
Доопрацьовано 05.12.2022                                                                                                                                                                                                         

ПРОЄКТ № 1433 

 
                                                             

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   

 СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «_____»___________2022 року №____ 
 

 

 

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», 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» (зі змінами), 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. 

 

 

Секретар міської ради                                                           Олег  КОЛЮКА 

                

 

 

 

 

 
Анна Досужа  35 83 60 

 

 



                                           Додаток 1

   до рішення Кропивницької міської ради 

"____ " ________________ 2022 року  № _____

тис.грн

2021 2022 2023 2024 2025

ІІ

2 Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг 60 165,697 5 000,000 7 107,976 14 777,721 16 000,000 17 280,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

10
Поточний ремонт внутрішньодворових  доріг, у тому числі  виготовлення 

проєктно-кошторисної  документації
5 085,000 840,000 245,000 1 000,000 1 000,000 2 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

Всього по розділу  ІІ: 201 896,586 21 840,839 28 618,383 42 768,764 50 823,100 57 845,500

ІV

2
Утримання  вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних 

споруд, ліквідація  сміттєзвалищ  тощо
228 120,000 42 200,000 55 870,000 42 500,000 42 500,000 45 050,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та  КП «УНІВЕРСАЛ 2005» 

Кропивницької міської ради»

Всього по розділу ІV: 591 046,725 110 532,925 121 608,500 117 954,400 115 700,900 125 250,000

ХІІ

2 Поточний ремонт доріг з виготовленням кошторисної документації 44 311,868 5 136,611 4 073,655 11 501,602 11 600,000 12 000,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

10
Утримання  та поточний ремонт технічних засобів регулювання 

дорожнього руху
22 135,000 0,000 4 835,000 5 400,000 5 900,000 6 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП  «СМЕО» Кропивницької 

міської ради»

11
Відшкодування  вартості спожитої електроенергії для утримання 

світлофорних об’єктів
2 110,000 327,000 463,000 400,000 420,000 500,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та  КП «СМЕО» 

Кропивницької міської ради»

Всього по розділу ХІІ: 293 025,069 39 531,278 31 350,890 73 767,602 70 295,299 78 080,000

Відповідальні та виконавці

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

на 2021-2025 роки  

Організація благоустрою населенних пунктів

у тому числі за роками:

№

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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



 2 Продовження додатка 1

2021 2022 2023 2024 2025
Відповідальні та виконавці

у тому числі за роками:

№

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

ХVІІ

1

Субвенція з місцевого бюджету  на погашення заборгованості з різниці в 

тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про 

заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних 

та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету для КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  Кропивницької 

міської ради»

309 057,772 309 057,772 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та 

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 

міської ради»

2

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах  на 

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води згідно із  Законом України «Про особливості регулювання 

відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії 

воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з 

централізованого постачання холодної води та водовідведення  (з 

використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з 

централізованого водопостачання і централізованого водовідведення 

згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних  та теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для КП 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  Кропивницької міської ради»

295 494,185 0,000 295 494,185 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та 

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької 

міської ради»

Всього по розділу ХVІІ: 604 551,957 309 057,772 295 494,185 0,000 0,000 0,000

Разом по розділах І-ХVІІІ Комплексної програми: 2 677 317,554 721 754,014 640 137,579 421 621,069 427 125,845 466 679,047

Компенсація різниці в тарифах  на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із  Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та 

у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення  (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних  та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок субвенції з державного бюджету



 3 Продовження додатка 1

2021 2022 2023 2024 2025
Відповідальні та виконавці

у тому числі за роками:

№

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

1 Фортечна  районна у місті Кропивницькому рада, всього, у тому числі: 1 644,000 0,000 1 644,000 0,000 0,000 0,000
 Виконавчий комітет Фортечної  районної у 

місті Кропивницькому ради 

1.1. Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів 577,440 0,000 577,440 0,000 0,000 0,000

1.2 Матеріально-технічне забезпечення голів квартальних комітетів 74,119 0,000 74,119 0,000 0,000 0,000

1.3
Поточний ремонт, очищення та дезінфекція колодязів громадського 

користування  Фортечного району
546,546 0,000 546,546 0,000 0,000 0,000

1.4 Послуги з поховання безрідних громадян 268,338 0,000 268,338 0,000 0,000 0,000

1.5
Покіс амброзії та інших карантинних рослин в місцях загального 

користування
91,829 0,000 91,829 0,000 0,000 0,000

1.6 Виготовлення покажчиків вулиць 85,728 0,000 85,728 0,000 0,000 0,000

2 Подільська районна у місті Кропивницькому рада, всього, у тому числі: 1 694,800 0,000 1 694,800 0,000 0,000 0,000
 Виконавчий комітет Подільської    районної у 

місті Кропивницькому ради 

2.1 Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів 563,500 0,000 563,500 0,000 0,000 0,000

2.2
Ремонт, очищення та дезінфекція колодязів громадського користування  

Подільського району
576,5774 0,000 576,5774 0,000 0,000 0,000

2.3 Поховання померлих  одиноких громадян 98,970 0,000 98,970 0,000 0,000 0,000

2.4
Облаштування та утримання в належному санітарному стані переходів через 

річки, яри 
115,000 0,000 115,000 0,000 0,000 0,000

2.5
Покіс амброзії та інших карантинних рослин в місцях загального 

користування
21,23044 0,000 21,23044 0,000 0,000 0,000

2.6 Виготовлення покажчиків вулиць 138,200 0,000 138,200 0,000 0,000 0,000

2.7 Утримання в належному стані спортивних та дитячих майданчиків 181,322 0,000 181,322 0,000 0,000 0,000

Разом по райрадах: 3 338,800 0,000 3 338,800 0,000 0,000 0,000

ВСЬОГО по розділах Комплексної програми: 2 680 656,354 721 754,014 643 476,379 421 621,069 427 125,845 466 679,047

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Віктор КУХАРЕНКО

Видатки районних у місті рад на організацію благоустрою та іншу діяльність у сфері житлово-комунальне господарства: 

Інші субвенції  місцевих бюджетів



Додаток 2

до рішення Кропивницької міської ради 

"____ " _________________ 2022 року  № ____

І

2 Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг 7 107,976
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

 2.1 вул. Олексія Волохова, 9/1

 2.2 вул. Металургів, 23

 2.3 вул. Добровольського, 9

 2.4 вул.Генерала Жадова, 21, корп. 1

 2.5 вул. Юрія Олефіренка, 14-а, 14-б, 14-в

 2.6 вул. Архітектора Паученка, 53/39

 2.7 вул. Академіка Корольова, 25/6

 2.8 вул. Генерала Родимцева, 81-а

 2.9 вул. Волкова, 28, корп. 5

 2.10 пров. Експериментальний, 8

Всього по розділу І: 27 893,276

VІІ

1

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення 

котелень, теплових пунктів, в тому числі виготовлення 

проєктно-кошторисної документації

10 000,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти господарювання

 1.1 вул. Комарова, 19-а

 1.2 вул. Курганна, 25

 1.3 вул. Юрія Бутусова, 23 

 1.4 вул. Героїв-рятувальників, 5-б

 1.5 вул. Героїв України, 34 

 1.6 проспект Університетський (ЦНТУ)

 1.7
проспект Університетський

 (101-й мікрорайон)

 1.8 вул. Сергія Сєнчева

 1.9 проспект Промисловий, 8

 1.10 вул. Андрія Матвієнка, 3-в

 1.11 вул. Київська

 1.12 вул. Енергетиків, 20-а

Всього по розділу  VІІ: 10 000,000

Разом по Заходах Комплексної програми: 72 875,711

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Віктор КУХАРЕНКО

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

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до доопрацьованого проєкту рішення Кропивницької міської ради                    

№ 1433 «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)» 

                                                                                                  станом на 05.12.2022 

 

 

  

1. Посилання на законодавство 

 

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування                         

в Україні», Положення про Головне управління житлово-комунального 

господарства Кропивницької міської ради, затверджене рішенням 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 71, рішення  

Кропивницької міської ради від 16 грудня  2021 року № 1059 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) 

 

2. Обставини необхідності розробки проєкту рішення 

 

З метою виконання результативних показників бюджетних програм                              

за напрямами використання бюджетних коштів Головним управлінням 

житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (далі – 

Головне управління) підготовлено проєкт рішення Кропивницької міської ради  

№ 1433 «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)»                       

з урахуванням перерозподілу видатків по Головному управлінню на 2022 рік 

затверджених рішенням Виконавчого комітету Кропивницької  міської ради                

від 22 листопада 2022 року № 873 «Про перерозподіл видатків по Головному 

управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської                  

ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних                  

призначень на 2022 рік». Даним рішенням в установленому порядку вносяться 

зміни та доповнення:  

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 та Переліку об’єктів, 

фінансування яких буде здійснюватись у 2022 році за рахунок коштів бюджету 

розвитку м. Кропивницького, згідно з додатком 2. 

