
                                                                                    

                                                                 
 

У К Р А Ї Н А 

 МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

   ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   05 червня  2018  року                                                              № 1718 
 

Про  внесення  доповнення  до рішення міської ради   

від  17 січня  2017 року  №  762 «Про затвердження  

Програми розвитку дорожнього господарства та  

безпеки  руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки» 
 

             Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська  рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

         1. Внести доповнення до додатку 1 «Заходи щодо забезпечення 

виконання  Програми  розвитку  дорожнього  господарства та безпеки  руху      

у місті Кропивницькому на 2017-2021 роки», затвердженого рішенням  

міської ради  від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження  Програми  

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому  

на 2017-2021 роки» (зі змінами), а саме: 

          доповнити розділом «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету», 

виклавши його згідно з додатком 1; 

          2. Внести доповнення до додатку 2 «Заходи щодо забезпечення 

виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху             

в місті Кропивницькому на 2018 рік», саме: 

           доповнити розділом «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету», 

виклавши його згідно з додатком 2. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності, 

заступника  міського голови з питань  діяльності виконавчих органів  ради  

Мосіна О.В. 
 

Міський голова                                                                                  А. Райкович 
 

Каретнікова 22 05 06 



тис.грн.

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю  на 

пров. Об'їзному в м. Кропивницький. Коригування  
5000,000 0,000 5000,000 0,000 0,000 0,000

Разом по розділу: 5000,000 0,000 5000,000 0,000 0,000 0,000

                      Додаток 1 

                      до рішення Міської ради міста Кропивницького 

                      від  05 червня 2018 року  № 1718

Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху у місті 

Кропивницькому  на 2017-2021 роки  

№    з/п

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                   В. Кухаренко 

Розділ "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету"

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

Найменування заходу

у тому числі за роками:



Субвенція  з 

державного 

бюджету 

Бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

1.

Капітальний   ремонт  шляхопроводу  через   залізницю  на пров. Об'їзному 

в м. Кропивницький. Коригування 5000,000 5000,000 0,000 0,000 0,000

 

  Додаток 2

  до  рішення Міської ради міста Кропивницького

  від  05 червня 2018 року  № 1718

Доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 

2018 рік

№ з/п

Фінансове забезпечення (тис.грн)

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства                                                   В. Кухаренко 

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

ВсьогоНайменування заходу

в тому числі

Міський бюджет

Розділ "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету":

Обласний                  

бюджет


