
 

 

 

                                                                              ПРОЄКТ № 349 

 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «____»_________2021  року                                          № _____ 

 

Про  внесення змін 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» 

 

 

Керуючись статтями 143, 144  Конституції України, статтями 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Положення                 

про Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької 

міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької міської ради                           

від  02 лютого 2021 року № 71, Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

       Внести зміни 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» (з урахуванням змін, внесених рішенням Кропивницької 

міської ради від 25 березня 2021року № 185), а саме:  

         1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної 

програми  розвитку  житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього 

руху в місті Кропивницькому на  2021-2025 роки»: 

 

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                      

з виготовленням проєктно-кошторисної документації»: 

         пункт 11 «Капітальний  ремонт  житлового  будинку по                                    

вул. Михайлівській, 2, у м. Кропивницький» викласти в новій редакції згідно                      

з додатком 1.  

         По тексту «Всього по розділу ІІ:» цифри «294 766,382», «18 865,839» 

замінити відповідно цифрами «297 766,382», «21 865,839»;  
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Розділ  ХІ  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури»: 

 

        пункт 3 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проєктно-

кошторисної документації» викласти в новій редакції згідно з додатком 1.   

        По тексту «Всього по розділу ХІ:» цифри «1 033 101,978», «70 685,278» 

замінити відповідно цифрами  «1 030 101,978», «67 685,278».  

  

             2. До додатку 2  «Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись 

у 2021 році за рахунок коштів бюджету розвитку м. Кропивницький»: 

 

Розділ І «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації»: 

 

         пункт 7 «Капітальний  ремонт  житлового  будинку по                                    

вул. Михайлівській, 2, у м. Кропивницький» викласти в новій редакції згідно                      

з додатком 2;   

         По тексту «Всього по розділу І:» цифри «18 195,000» замінити  цифрами        

«21 195,000»;  

 

Розділ VІІ  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури»: 

 

        пункт 2 «Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проєктно-

кошторисної документації» викласти в новій редакції згідно з додатком 2.   

        По тексту «Всього по розділу VІІ:» цифри «56 351,219» замінити відповідно 

цифрами  «53 351,219».  

  

 

        

 Міський голова                                                                Андрій  РАЙКОВИЧ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Ганна Максимова 35 83 60   



тис.грн

2021 2022 2023 2024 2025

ІІ.

11.
Капітальний ремонт житлових будинків  у м. 

Кропивницький, всього, у тому числі: 
3775,000 3775,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-

комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

11.1 вул. Михайлівська, 2

11.2
відновлювальні роботи частини житлового будинку по 

вул. Яновського, 159

ХІ.

3.
Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням 

проєктно-кошторисної документації
31427,300 2000,000 6903,000 7268,900 7354,600 7900,800

Головне управління житлово-

комунального господарства  та інші 

суб'єкти господарювання

Прогнозний 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

Відповідальні та виконавці

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства                                                               Тетяна САВЧЕНКО

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  

                                                                                         Додаток 1  

                                                                 до рішення Кропивницької міської ради 

                                                              "___"_____________2021 року  № _____

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

Кропивницькому  на 2021-2025 роки  

у тому числі за роками:

№    з/п Найменування заходу

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



І.

7.
Капітальний ремонт житлових будинків  у м. Кропивницький, всього, у 

тому числі: 
3775,000

7.1 вул. Михайлівська, 2

7.2
відновлювальні роботи частини житлового будинку по  вул. Яновського, 

159

VІІ.

2.

Капітальний ремонт  тротуарів з виготовленням проєктно-кошторисної 

документації 2000,000

   Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства                                 Тетяна САВЧЕНКО

Головне управління житлово-комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

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

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  

 Додаток  2

 до рішення Кропивницької міської ради

 "___"____________2021 року № ____

Зміни до Переліку об'єктів, фінансування яких буде здійснюватись у 2021 році за рахунок коштів бюджету розвитку, м. Кропивницький 

№ з/п Найменування заходу

Прогнозний  

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань у 2021 

році, всього, 

тис.грн 

Головне управління житлово-комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

Відповідальні та виконавці


