
 
 
 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                               

СОРОК  ПЕРША СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  07 жовтня  2014 року                                               № 3418 
 
 
Про  внесення змін та доповнень 
до рішення Кіровоградської міської ради  
від  29  січня 2014 року  № 2768 
«Про затвердження Програми розвитку  
житлово-комунального господарства та  
благоустрою міста Кіровограда на 2014 рік» 
 
 
 

Керуючись статтями 26, 59, 60  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Кіровоградська  міська  рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Внести зміни та доповнення до Заходів щодо забезпечення виконання 

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
міста Кіровограда на 2014 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2768 «Про затвердження Програми 
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 
Кіровограда на 2014 рік» (з урахуванням змін, внесених рішеннями 
Кіровоградської міської ради від 06 червня  2014 року  № 3165, від  29 липня 
2014 року № 3269), а саме:  
доповнити пунктом 9 розділ І  (згідно з додатком 1); 
викласти в новій редакції (згідно з додатком 1): 
пункт 8 розділу І; 
пункт 1  підрозділу «Теплопостачання» розділу ІІ; 
пункт 2  підрозділу «Водопостачання» розділу ІІ;  
пункти 1, 7 розділу ІІІ; 
пункти 1, 10  розділу V;  
пункт 2 розділу VІ; 
виключити пункти 2, 3 розділу ІІ підрозділу «Теплопостачання»; 
у розділі ІІ «Капітальний ремонт об’єктів тепло-, водопостачання та 
водовідведення» пункти  4-12 вважати пунктами 2-10 відповідно. 
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2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника бюджетних коштів – Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради перерозподілити 
видатки за кодами функціональної класифікації видатків, згідно                                     
з додатками 2, 3. 

3. Фінансовому  управлінню Кіровоградської міської ради внести 
відповідні зміни до розпису  міського бюджету на 2014 рік. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 
комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку, з питань житлово-комунального 
господарства та енергозбереження та на заступника міського голови з 
питань діяльності  виконавчих органів  ради  Осетрова Г.І. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            І. Марковський    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бєлік   22 38 81  


