
 

 
           

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

від 14 червня  2022 року                                                                                         № 323 
 

 

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 140, 142, 143, 144, 146 Конституції України,             

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

підпунктом 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України                  

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

           

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,                

рішеннями Виконавчого комітету Кропивницької міської ради  від 12 квітня    

2022 року № 167, від 26 квітня 2022 року № 215, від 24 травня  2022 року               

№ 278), а саме: 

1) пункти 2 та 9 розділу І Заходів щодо забезпечення виконання 

Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства                       

та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки                   

(далі – Заходи Програми) викласти у редакції згідно з додатком 1; 

2) пункт 18 розділу ІІ Заходів Програми виключити; 

3) у рядку «Всього по розділу ІІ:» Заходів Програми цифри                          

«209 363,580», «36 085,377» замінити цифрами «208 363,580», «35 085,377»; 

4) Заходи Програми доповнити розділом ХVІІI згідно з додатком 1; 
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5) пункт 1 розділу І Переліку об’єктів, фінансування яких буде 

здійснюватись у 2022 році за рахунок коштів бюджету розвитку                                   

м. Кропивницького (далі – Перелік об’єктів), доповнити підпунктом 1.15 згідно 

з додатком 2; 

6) пункт 9 розділу І Переліку об’єктів виключити; 

7) у рядку «Всього по розділу І:» Переліку об’єктів цифри «34 900,270» 

замінити цифрами «33 900,270»; 

8) Перелік об’єктів доповнити розділом ІХ згідно з додатком 2. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Олег  КОЛЮКА 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Ганна Максимова 35 83 60 



Додаток 1
           до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради 
14 червня 2022 року № 323

тис.грн

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

І

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

510,000 140,000 100,000 120,000 150,000 0,000

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

9

Фінансова підтримка КП "ЖЕО № 4 Кропивницької міської ради" на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у постійне користування по місту Кропивницькому під будівництво 
житла для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб 

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

Головне управління житлово-
комунального господарства, 
КП "ЖЕО № 4 
Кропивницької міської ради"

ХVІІI 

1
Капітальний ремонт приміщень та квартир  житлового фонду в                  
м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо 
переміщених (евакуйованих) осіб

1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

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

Всього по розділу ХVІIІ: 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                    

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

Відповідальні та виконавці

у тому числі за роками:

№    з/п Найменування заходу

Прогнозний 
обсяг фінансових 

ресурсів для 
виконання 

завдань, всього:

               Віктор КУХАРЕНКО  

 Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам 
у зв’язку із введенням воєнного стану

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



                                 Кропивницької міської ради 

1 2 3 4

І

1 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків 8 895,400

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

1.15 просп. Університетський, 21

ІХ

1
Капітальний ремонт приміщень та квартир  житлового фонду в 
м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, 
всього, у тому числі за адресами:

1 000,000
Головне управління житлово-комунального 
господарства  та інші суб'єкти господарювання

 1.1 вул. Васнецова, 3, кв.93

 1.2 вул. Євгена Тельнова, 2, корпус 2, кімн.26

 1.3 вул. Євгена Тельнова, 5, кв.76

 1.4 просп. Університетський, 17/2, кв. 523 

 1.5 вул. Пацаєва, 8, корпус 1, кв.83 

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                    Віктор КУХАРЕНКО  

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

 Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам 
у зв’язку із введенням воєнного стану

                                 Додаток  2
                                 до рішення Виконавчого комітету 

  Зміни  та доповнення 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

                                14 червня 2022 року  № 323
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