
                 

                                                                                                                                    

 
           

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

від " " 20 року                                                                        №____ 
 

 

Про  внесення  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» (зі змінами) 
 

 

Керуючись статтями 140, 142, 143, 144, 146 Конституції України,             

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

підпунктом 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України                  

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

місцевих бюджетів у період воєнного стану», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

           
           Внести 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 Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1094,                

рішеннями Виконавчого комітету Кропивницької міської ради  від 12 квітня    

2022 року № 167, від 26 квітня 2022 року № 215,  від 24 травня  2022 року               

№ 278), а саме до Переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись                                

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

з додатком. 

 

 

Секретар міської ради                                                           Олег  КОЛЮКА 

                

              
Ганна Максимова 35 83 60 



                                 Кропивницької міської ради 

1 2 3 4

І.

1. Капітальний ремонт покрівель житлових будинків 8 895,400

Головне управління житлово-комунального 

господарства  та інші суб'єкти 

господарювання

1.15 просп. Університетський, 21

                                 Додаток  

Начальник  Головного управління житлово-комунального господарства                                        Віктор    КУХАРЕНКО

                                 до рішення Виконавчого комітету 

 Доповнення 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

                                  "___  "___________ 2022 року  №____

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


