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Заходи щодо забезпечення виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою  міста Кіровограда на 2014 рік 

 
 

Капітальний ремонт об’єктів тепло-, водопостачання  та водовідведення 
 

Розділ ІІ 
 

КП «Теплоенергетик»  
 

Фінансове забезпечення (тис.грн) 
в тому числі 

Міський бюджет 
№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання Всього Держ. 

бюджет 
Обл. 
бюджет Спеціальний 

фонд 
Загальний 
фонд 

Інші 
 

Підстава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  Теплопостачання 

 

8. 

Капітальний ремонт мазутопроводу та 
паропроводу № 1, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації  

2014 765,250   765,250 *    

9. 

Капітальний ремонт мазутопроводу та 
паропроводу № 2, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

2014 765,250   765,250*    

10. 

Капітальний ремонт баків зберігання 
мазуту та мазутонасосної, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

2014 755,300   755,300*    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. 

Капітальний ремонт залізничних колій 
транспортування мазуту, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

2014 491,820   491,820*    

12. 
Капітальний ремонт електричного цеху, 
у тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації 

2014 208,620   208,620*    

*за  рахунок коштів бюджету розвитку   
 

Капітальний   ремонт  житлового фонду 
                                                                                                   Розділ IІІ 
 

Фінансове забезпечення (тис.грн) 
в тому числі 

Міський бюджет 
№ 
п/п 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання Всього Держ. 

бюджет 
  Обл.  
бюджет Спеціальний 

фонд 
Загальний 
фонд 

 
Інші 

Підстава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Капітальний ремонт покрівель житлових 

будинків, у тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
(титульний список об’єктів є 
невід’ємною частиною Програми, який 
затверджує міський голова) 

 
2014 

 
5500,000 

   
5500,000* 

 

 Виконання ЗУ            
„Про місцеве 

самоврядування в 
Україні”  в 
частині 

поліпшення умов 
проживання 
територіальної 
громади міста 

 
6. 

Капітальний  ремонт  житлових  
будинків, в т. ч. балконів, стін, сходових 
клітин, карнизів, цоколів, козирків над 
входами, вимощення та влаштування 
пандусів біля житлових будинків, у тому  
числі  виготовлення проектно-
кошторисної документації   (титульний 
список об’єктів є невід’ємною частиною 
Програми, який затверджує  міський 
голова) 

2014 100,000   100,000*   

 

* за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку                                 
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Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності                   
(комунальної власності) 

Розділ VІ 
 

Фінансове забезпечення (тис. грн) 
в тому числі 

Підстава 

Міський бюджет 
№ 
п/п 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання Всього Держ. 

бюджет 
Обл. 
бюджет Спеціальний 

фонд 
Загальний 
фонд 

Інші  

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

2.  
КП «Ритуальна служба – спеціалізований 
комбінат  комунально – побутового 
обслуговування»     

2014 400,000    400,000*    

*за рахунок коштів бюджету розвитку                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начальник Головного  управління  
житлово - комунального господарства                                                                                         О. Хачатурян 


