
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014  № 836 

 
ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01 січня 2018 року 

 
     1. ___4700000_________ __Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького_  
              (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

     2. ___4710000_________ __ Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького  
              (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)  
     3. ___4716310_  _0490___  Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 
              (КПКВК МБ)  (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)  

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період 

(тис. грн) 
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 30361,8 30361,8  23481,4 23481,4  6880,4 6880,4 

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 

(тис. грн) 

 

№ 

з/п 

КПКВК  
КФКВ

К 

Підпрограма/ 

завдання  

бюджетної 
програми 2 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані кредити)  

за звітний період 
Відхилення 

Пояснення щодо причин 

відхилення 
загальний 

фонд 
спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 
фонд 

спеціаль-
ний фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціаль-
ний фонд 

разом 

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

   

Підпрограма 

         Пояснення щодо причин 

розбіжностей між затвердженими 

та досягнутими результативними 

показниками: 

1 4716310 0490 Завдання1          У зв’язку із затримкою постачання 

будівельних матеріалів, підрядником 

не було своєчасно виконано 

будівельно-монтажні роботи по ж/б 

поз.28. 

У зв’язку з коригуванням проекту та 

проведенням тендеру по 

госппобутовій каналізації, договір 

підряду було укладено лише 24 

листопада 2017 року, роботи будуть 
продовжуватися у 2018 році. 

   Забезпечення 
будівництва 
нових об'єктів 

- 22220,8 22220,8  17951,8 17951,8  4269,0 4269,0 



 
2 

   Завдання 2          У зв’язку з затримкою 

отримання Дозволів на 

початок робіт на 2 об’єктах, 

затримкою в розробці ПКД 
на 2 об’єктах, відсутністю 

ПКД на 2 об’єктах  

   Забезпечення 
реконструкції та 
реставрації 
об'єктів 

 8141,0 8141,0  5529,6 5529,6  2611,4 2611,4 

   Усього  30361,8 30361,8  23481,4 23481,4  6880,4 6880,4  

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період 

(тис. грн) 

Назва 
регіональної цільової 

програми та підпрограми 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки  
(надані кредити)  

за звітний період 

Відхилення 

Пояснення щодо причин 

відхилення 
загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й 
фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Регіональна цільова 

програма 1 
         

 

Програма капітального 
будівництва,реконструкції 

та капітального ремонту 

об’єктів комунального 

господарства і соціально-

культурного призначення 

міста Кропивницького на 

2016-2018 роки 

- 30361,8 30361,8  23481,4 23481,4  6880,4 6880,4 

Пояснення щодо причин розбіжностей між 

затвердженими та досягнутими 

результативними показниками: 

У зв’язку із затримкою постачання будівельних 

матеріалів, підрядником не було своєчасно 

виконано будівельно-монтажні роботи по ж/б 

поз.28. 

У зв’язку з коригуванням проекту та 

проведенням тендеру по госппобутовій 

каналізації, договір підряду було укладено 

лише 24 листопада 2017 року, роботи будуть 
продовжуватися у 2018 році. 

У зв’язку з затримкою отримання Дозволів на 

початок робіт на 2 об’єктах, затримкою в 

розробці ПКД на 2 об’єктах, відсутністю ПКД 

на 2 об’єктах 
Усього - 30361,8 30361,8  23481,4 23481,4  6880,4 6880,4  

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період 

 

№ 

з/п 
КПКВК Показники 

Одиниц

я виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено 

паспортом 
бюджетної програми  

на звітний період 

Виконано за звітний 

період (касові 
видатки/надані 

кредити) 

Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Підпрограма 1      
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  Завдання 1 Забезпечення будівництва нових об'єктів      

1 
4716310 Показники затрат 

Обсяг витрат, в тому числі затрат 
 Звітність 22220,8 17951,8 4269,0 

 
 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Генерала Жадова,  м. Кропивницький (Кіровоград), 102 
мікрорайон, позиція № 28 (добудова) 

тис.грн -«- 13365,8 9943,6 3422,2 

 
 Пояснення:  У зв’язку із затримкою постачання будівельних матеріалів (силікатної цегли та залізобетонних конструкцій), підрядником не було своєчасно 

виконано будівельно-монтажні роботи. 

