
          
 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК  ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  27 січня  2015 року                               № 3936 
 
Про затвердження  Програми  
розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою міста  
Кіровограда на 2015 рік  
  
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26, 
пунктом 1 підпункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною  38  статті 2 Бюджетного кодексу 
України, Кіровоградська міська рада  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства 
та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік, що додається. 
 2. Включити Програму розвитку житлово - комунального господарства 
та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік до складу Програми 
економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та 
основних напрямів  розвитку  2016  і  2017 років. 
 3. Затвердити перелік заходів, за якими комунальні підприємства міста 
будуть визначені одержувачами бюджетних коштів: утримання вулично-
дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація 
сміттєзвалищ тощо; утримання зелених насаджень, малих архітектурних 
споруд на об’єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на 
території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»; 
утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ; поточний 
ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста.  
 4. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради: 
 підготувати пропозиції щодо визначення комунальних підприємств 
міста одержувачами бюджетних коштів за відповідними заходами та надати 
їх до 01 березня 2015 року на розгляд і затвердження виконавчому комітету 
міської ради;  



 2 
розробити та надати на розгляд і затвердження виконавчому комітету 

міської ради Порядки використання коштів одержувачами за 
вищезазначеними заходами. 

 5. 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 заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  згідно з розподілом функціональних повноважень. 
 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                   І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бєлік  22 38 81 


