
Доопрацьовано 20.04.2022 р. 
 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " " 20 року                                                                        №____ 
 

 

Про перерозподіл видатків по Головному 

управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради за бюджетними  

програмами в межах загального обсягу  

бюджетних призначень на 2022 рік 

 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Бюджетного 

кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від 12 січня                   

2011 року № 18 «Про затвердження порядку передачі бюджетних призначень, 

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами),             

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану», пунктом 15 рішення 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

           

1. Перерозподілити видатки по Головному управлінню житлово-

комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними 

програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік згідно 

з додатком 1. 

 

2. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради внести зміни              

до розпису бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік 

по загальному та спеціальному фондах за видатками та фінансуванням                            

на підставі цього рішення. 

 

3. Внести зміни та доповнення 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 Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 12 квітня 2022 року № 167), а саме:  

 



2 

  

до Заходів щодо забезпечення виконання Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху 

в місті Кропивницькому на  2021-2025 роки згідно з додатком 2; 

до  Переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись                           

у 2022 році  за рахунок коштів бюджету розвитку м. Кропивницького, згідно 

з додатком 3. 
 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 
 
Секретар міської ради                                                           Олег  КОЛЮКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Досужа 35 83 60 

 



Додаток 1

до рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради 

"___" ________ 2022 року  № ____

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ

11528000000

(код бюджету) (грн)

з них з них

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1200000
Головне управління житлово-

комунального господарства
0 0 0 0 0

1216000 6000  Житлово-комунальне господарство 0 0 0 0 0

1216011 6011 0610
 Експлуатація  та технічне 

обслуговування житлового фонду
+58 100 +58 100 +58 100 +58 100

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або  надають 

житлово-комунальні послуги

+49 900 +49 900 +49 900

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів 
-49 900 -49 900 -58 100 -58 100 -58 100 -108 000

Всього видатків 0 0 0 0 0

видатки 

розвитку
усього

видатки 

споживання

видатки 

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради на 2022 рік

 + збільшено

 - зменшено

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом



Додаток 2

 до рішення Виконавчого комітету  Кропивницької міської ради 

"____"________2022 року  №_____

тис.грн

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Капітальний ремонт мереж зовнішнього   освітлення, у тому числі виготовлення 

проєктно-кошторисної документації  та експертиза
17 065,200 2 650,000 3 315,200 3 700,000 3 700,000 3 700,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

11

Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об’єктах зеленого 

господарства та  громадської вбиральні на  території парку  - пам’ятки садово-паркового 

мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами
102 510,100 18 300,000 19 950,100 21 000,000 21 000,000 22 260,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та КП "Благоустрій"  Кропивницької  

міської ради 

12
Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі  виготовлення кошторисної 

документації
22 850,000 4 750,000 4 500,000 4 800,000 4 000,000 4 800,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб'єкти господарювання  

13

Утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги" 

у м. Кропивницькому (коригування), з виготовленням проєктно-кошторисної 

документації

21 211,889 3 990,789 4 248,000 4 473,100 4 000,000 4 500,000
Головне управління житлово-комунального 

господарства та інші суб"єкти господарювання 

6.3 КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства,   КП "Благоустрій"  Кропивницької  

міської ради  та інші суб’єкти господарювання

3
Придбання обладнання (реалізація проєкту громадського бюджету "Встановлення 

сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")
300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" 

Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти 

господарювання  

1 Виготовлення схеми санітарної очистки міста 439,300 439,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства,   КП "Благоустрій"  Кропивницької  

міської ради  та інші суб’єкти господарювання

2
Придбання обладнання (подрібнювача гілок) 

КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» 
180,000 0,000 180,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства,   КП "Благоустрій"  Кропивницької  

міської ради  та інші суб’єкти господарювання

3

Придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» 

(реалізація проєкту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в 

притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")

266,000 0,000 266,000 0,000 0,000 0,000

Головне управління житлово-комунального 

господарства, КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" 

Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти 

господарювання  

Начальник  Головного управління житлово-комунального господарства                                                                                       Віктор    КУХАРЕНКО

Реалізація проєктів за рахунок коштів  громадського бюджету міста

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування 

Зміни та доповнення 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

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

всього:

Відповідальні та виконавці

 Розділ  IV "Організація  благоустрою  населенних пунктів ":

 Розділ  VІ "Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (комунальної власності )":



"____ "_________ 2022 року  № ___

1
Капітальний ремонт мереж зовнішнього   освітлення, у тому числі виготовлення проєктно-

кошторисної документації  та експертиза
3 315,200

Головне управління житлово-комунального господарства,   КП 

"Благоустрій"  Кропивницької  міської ради  та інші суб’єкти 

господарювання

1
 Капітальний ремонт (влаштування) тротуару по вул. Володимира Степанка (від вул. Ломоносова в 

напрямку вул. Менделєєва (реалізація проєкту громадського  бюджету «Безпека  та  комфорт»)
300,000

Головне управління житлово-комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

2  Капітальний ремонт (влаштування) об’єкта благоустрою «Мистецький  простір  «Серце  міста» 300,000
Головне управління житлово-комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

3 Капітальний ремонт (влаштування) об’єкта благоустрою «Інсталяція  «Парад  планет» 280,336
Головне управління житлово-комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

4 Капітальний ремонт об’єкта благоустрою "Дитяче містечко "Злагода - Люкс" 300,000
Головне управління житлово-комунального господарства та інші 

суб'єкти господарювання  

1
Придбання обладнання (подрібнювача гілок) 

КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» 
180,000

Головне управління житлово-комунального господарства,  КП 

"Благоустрій" Кропивницької міської ради та інші суб'єкти 

господарювання  

2

Придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проєкту 

громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних 

тварин "Щасливий пес")

266,000
Головне управління житлово-комунального господарства, КП 

"ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» та інші 

суб'єкти господарювання  

Додаток 3 

Начальник  Головного управління житлово-комунального господарства                                               Віктор    КУХАРЕНКО

 Розділ ІІІ "Організація благоустрою населенних пунктів "

до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

 Зміни до Переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись у 2022 році за рахунок коштів бюджету розвитку  

 м. Кропивницького

№    

з/п
Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів для 

виконання завдань у 

2022 році, всього, 

тис.грн

Відповідальні та виконавці

 Розділ V " Реалізація проєктів за рахунок коштів  громадського бюджету міста"

 Розділ VІІІ "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування "


