,400 0,000 26,400 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства,               

КП "ЖЕО № 4 

Кропивницької міської ради"

7.
Капітальний ремонт віконних та дверних блоків (відновлювальні роботи 

частини  житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп.1)
805,400 0,000 805,400 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  

та інші суб'єкти 

господарювання

16. Капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин 3211,500 205,000 0,000 1 006,500 1 000,000 1 000,000

Головне управління житлово-

комунального господарства  

та інші суб'єкти 

господарювання

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

                          Додаток 1

           до рішення Виконавчого комітету  Кропивницької міської ради 

                           "____"________2022 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

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



2 Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17.

Відшкодування витрат КП "ЖЕО № 4 Кропивницької міської ради" на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи по 

об’єкту "Невідкладні  (першочергові) аварійно-відновлювальні роботи  з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в житловому будинку по            

вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1, в м. Кропивницькому"

58,100 0,000 58,100 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства,               

КП "ЖЕО № 4 

Кропивницької міської ради"

10.
Утримання та поточний ремонт технічних  засобів регулювання 

дорожнього руху
22175,000 0,000 4875,000 5400,000 5900,000 6000,000

Головне управління житлово-

комунального господарства, 

КП "СМЕО" Кропивницької 

міської ради"  

20. Утримання  світлофорних об’єктів 4447,100 4447,100 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства, 

КП "СМЕО" Кропивницької 

міської ради"  

      Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                    Віктор  КУХАРЕНКО

 Розділ ХІІ "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури":



"____ "_________ 2022 року  № ___

5.
Капітальний ремонт віконних та дверних блоків (відновлювальні роботи 

частини  житлового будинку по  вул. Космонавта Попова, 24, корп.1)
805,400

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

8.

Відшкодування витрат КП "ЖЕО № 4 Кропивницької міської ради" на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи по 

об’єкту "Невідкладні  (першочергові) аварійно-відновлювальні роботи  з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в житловому будинку по                       

вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1 в  м. Кропивницькому"

58,100

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП "ЖЕО № 4 Кропивницької 

міської ради"

Додаток 2 

Начальник  Головного управління житлово-комунального господарства                                           Віктор    КУХАРЕНКО

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

до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

 Зміни до Переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись у 2022 році за рахунок коштів бюджету розвитку  

 м. Кропивницького

№    

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів 

для виконання 

завдань у 2022 році, 

всього, тис.грн

Відповідальні та виконавці