 

 



2 

 

3. Ціль прийняття рішення 

 

Привести у відповідність видатки по Головному управлінню, передбачені 

для забезпечення виконання заходів Комплексної програми розвитку                 

житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 роки, що затверджена рішенням 

Кропивницької міської ради від  02 лютого  2021 року  № 105 (зі змінами). 

 

4. Результат розгляду на постійних комісіях міської ради 

 

Проєкт рішення буде внесено на розгляд: 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради; 

постійної комісії з питань житлово-комунального господарства                                  

та транспорту; 

постійної комісії з питань бюджету та податкової політики. 

 

 

 

 

Начальник  Головного управління  

житлово-комунального господарства                            Віктор КУХАРЕНКО  



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
 

до доопрацьованого проєкту рішення Кропивницької міської ради  № 1433 
«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)»  

                                                                                                      станом на 05.12.2022 
№ 

за  

п/п 

 

Найменування заходу 

Обсяг фінансових ресурсів 

на 2022 рік 

Зміни 

(збільшення/ 

зменшення) 

Причини змін 

Затверджені 

видатки 

Видатки зі 

змінами 

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 

2 Поточний ремонт 

внутрішньодворових  

доріг, у тому числі  

виготовлення проєктно 

-кошторисної  

документації  

   705,000   245,000 -  460,000 Наявна економія 

коштів, що виникла 

в результаті діючих 

обмежень  щодо 

фінансування 

видатків відповідно 

до вимог постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 

09.06.2021 року                

№ 590 «Про 

затвердження 

Порядку виконання 

повноважень 

Державною 

казначейською 

службою в 

особливому режимі 

в умовах воєнного 

стану» (зі змінами) 

10 Капітальний ремонт 

внутрішньодворових 

доріг 

7 303,976 7 107,976 -  196,000 

Відображено 

у додатку 1 

та 2 

  Всього по розділу ІІ: 29 274,383 28 618,383 - 656,000   

Організація благоустрою населених пунктів 

2 Утримання вулично-

дорожньої мережі, 

штучних споруд, малих 

архітектурних споруд, 

ліквідація  

сміттєзвалищ  тощо  

52 630,000 55 870,000 +3 240,000 Для забезпечення 

виконання КП 

«УНІВЕРСАЛ 2005» 

Кропивницької 
міської ради» робіт по 

утриманню вулично-

дорожньої мережі, 
зокрема придбання 

368 тонн технічної 

солі для 
антиожеледної 

боротьби у холодну 

пору року відповідно 

до договору про 
закупівлю товару від 

21.11.2022 року, 

укладеного між 
підприємством та 

переможцем конкурсу 

відкритих торгів 

  Всього по розділу ІV: 118 368,500 121 608,500 +3 240,000   



2 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 
 

  2 

Поточний ремонт доріг з 

виготовленням 
кошторисної 

документації 

7 313,655 4 073,655 - 3 240,000 Наявна економія коштів, 

що виникла в результаті 

діючих обмежень  

ПКМУ від 09.06.2021р.  

№ 590 

10 Утримання  та 

поточний ремонт 

технічних засобів 

регулювання 

дорожнього руху 

4 875,000 4 835,000 -40,000 Лист КП "СМЕО" 

КМР" від 01.12.2022 р. 

№01-20/121 щодо 

наявної економії 

коштів по виконання 

даного заходу 

11 Відшкодування  

вартості спожитої 

електроенергії для 

утримання 

світлофорних об’єктів 

423,000 463,000 +40,000 Лист КП "СМЕО" 

КМР" від 01.12.2022 р. 

№01-20/121 щодо 

необхідності 

збільшення видатків у 

зв'язку із підвищенням 

вартості електричної 

енергії у ІV кварталі 

2022 р. 