 

 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по  
вул.Героїв України  26, корп. 1, м. Кропивницький, 102 
мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15) (підготовчі 
роботи – демонтаж залізобетонних конструкцій) 

тис.грн 
-«- 100,0 56,4 43,6 

  Пояснення: Розроблено ПКД на підготовчі роботи – демонтаж залізобетонних конструкцій, здешевлення вартості проектних робіт. 

 

 Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення 
теплопостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17-
центр естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; 
"Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 
2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з 
вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22, вул. Комарова, 
60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка", вул. Академіка Тамма 

(Героїв Сталінграда), 27, м. Кропивницький  

тис.грн -«- 6500,0 6458,5 41,5 

  Пояснення: Роботи завершено, об’єкт введено в експлуатацію, економія бюджетних коштів. 

 
 Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі 

Українки, Дарвіна, Степняка - Кравчинського  
тис.грн -«- 1000,0 258,3 743,7 

 
 Пояснення: У зв’язку з коригуванням проекту та проведенням тендеру, договір підряду було укладено лише24 листопада 2017 року, роботи будуть 

продовжуватися у 2018 році.  

 
 Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і 

вул. Зеленогірській в м. Кропивницькому 
тис.грн -«- 1235,0 1235,0 0 

  Пояснення: Об’єкт введено в експлуатацію 

 
 Нове будівництво пішохідного переходу через яр по  

вул. Ялтинській, м. Кропивницький (проектні роботи) 
тис.грн -«- 20,0 0 20,0 

  Пояснення: Проектно-кошторисна документація не розроблялася із-за великої завантаженості проектувальників. 

2  Показники продукту        

 
 Кількість об’єктів, що планується побудувати 

Од. 
Проектно-кошторисна 

документація 
6 5 

1 

 
 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по  

вул.Генерала Жадова,  м. Кропивницький (Кіровоград), 102 

мікрорайон, позиція № 28 (добудова)  

кв.м заг. 

площі 
-«- 3069,6 0 3069,6 

 

 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Героїв України 26, корп. 1, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, 13 
позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15) (підготовчі роботи для 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

шт. -«- 1 1 0 

 

 Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення 
теплопостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17-

центр естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; 
"Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 
2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з 

шт. -«- 1 1 0 



 
4 

вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22,   вул. Комарова, 
60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка",    вул. Академіка Тамма 
(Героїв Сталінграда), 27, м. Кропивницький (Кіровоград) 

 
 Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі 

Українки, Дарвіна, Степняка- Кравчинського  
пог.м -«- 1104,0 0 1104,0 

 
 Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і 

вул. Зеленогірській в м. Кропивницькому 
пог.м -«- 1329,7 1329,7 0 

 
 Нове будівництво пішохідного переходу через яр по вул. 

Ялтинській, м. Кропивницький (проектні роботи) 
шт. -«- 1 0 1 

3  Показники ефективності      

  Середня вартість робіт      

 
 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по  

вул.Генерала Жадова,  м. Кропивницький (Кіровоград), 102 

мікрорайон, позиція № 28 (добудова) (часткова вартість 1 кв.м) 
тис.грн Розрахунок 4,35 0 4,35 

 

 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по  
вул.Героїв України  26, корп. 1, м. Кропивницький, 102 
мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15) (підготовчі 
роботи – демонтаж залізобетонних конструкцій) 

тис.грн Розрахунок 100 56,4 43,6 

 

 Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення 
теплопостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17-

центр естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; 
"Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 
2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з 
вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22,   вул. Комарова, 
60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка",  вул. Академіка Тамма 
(Героїв Сталінграда), 27, м. Кропивницький (Кіровоград) 

