
 

 

 

 
 

                                  Р І Ш Е Н Н Я 

                                  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ                     

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 від «___» __________ 2021 року                                                                  № _____ 

 

 

Про використання 

коштів  цільового фонду 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 59, 68 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями міської ради від 

27 жовтня 2011 року № 863 “Про затвердження Положення про цільові Фонди 

розвитку та благоустрою міста Кіровограда”, 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» (зі змінами), Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Дозволити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради (далі – Головне управління) використати кошти 

цільового фонду, утвореного органами місцевого самоврядування (фонду 

розвитку та благоустрою міста Кропивницького), у сумі 589 300,00 грн       

(п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч триста гривень) на виконання заходів згідно  

з додатком. 

 

       2. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради перерахувати 

кошти фонду розвитку та благоустрою міста Головному управлінню у сумі 

589 300 грн (п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч триста гривень). 

 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 
Світлана Горобець 35 83 63 

 

 

 



 

 

 
 

        Додаток  

                                                                           до рішення Виконавчого комітету    

Кропивницької міської ради  

                                                                           "___"__________ 2021 року №_____ 

 

 

 

ЗАХОДИ, 

що планується виконати за рахунок коштів цільового фонду, 

утвореного органами місцевого самоврядування 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Сума, грн 

1 Виготовлення схеми санітарної очистки міста 439 300 

2 

Фінансова підтримка КП «Благоустрій» 

Кропивницької міської ради на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

постійне користування із встановленням меж (на 

лісопарк «Сосновий» (права сторона вул. Короленка, 

скверу «Гай десантників») 

100 000 

3 
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації 

об’єктів благоустрою 
50 000 

Всього: 589 300 

 

 

 

 

 

Начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства                              Віктор КУХАРЕНКО 
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