 Всього по розділу ХІІ: 34 590,890 31 350,890 - 3 240,000  

Компенсація різниці в тарифах  на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води згідно із  Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх 

функціонування», послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення                            

(з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і 

централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних  та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок субвенції з державного бюджету 

 

 

 

 

 

 

   2 

Субвенція з місцевого бюджету 

на компенсацію різниці в 

тарифах  на теплову енергію, 

послуги з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої 

води згідно із  Законом України 

«Про особливості регулювання 

відносин на ринку природного 

газу та у сфері теплопостачання 

під час дії воєнного стану та 

подальшого відновлення їх 

функціонування», послуги з 

централізованого постачання 

холодної води та водовідведення 

(з використанням 

внутрішньобудинкових систем), 

послуги з централізованого 

водопостачання і 

централізованого водовідведення 

згідно із Законом України «Про 

заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого 

водопостачання і 

водовідведення» за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету для                                           

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»  

Кропивницької міської ради»  

 

 

 

 

 

 

      0,000 

 

 

 

 

 

 

295 494,185 

 

 

 

 

 

 

+295 494,185 

Для виконання 

запланованих заходів, 

враховуючи прийняття 

ряду законодавчих актів, 

в частині передбачення 

механізму та видатків                              

для відшкодування 

субвенції з місцевого 

бюджету на компенсацію 

з різниці в тарифах  

за рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 

Підстава лист                    

КП 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

Кропивницької міської 

ради» від 30.11.2022 

року №11-2507/05 

 Всього по розділу 

ХVІІ 

     0,000 295 494,185 +295 494,185  

 Разом по розділах І-

ХVІІІ Комплексної 

програми: 

345 299,394 640 137,579 + 294 838,185 Збільшення загальних 
видатків по ГУ ЖКГ 

(різниця в тарифах) та 

перерозподіл видатків 

між програмами 

(збільшені видатки на 

створення матеріального 

резерву, які відображені                

у Програмі запобігання 



3 
надзвичайним ситуаціям 

та ліквідації їх  наслідків 

на 2022-2024 роки                          

(зі змінами) 

Інші субвенції  місцевих бюджетів 

Видатки районних у місті  рад на організацію благоустрою  та іншу діяльність                 

 у сфері житлово-комунальне господарства 

1 Фортечна районна у 

місті 

Кропивницькому 

рада 

 

1 644,000 

 

1 644,000 

 

Перерозподіл 

видатків 
     

Відповідно до  листа  

ВК Фортечної районної 

у місті 

Кропивницькому ради 

від 01.12.2022 р.                 

№ 1/12/71/1 та рішення 

ВК  районної  у місті 

Кропивницькому ради 

від 23.11.2022 р. № 76 

«Про внесення змін  до 

Заходів з благоустрою 

Фортечного району 

міста Кропивницького, 

затверджених 

рішенням Фортечної 

районної у місті 

Кропивницькому 

ради від                          

22.12.2021 року                 

№ 80   

2 Подільська районна у 

місті 

Кропивницькому 

рада 

 

1 544,800 

 

1 694,800 

 

    +150,000 

Перерозподіл та 

збільшення видатків 

відповідно до  листа  

ВК Подільської 

районної у місті 

Кропивницькому ради 

від 24.10.2022 р.                 

№ 431/01-32/05-1 та 

рішення ВК  районної  

у місті 

Кропивницькому ради 

від 18.10.2022 р. № 66 

«Про внесення змін  до 

рішення Подільської 

районної у місті 

Кропивницькому 

ради восьмого 

скликання від                          

21.12.2021 року                 

№ 61  

  Разом по райрадах: 3 188,800 3 338,800    +150,000   

 ВСЬОГО по розділах 

Комплексної програми: 

348 488,194 643 476,379 + 294 838,185  

Додаток 2 

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 
1 Нове будівництво, 

реконструкція, технічне 

переоснащення котелень, 

теплових пунктів, в тому 

числі виготовлення 

проєктно-кошторисної 

документації 

10 000,000  10 000,000 Перелік адрес 

доповнено 

п.1.12 

вул. 

Енергетиків,  

20-а 

Відображено у додатку 2  

 

Начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства                                    Віктор КУХАРЕНКО 