тис.грн Розрахунок 6500,0 6458,5 41,5 

  Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі 
Українки, Дарвіна, Степняка- Кравчинського  

тис.грн Розрахунок 0,91 0 0,91 

  Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і 
вул. Зеленогірській в м. Кропивницькому 

тис.грн Розрахунок 0,93 0,93 0 

  Нове будівництво пішохідного переходу через яр по вул. 
Ялтинській, м. Кропивницький (проектні роботи) 

тис.грн Розрахунок 20,0 0 20,0 

4  Показник якості      

 

 Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 

2017 році у порівняні до запланованих об'єктів у 2017 р. 

Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 

році 

% 

 

% 

Розрахунок 

 

Розрахунок 

 

83,3 

 

80,8 

 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

  Аналіз стану виконання результативних показників 

 
 Завдання 2 Забезпечення реконструкції та реставрації 

об'єктів 
    

 

1 
4716310 Показники затрат 

Обсяг витрат, в тому числі затрат 
тис.грн Звітність 8141,0 5529,6 2611,4 

 
 Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64  

тис.грн -«- 4483,0 4427,7 55,3 

  Пояснення: Роботи завершені. Здешевлення вартості виконаних робіт – економія бюджетних коштів. 



 
5 

 
 Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-

меморіального музею О.О.Осмьоркіна,  вул. Архітектора  
Паученка (Дворцова), 89  

тис.грн -«- 100,0 69,1 30,9 

 
 Пояснення: Із-за затримки в отриманні Дозволу на початок виконання робіт договір ген підряду укладено в грудні 2017 року, що не дало змоги виконати 

роботи по ремонту покрівлі. 

 
 Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. 

Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65  (відновлення покрівлі, 
внутрішні оздоблювальні роботи)                     

тис.грн -«- 100,0 0 100,0 

  Пояснення: Об’єкт є пам’яткою архітектури, ДАБІ України Дозвіл на початок робіт надано 21.11.2017р. 

 
 Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ «Центральна 

міська лікарня м. Кіровограда» 
вул. Дворцова,45/35 

тис.грн -«- 192,0 155,3 36,7 

  Пояснення: Здешевлення вартості проектних робіт - економія бюджетних коштів. ПКД розроблено. 

 
 Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до 

парку «Козачий острів» 
тис.грн -«- 800,0 0 800,0 

  Пояснення: відсутня проектно-кошторисна документація. 

 
 Реконструкція проїжджої частини  вул. Ельворті, вул. Миколи 

Левитського (Колгоспної ) в м. Кропивницькому (І черга об’єкту 
будівництва) (виготовлення ПКД) 

тис.грн -«- 1000,0 572,3 427,7 

 
 Пояснення: Проектні роботи не завершено у зв’язку з не вирішенням питання щодо відведення земельної ділянки, проектні роботи будуть 

продовжуватися у 2018 р. 

 
 Реконструкція діючої котельні  і теплових мереж від неї по вул. 

Металургів 7-а   в  смт. Нове, м. Кропивницький  (коригування  
ПКД) 

тис.грн -«- 100,0 0 100,0 

 
 Пояснення: Коригування проектно-кошторисної документації та експертиза проводилися за рахунок коштів Новенської селищної ради. Дана ПКД 

управлінню не передана. 

 
 Співфінансування реконструкції будівлі по вул. Архітектора 

Паученка,41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у 
форматі «Прозорий офіс» (виготовлення робочого проекту) 

тис.грн -«- 1336,0 292,1 1043,9 

 
 Пояснення: В зв’язку з поетапним проектуванням було розроблено ескізний проект, який тривалий час проходив експертизу. Наступний етап 

проектування буде проведено в 2018 році. 

 
 Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. 

Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький 
(Кіровоград) (коригування ПКД) 

тис.грн -«- 30,0 13,1 16,9 

  Пояснення: Здешевлення вартості проектних робіт - економія бюджетних коштів. ПКД відкориговано. 

