КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 25 березня 2021 року

№ 185

Про внесення змін 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»
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 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», 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 ІV «Організація благоустрою населених пунктів»:
пункт 3 «Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж
зовнішнього освітлення міста» та пункт 4 «Відшкодування вартості спожитої
електроенергії
для
зовнішнього
освітлення
вулиць
міста»
викласти в новій редакції згідно з додатком 1;
Розділ VІ «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»:
пункт 3 «Матеріальна допомога квартальним комітетам» виключити;
пункт 4 «Дезінфекція криниць громадського користування» виключити;
пункт 5 «Поховання безрідних, одиноких, осіб без певного місця
проживання» виключити.
По тексту «Всього по розділу VІ:» цифри «3 140,300», «1 762,100» замінити
відповідно цифрами «1 473,200», «95,000»;

2
Розділ VІІ «Інші заклади та заходи»:
пункт 2 «Часткова грошова компенсація витрат (відшкодування витрат)
на встановлення систем індивідуального опалення в рамках реалізації Програми
оптимізації систем теплопостачання у місті Кропивницькому» викласти в новій
редакції згідно з додатком 1.
По тексту «Всього по розділу VІІ:» цифри «1 554,960 », «310,000» замінити
відповідно цифрами «1 804,960», «560,000»;
Розділ VІІІ «Заходи з енергозбереження»:
пункт 1 «Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ,
ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних
будинках» викласти в новій редакції згідно з додатком 1.
По тексту «Всього по розділу VІІІ:» цифри «2 250,000» , «250,000» замінити
відповідно цифрами «2 000,000», «0,000».
Розділ Х «Реалізація проєктів за рахунок коштів громадського бюджету
міста» доповнити пунктом 6 згідно з додатком 1.
Доповнити розділом ХІІІ «Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»
згідно з додатком 1.
По тексту «Разом по розділам І-ХІІІ Комплексної програми:» цифри
«2
566 296,296», «344 527,542» замінити відповідно цифрами
«2 614 649,196», «392 880,442».
2. До додатку 2 «Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись
у 2021 році за рахунок коштів бюджету розвитку, м. Кропивницький»:
Розділ ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів» доповнити
пунктом 4 згідно з додатком 2.
По тексту «Всього по розділу ІІІ:» цифри «3 852,589» замінити цифрами
«4 352,589».
Розділ VІ «Реалізація проєктів за рахунок коштів громадського бюджету
міста» доповнити пунктом 6 згідно з додатком 2.
По тексту «Всього по розділу VІ:» цифри «1 400,000» замінити цифрами
«1 420,000».
По тексту «Разом по Заходам Комплексної програми:» цифри «100 493,808»
замінити цифрами «101 013,808».
Міський голова

Ганна Максимова 35 83 60

Андрій РАЙКОВИЧ

Додаток 1
до рішення Кропивницької міської ради
25 березня 2021 року № 185

Зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в
місті Кропивницькому на 2021-2025 роки
тис.грн

№ з/п

Прогнозний
обсяг фінансових
ресурсів для
виконання
завдань, всього:

Найменування заходу

у тому числі за роками:
2021

2022

2023

2024

Відповідальні та виконавці

2025

Організація благоустрою населенних пунктів

ІV.
3.

Поточний ремонт та утримання в належному стані
мереж зовнішнього освітлення міста

67693.200

21683.200

10100.000

11470.000

11970.000

Головне управління житлово12470.000 комунального господарства та
КП "МІСЬКСВІТЛО"

4.

Відшкодування вартості спожитої електроенергії для
зовнішнього освітлення вулиць міста

56929.800

8074.800

11425.000

12030.500

12390.000

Головне управління житлово13009.500 комунального господарства та
КП "МІСЬКСВІТЛО"

Інші заклади та заходи

VІІ.
2.

Часткова грошова компенсація витрат (відшкодування
витрат) на встановлення систем індивідуального
опалення в рамках реалізації Програми оптимізації
систем теплопостачання у місті Кропивницькому

1749.157

VІІІ.
1.

615.057

0.000

0.000

2000.000

0.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Головне управління житловокомунального господарства та інші
суб'єкти господарювання

0.000

Головне управління житловокомунального господарства та інші
суб'єкти господарювання

Реалізація проєктів за рахунок коштів громадського бюджету міста
Капітальний ремонт об'єкта благоустрою "ВЕЛОКРОПоблаштування першої у місті велосипедної доріжки"

20.000

20.000

0.000

0.000

0.000

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

ХІІІ.
1.

584.100

Заходи з енергозбереження
Відшкодування частини суми кредитних коштів,
залучених ОСББ, ЖБК на впровадження
енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках

Х.
6.

550.000

Головне управління житловокомунального господарства

Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м.
Кропивницький (видатки споживання)

50000.000

50000.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Всього по розділу ХІІІ:

50000.000

50000.000

0.000

0.000

0.000

0.000

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

Головне управління житловокомунального господарства та інші
суб'єкти господарювання

Юлія ЯНДОВИЧ

Додаток 2
до рішення Кропивницької міської ради
25 березня 2021 року № 185

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

№ з/п

Найменування заходу

VІ.

6.

Відповідальні та виконавці

Організація благоустрою населенних пунктів

ІІІ.
4.

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдань у 2021
році, всього,
тис.грн

Виготовлення схеми санітарної очистки міста

500.000

Головне управління житлово-комунального господарства та
інші суб'єкти господарювання

Реалізація проєктів за рахунок коштів громадського бюджету
Капітальний ремонт об'єкта благоустрою "ВЕЛОКРОП - облаштування
першої у місті велосипедної доріжки"

20.000

Головне управління житлово-комунального господарства та
інші суб'єкти господарювання

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

Юлія ЯНДОВИЧ

