
Проект № 1160

У К Р А Ї Н А  

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» липня 2017 року № ___

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 23 лютого 2016 року № 85 
"Про затвердження Програми 
капітального будівництва, 
реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального 
господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кіровограда 
на 2016 -  2018 роки"

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 26, 31 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 2 
Бюджетного кодексу України, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 
23 лютого 2016 року № 85 "Про затвердження Програми капітального 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального 
господарства і соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2016 
-2 0 1 8  роки", зі змінами, внесеними рішенням Кіровоградської міської ради 
від 20 грудня 2016 року № 723, а саме:

до Переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за 
рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради, згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
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економічного розвитку, з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Грабенка О.В.

Міський голова А.Райкович

Хоменко 24 49 57
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Додаток 2 

до рішення Кіровоградської 
міської ради

"___" ___________2017 року
№ ____

Зміни до Переліку
об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету 

розвитку по управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради

грн

Код
типової
програм
ної
класифіка
ції
видатків 
та кредиту
вання 
місцевого

Назва головного розпорядника коштів 
Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 

об'єктів на майбутні 
роки

Разом видатків на 
2017 рік

1 2 3 4 5 6
4700000 Управління капітального будівництва

2000 Охорона здоров'я

2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню
Капітальний ремонт приміщень фізіотерапевтичного 
відділення стаціонару № 2 КЗ "Центральна міська лікарня м. 
Кіровограда", вул. Дворцова, 45/35

-470 000,00

Капітальний ремонт харчоблоку стаціонару № 2 КЗ 
"Центральна міська лікарня м. Кіровограда", вул. Дворцова, 
45/35

+470 000,00

Начальник управління капітального будівництва В.Ксенія



Доопрацьований Проект № 1160

У К Р А Ї Н А  

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» _________  2017 року № ___

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 23 лютого 2016 року № 85 
"Про затвердження Програми 
капітального будівництва, 
реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального 
господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кіровограда 
на 2016 -  2018 роки"

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 26, 31 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 22 
Бюджетного кодексу України, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 
23 лютого 2016 року № 85 "Про затвердження Програми капітального 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального 
господарства і соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2016 
-2 0 1 8  роки", зі змінами, внесеними рішенням Кіровоградської міської ради 
від 20 грудня 2016 року № 723, а саме:

до Заходів на виконання Програми капітального будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства 
і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 
2016-2018 роки згідно з додатком 1;
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до Переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за 
рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради, згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально- 
економічного розвитку, з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Грабенка О.В.

Міський голова А.Райкович

Хоменко 24 49 57



Додаток 1
до рішення Кіровоградської 
міської ради
"___ " ________ 2017 року
№ ______

ЗМІНИ ДО ЗАХОДІВ
на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення 
міста Кропивницького на 2016-2018 роки

Код типової 

класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів
Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів 
для виконання завдань

у тому числі за роками

*

2017та гаедитування 
місцевого бюджету Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4
4700000 Управління капітального будівництва +15 288 000,00

1000 Освіта +4 378 000,00

1010 Дошкільна освіта +610 000,00

1020 Надання загальної середньої освіти загаьноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

'
+3 268 000,00

1040 Надання загальної середньої освіти загаьноосвітніми 
школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами

+500 000,00

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +500 000,00

3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування

+500 000,00

3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з 
похилим віком, хворобю, інвалідністю

+500 000,00

4000 Культура і мистецтво +60 000,00

4100 Школи естетичного виховання дітей +60 000,00

6300 Будівництво +8 000 000,00

6310 Реалізація заходів шодо інвестиційного розвитку території +8 000 000,00

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації 
та інформатика

+850 000,00

6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг +850 000,00

8600 Інші видатки +1 500 000,00

Начальник управління капітального будівництва В. Ксеніч
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Додаток №2

до рішення Кіровоградської міської ради
"___"___________2017 року
№_________

ЗМ ІНИ ДО ПЕРЕЛІКУ
об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню  капітального будівництва

Кіровоградської міської ради

грн

Код типової 
програм- ної 

класифіка
ції видатків 
та кредиту

вання 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів, 
назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 

об'єктів на майбутні 
роки

Разом видатків на 
2017 рік

1 2 3 4 5 6
4700000 Управління капітального будівництва +15 288 000,00

1000 Освіта +4 378 000,00

1010 Дош кільна освіта +610 000,00

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 15 "Зірочка" 
комбінованого типу, вул. Олени Теліги (Тельмана), 1-а

+200 000,00

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 19 "Дзвінок", 
вул. Бобринецький шлях (40-річчя Перемоги), 2

+  10 0 0 0 ,0 0

Капітальний ремонт спеціального ДНЗ (ясла-садок) 
№ 29 "Червона шапочка", вул. Євгена Тельнова 
(просп. Правди), 20

+300 000,00

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 63 "Посмішка", 
вул. Академіка Тамма, 4-а

+ 100 000,00

1020 Надання загальної середньої освіти загаьноосвітніми  
навчальними закладами (в т. ч. ш колою - дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

+3 268 000,00

Капітальний ремонт КЗ "НВО "Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 1-дитячий юнацький центр "Перлинка", 
вул. Таврійська, 29/32

+ 1 300 000,00

Капітальний ремонт КЗ "НВО -"Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня Тармонія"- 
гімназія ім. Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання 
"Контакт", вул. В'ячеслава Чорновола, 15

+320 000,00

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів 
№10 вул. Металургів, 33/а. селище Нове

+30 000,00

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків на 
металопластикові з енергозберігаючими склопакстами) в 1<3 
"НВО №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо- 
математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра", 
вул. Леваневського, 2-6

+500 000,00

Капітальний ремонт ЗОНІ І-ІІІ ступенів № 30, 
вул. Вознесенська, 97

+ 1 018 000,00

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи 1 ступеня № 37 
вул. Металургів, 22-а селище Нове

+ 100 000,00

1040 Надання загальної середньої освіти загаьноосвітніми  
школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами

+500 000,00

Капітальний ремонт КЗ "НВО "Заг&іьноосвітня школа- 
інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр позашкільного 
виховання", вул. Короленка, 46

+500 000,00

2000 Охорона здоров'я

2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню
Капітальний ремонт приміщень фізіотерапевтичного 
відділення стаціонару № 2 КЗ "Центральна міська лікарня м. 
Кіровограда", вул. Дворцова, 45/35

-470 000,00
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1 2 3 4 5 6

Капітальний ремонт харчоблоку стаціонару № 2 КЗ 
"Центральна міська лікарня м. Кіровограда", 
вул. Дворцова, 45/35

+470 000,00

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +500 000,00

3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам  
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування

+500 000,00

3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобю,

+500 000,00

Капітальний ремонт приміщення територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Ленінського району м. Кіровограда, 
вул. Кропивницького, 106

+500 000,00

4000 Культура і мистецтво +60 000,00

4100 Ш коли естетичного виховання дітей +60 000,00

Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської музичної школи 
.№ 4, с. Гірниче, Лінія 1-а, буд. 3-а

+60 000,00

6300 Будівництво +8 000 000,00

6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +8 000 000,00

Реконструкція будівлі ао вул. Архітктора Паученка, 41/26 для 
створення і функціонування центру надання адміністративних 
послуг у форматі "Прозорий офіс" (за рахунок субвенції з 
державного бюджету на проведеная робіт пов "язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування центрів надання 
адміністративних послуг у  форматі "Прозорий офіс")

+8 000 000,00

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації 
та інформатика

+850 000,00

6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг +850 000,00

Капітальний ремонт проїжджої частини провулку 
Новгородського 1-го, м. Кропивницький

+850 000,00

8600 Інші видатки +1 500 000,00

Капітальний ремонт нежитлового приміщення по 
вул. Шульгіних, 43

+200 000,00

Капітальний ремонт приміщення по вул. Архітектора 
Паученка, 53/39

+300 000,00

Капітальний ремонт будівлі, вул. Велика Перспективна, 41 + 1 000 000,00

Начальник управління капітального будівництва В Ксеніч