2  Показники продукту      

 
 Кількість об’єктів, що планується реконструювати 

Од. 
Проектно-кошторисна 

документація 
9 6 

3 

 

 Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3,  
вул. Авіаційна, 64  

кв.м 

заг.пло

щі 

-«- 
 

956,72 
956,72 0 

 

 Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-
меморіального музею О.О.Осмьоркіна,  
вул. Архітектора  Паученка (Дворцова), 89  
(відновлення покрівлі 320,62м2, підсилення фундаментів 3,8м3, 
вимощення 35м2) 

кв.м -«- 
320,62м2 

3,8м3/35м2 
3,8м3/35м2 320,62 
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 Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. 

Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65  (відновлення покрівлі, 
внутрішні оздоблювальні роботи)                     

кв.м -«- 558,55 0 558,55 

 

 Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ «Центральна 
міська лікарня м. Кіровограда»  

вул. Дворцова,45/35 
(виготовлення робочого проекту) 

об’єкт -«- 1 1 0 

 
 Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до 

парку «Козачий острів» 
(виготовлення робочого проекту) 

об’єкт -«- 1 0 1 

 
 Реконструкція проїжджої частини  вул. Ельворті, вул. Миколи 

Левитського (Колгоспної ) в м. Кропивницькому (І черга об’єкту 

будівництва) 
шт. -«- 1 0 1 

 
 Реконструкція діючої котельні  і теплових мереж від неї по вул. 

Металургів 7-а   в  смт. Нове, м. Кропивницький  (Коригування  
ПКД) 

шт. -«- 1 1  

 
 Співфінансування реконструкції будівлі по вул. Архітектора 

Паученка,41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у 
форматі «Прозорий офіс» (виготовлення робочого проекту) 

шт. -«- 1 0 1 

 
 Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. 

Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький 
(Кіровоград) (коригування ПКД) 

шт. -«- 1 1 0 

3  Показники ефективності      

  Середня вартість робіт      

  Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3,  
вул. Авіаційна, 64  

     

 
 Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64  

тис.грн Розрахунок 4,69 4,628 0,062 

 
 Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-

меморіального музею О.О.Осмьоркіна,  вул. Архітектора  
Паученка (Дворцова), 89  

тис.грн Розрахунок 1,56 0,216 1,344 

 
 Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. 

Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65  (відновлення покрівлі, 
внутрішні оздоблювальні роботи)                     

тис.грн Розрахунок 2,69 0 2,69 

 

 Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ «Центральна 
міська лікарня м. Кіровограда» 
вул. Дворцова,45/35 
(виготовлення робочого проекту) 

тис.грн Розрахунок 192,0 155,3 36,7 

 
 Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до 

парку «Козачий острів» 
(виготовлення робочого проекту) 

тис.грн Розрахунок 800,0 0 800,0 

 
 Реконструкція проїжджої частини  вул. Ельворті, вул. Миколи 

Левитського (Колгоспної ) в м. Кропивницькому (І черга об’єкту 
будівництва) (виготовлення ПКД) 

тис.грн Розрахунок 1000,0 572,3 427,7 

 
 Реконструкція діючої котельні  і теплових мереж від неї по вул. 

Металургів 7-а   в  смт. Нове, м. Кропивницький (Коригування 
ПКД)  

тис.грн Розрахунок 100,0 0 100,0 



 
7 

 
 Співфінансування реконструкції будівлі по вул. Архітектора 

Паученка,41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у 
форматі «Прозорий офіс» (виготовлення робочого проекту) 

тис.грн Розрахунок 1336,0 292,1 1043,9 

 
 Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. 

Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький 

(Кіровоград) (коригування ПКД) 
тис.грн Розрахунок 30,0 13,1 16,9 

4  Показник якості      

 

 Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 

2017 році у порівняні до запланованих об'єктів у 2017 році 
Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 

2017 році 

% 

 
 

% 

Розрахунок 

 
 

Розрахунок 

 

67 

 
 

68 

 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  

  Аналіз стану виконання результативних показників  

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 
    (тис. грн) 

Код Найменування джерел надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Касові видатки за звітний 

період 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту 

зага

льн

ий 

фон

д 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 

загал

ьний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 

загал

ьний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 

зага

льни

й 

фон

д 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 

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

 Підпрограма 1              

 Інвестиційний проект 1  Нове 
будівництво багатоквартирного 
житлового будинку по  вул.Генерала 
Жадова,  м. Кропивницький 
(Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція  

№ 28 (добудова) 

4716310  1274,1 1274,1  13365,8 13365,8  9943,6 9943,6  9000,0 9000,0 

 Надходження із бюджету   1274,1 1274,1  13365,8 13365,8  9943,6 9943,6  9000,0 9000,0 
 Інші джерела фінансування  

(за видами) 
 х   х   х   х   

 Інвестиційний проект  2  Нове 
будівництво багатоквартирного 
житлового будинку по  вул.Героїв 

України  26, корп. 1,  м. 
Кропивницький, 102 мікрорайон, 13 
позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15) 
(підготовчі роботи – демонтаж 
залізобетонних конструкцій) 

  40,0 40,0  100,0 100,0  56,4 56,4  12416,0 12416,0 

 Надходження із бюджету   40,0 40,0  100,0 100,0  56,4 56,4  2416,0 2416,0 
 Інші джерела фінансування   х   х   х    10000,0 10000,0 
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(за видами) –

державний 

бюджет 

– 

державний 

бюджет 

 Інвестиційний проект № 3  
Нове будівництво котельні по вул. 
Комарова, 54 для забезпечення 
теплопостачанням будівель КЗ "НВО 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17-центр 

естетичного виховання "Калинка", вул. 
Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-
садок) № 65 "Лукомор'я", вул. 
Курганна, 2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) 
компенсуючого типу для дітей з 
вадами опорно-рухового апарату 
"Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ 
(ясла-садок) № 48 "Журавочка", вул. 

Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 
27, м. Кропивницький (Кіровоград) 

  245,0 245,0  6500,0 6500,0  6458,5 6458,5  0 0 

 Надходження із бюджету   245,0 245,0  6500,0 6500,0  6458,5 6458,5  0 0 

 Інші джерела фінансування  

(за видами) 
 х   х   х      

 Інвестиційний проект  № 4  
Нове будівництво госппобутової 

каналізації по вулицях Лесі Українки, 
Дарвіна, Степняка- Кравчинського 

  80,9 80,9  1000,0 1000,0  258,3 258,3  3400,0 3400,0 

 Надходження із бюджету   80,9 80,9  1000,0 1000,0  258,3 258,3  3400,0 3400,0 

 Інші джерела фінансування  

(за видами) 
 х   х   х      

 Інвестиційний проект 5 

Нове будівництво зовнішнього 
водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. 
Зеленогірській в м. Кропивницькому 

     1235,0 1235,0  1235,0 1235,0  0 0 

 Надходження із бюджету      1235,0 1235,0  1235,0 1235,0  0 0 

 Інші джерела фінансування  

(за видами) 
 х   х   х      

 Інвестиційний проект 6   

Нове будівництво пішохідного 
переходу через яр по вул. Ялтинській, 
м. Кропивницький (проектні роботи) 

     20,0 20,0  0 0  1500,0 1500,0 

 Надходження із бюджету      20,0 20,0  0 0  1500,0 1500,0 

 Інші джерела фінансування  
(за видами) 

 х   х   х      

 Підпрограма 2              

 Інвестиційний проект № 7  

Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 3, вул. Авіаційна, 64 

  70,2 70,2  4483,0 4483,0  4427,7 4427,7  0 0 
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 Надходження із бюджету   70,2 70,2  4483,0 4483,0  4427,7 4427,7  0 0 

 Інші джерела фінансування 

 (за видами) 
 х   х   х      

 Інвестиційний проект  № 8 
Реставрація будівлі Кіровоградського 

міського художньо-меморіального 
музею О.О.Осмьоркіна,  вул. 
Архітектора  Паученка (Дворцова), 89 

  68,0 68,0  100,0 100,0  69,1 69,1  1200,0 1200,0 

 Надходження із бюджету   68,0 68,0  100,0 100,0  69,1 69,1  1200,0 1200,0 
 Інші джерела фінансування (за 

видами) 
 х   х   х      

 Інвестиційний проект  № 9 
 Реставрація будівлі Кіровоградської 
музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, 
вул. Віктора Чміленка, 65                       

     100,0 100,0  0 0  1500,0 1500,0 

 Надходження із бюджету      100,0 100,0  0 0  1500,0 1500,0 
 Інші джерела фінансування  

(за видами) 
 х   х   х      

 Інвестиційний проект  № 10 
Реставрація будівлі харчоблоку 
стаціонару № 2 КЗ «Центральна міська 
лікарня м. Кіровограда» 
вул. Дворцова, 45/35 

     192,0 192,0  155,3 155,3    

 Надходження із бюджету      192,0 192,0  155,3 155,3    

 Інші джерела фінансування (за 

видами) 
 х   х   х      

 Інвестиційний проект  № 11 
Реконструкція набережної р. Інгул від 
вул. Михайлівської до вул. Київської 

     800,0 
800,0 

 
 0 0  3000,0 3000,0 

 Надходження із бюджету      800,0 800,0  0 0  3000,0 3000,0 
 Інші джерела фінансування (за 

видами) 
 х   х   х      

 Інвестиційний проект  12 
Реконструкція проїжджої частини  вул. 
Ельворті, вул. Миколи Левитського 
(Колгоспної ) в м. Кропивницькому (І 
черга об’єкту будівництва) 

  195,6 195,6  1000,0 1000,0  572,3 572,3  46702,1 46702,1 

 Надходження із бюджету   195,6 195,6  1000,0 1000,0  572,3 572,3  46702,1 46702,1 

 Інші джерела фінансування  

(за видами) 
 х   х   х      

 Інвестиційний проект  13 
Реконструкція діючої котельні  і 
теплових мереж від неї по вул. 
Металургів 7-а   в  смт. Нове,  
м. Кропивницький   

     100,0 100,0  0 0  14060,1 14060,1 
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 Надходження із бюджету      100,0 100,0  0 0  14060,1 14060,1 
 Інші джерела фінансування 

(за видами) 
 х   х   х      

 Інвестиційний проект  №14 
Співфінансування реконструкції 

будівлі по вул. Архітектора 
Паученка,41/26 для створення і 
функціонування ЦНАПу у форматі 
«Прозорий офіс»  

     1336,0 1336,0  292,1 292,1  12000,0 12000,0 

 Надходження із бюджету      1336,0 1336,0  292,1 292,1  4000,0 4000,0 
 Інші джерела фінансування 

(за видами) 
 х   х   х    8000,0 8000,0 

 Інвестиційний проект № 15 
Реконструкція господарчого блоку 
пологового будинку по вул. Олени 

Журливої, 1 під житловий будинок,                                
м. Кропивницький (Кіровоград) 

  75,0 75,0  30,0 30,0  13,1 13,1  14000,0 14000,0 

 Надходження із бюджету   75,0 75,0  30,0 30,0  13,1 13,1  14000,0 14000,0 
 Інші джерела фінансування  

(за видами) 
 х   х   х      

 Усього   2048,8 2048,8  30361,8 30361,8   23481,4    
 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 

підпрограми. 
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

 

Начальник управління капітального  

будівництва                                                        ________________________          В.М.Ксеніч 
                                                                                                        (підпис)                                             (ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер                                          ________________________         С.М.Гончар 
                                                                                                         (підпис)                                             (ініціали та прізвище)             


