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У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА   РАДА 
 
 

  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 м. Кропивницького 

на 2016 – 2018 роки" 
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, ст. 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 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 Кропивницького на 2016 – 2018 

роки" та викласти в новій редакції:  

Заходи 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; 

Перелік об´єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за 

рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 

Кіровоградської міської ради, згідно з додатком 2. 
 



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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурнін 24 49 57 



Додаток 1

до рішення Кіровоградської 

міської ради

”__ ”________ 2017

№ ___

ЗАХОДИ

на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного признач ення

міста Кропивницький на 2018 рік

грн
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Назва головного розпорядника коштів, Р азом видатків на 

2018 рікНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

1 2 3

151000 Управління капітального будівництва 80 000 000,00

1000 Освіта 15 283 000,00

1010 Н адання дош кільної освіти 2 775 000,00

1020

Н адання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

10 275 000,00

1040
Н адання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- 

інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
2 233 000,00

2000 О хорона здоров'я 2 500 000,00

2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 500 000,00

2080 А мбулаторно-поліклінічна допомога населенню 1 000 000,00

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 600 000,00

3100 Н адання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, 

інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 700 000,00

3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 700 000,00

3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 900 000,00

3111
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у 

складних житт вих обставинах
900 000,00

7300 Будівництво та регіональний розвиток 58 417 000,00

7310 Будівництво об’ єктів житлово-комунального господарства 24 567 000,00

7330
Будівництво інших об’ єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності
25 000 000,00

7340 П роектування, реставрація та охорона пам ’яток архітектури 7 850 000,00

7360
Реалізація інвестиційних програм і проектів за  рахунок коштів, які 

надаю ться з державного бюджету
1 000 000,00

7366 Співфінансування з місцевого бюджету інвестиційних програм і проктів 1 000 000,00

7600 Інш і програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 2 200 000,00

7690 Інш а економічна діяльність 2 200 000,00

7693 Інш і заходи, пов’язані з економічною  діяльністю 2 200 000,00

Начальник управління капітального будівництва В.Ксеніч



Додаток 2

до рішення Кіровоградської 

міської ради

"___"_________ 2017 № ____

ПЕРЕЛІК

об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку по 

управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради

грн

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

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 

2018 рік

1 2 3 4 5 6

151000 Управління капітального будівництва 145 619 808,00 117 931 056,00 80 000 000,00

1000 Освіта 21 213 664,00 15 436 508,00 15 283 000,00

1010 Надання дошкільної освіти 5 452 718,00 2 775 968,00 2 775 000,00

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 15 "Зірочка" 

комбінованого типу, вул. Олени Теліги (Тельмана), 1-а

1 478 700,00 532 000,00 532 000,00

Капітальний ремонт системи опалення та туалетів ДНЗ 

(ясла-садок) N° 28 "Зірочка", Студентський бульвар, 8-а

700 000,00 700 000,00 700 000,00

Капітальний ремонт спеціального ДНЗ (ясла-садок) 

№ 29 "Червона шапочка", вул. Євгена Тельнова 

(просп. Правди), 20

1 570 050,00 370 000,00 370 000,00

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) N° 37 "Ластівка", 

комбінованого типу, вул. Преображенська, 101

466 000,00 266 000,00 266 000,00

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ (ясли-садок) № 52 

"Казковий", вул. Комарова, 11

700 000,00 700 000,00 700 000,00

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 63 "Посмішка", 

вул. Академіка Тамма, 4-а

537 968,00 207 968,00 207 000,00

1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

12 725 621,00 10 425 215,00 10 275 000,00

Капітальний ремонт КЗ "НВО "Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 - дитячий юнацький 

центр "Перлинка", вул. Преображенська, 103

763 806,00 315 000,00 315 000,00

Капітальний ремонт їдальні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, 

вул. Новгородська, 41

400 000,00 400 000,00 400 000,00

Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4, вул. Шульгиних (Калініна), 38

1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00

Капітальний ремонт коридорів та сходових клітин КЗ 

"НВО -"Спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня "Гармонія" - гімназія ім. Тараса 

Шевченка - центр позашкільного виховання "Контакт", 

вул. В'ячеслава Чорновола, 15

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Капітальний ремонт гімназії № 9, вул. Академіка 

Корольова, 27/21

855 255,00 555 255,00 555 000,00

Капітальний ремонт ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів № 10, 

вул. Металургів, 33-а, смт Нове

1 485 000,00 1 455 000,00 550 000,00

Капітальний ремонт НВК "Кіровоградський колегіум- 

спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів- 

дошкільний навчальний заклад - центр естетичного 

виховання", вул. Гагаріна, 16-б

1 416 000,00 1 416 000,00 1 000 000,00

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13, вул. Євгена 

Тельнова,45

1 535 600,00 1 042 000,00 600 000,00

Капітальний ремонт СЗОШ І - ІІІ ступенів № 14, 

вул. Вокзальна (Жовтневої революції), 19

777 206,00 449 206,00 300 000,00
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Капітальний ремонт коридорів та сходових клітин КЗ 

"НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична 

школа ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 - центр дитячої та 

юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка 

(Маршала Конєва), 9-а

700 000,00 7OO OOO,OO 7OO OOO,OO

Капітальний ремонт їдальні та покрівлі КЗ "НВО "Школа 

козіцько-лицарського виховання І-ІІ ступенів 

N° 21 - суспільно-гуманітарний ліцей - дошкільний 

навчальний заклад, вул. Берегова, 1

500 000,00 5OO OOO,OO 5OO OOO,OO

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів N° 22, сел. 

Гірниче, вул. Лінія б-а, буд. 3O

1 137 143,00 837 143,00 100 000,00

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23, вул. Івана 

Франка, 18

725 б11,00 325 б11,00 325 000,00

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків на 

металопластикові з енергозберігаючими склопакетами) в 

КЗ "НВО № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання "Ліра", вул. Леваневського, 2-б

1 000 000,00

Капітальний ремонт ЗОШ I-III ступенів № 30, 

вул. Вознесенська, 97

450 000,00 45O OOO,OO 450 000,00

Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "НВО № 32 

"СЗОШ І-ІІІ ступенів, позашкільний центр "Школа 

мистецтв", вул.Глінки, 1
1 500 000,00

1040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

школами-інтернатами,

загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

З 0З5 325,00 2 235 325,00 2 233 000,00

Капітальний ремонт КЗ "НВО "Загальноосвітня школа- 

інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр 

позашкільного виховання", вул. Короленка, 4б

1 б02 325,00 802 325,00 800 000,00

Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "НВО 

"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей 

"Сокіл", центр позашкільного виховання, 

вул. Короленка, 4б

1 433 000,00 1 433 000,00 1 433 000,00

2000 Охорона здоров'я 5 560 980,00 3 304 980,00 2 500 000,00

2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

3 518 021,00 2 018 021,00 1 500 000,00

Капітальний ремонт 1 -го поверху будівлі дитячого 

інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна 

міська лікарня м. Кіровограда", вул. Фортеця, 21

3 518 021,00 2 018 021,00 1 500 000,00

2080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 2 042 959,00 1 286 959,00 1 000 000,00

Капітальний ремонт будівлі дитячої міської поліклініки 

№ 1 по вул. Шевченка, 3б

1 182 529,00 743 529,OO 4б0 000,00

Капітальний ремонт приміщення КЗ "Поліклінічне 

об'єднання м. Кіровограда", вул. Габдрахманова, 5

8б0 430,00 543 43O,OO 540 000,00

З000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 945 145,00 1 845 145,00 1 600 000,00

З100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам 

в установах соціального обслуговування

1 527 360,00 727 360,00 700 000,00

З104 Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю

1 527 360,00 727 360,00 700 000,00

Капітальний ремонт приміщення територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Подільського району міста Кропивницького за адресою: 

вул. Кропивницького, 10б

1 527 3б0,00 727 3б0,00 700 000,00
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3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 

захисту

1 417 785,00 1 117 785,00 900 000,00

3111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги 

дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1 417 785,00 1 117 785,00 900 000,00

Капітальний ремонт міського соціального гуртожитку для 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, вул. Олени Теліги, 75-г

1 417 785,00 1 117 785,00 900 000,00

7300 Будівництво та регіональний розвиток 112 889 519,00 95 144 423,00 58 417 000,00

7310 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарств

63 460 912,00 47 391 816,00 24 567 000,00

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку 

по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький 

(Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)

25 252 600,00 59,0 10 345 400,00 9 000 000,00

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку 

по вул. Героїв України, 26, корп. 1, м. Кропивницький, 

102 мікрорайрн, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15).

1 383 240,00 7,2 1 283 240,00 1 000 000,00

Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по 

вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, 

м. Кропивницький

14 231 941,00 0,2 14 201 941,00 6 067 000,00

Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях 

Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського

4 031 896,00 25,6 3 000 000,00 3 000 000,00

Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана 

Богуна з точкою підключення по вул. Гетьмана 

Сагайдачного в м. Кропивницькому

701 177,00 701 177,00 700 000,00

Нове будівництво зовнішнього водопроводу по 

вул. Балашівській

800 000,00 800 000,00

Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї 

по вул. Металургів, 7-а в смт Нове, м. Кропивницький

14 060 058,00 14 060 058,00 1 000 000,00

Реконструкція набережної р. інгул від вул. Михайлівської 

до парку " Казачій острів"

3 800 000,00 21,1 3 000 000,00 3 000 000,00

7330
Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої

інфраструктури

комунальної власності

41 000 000,00 39 896 000,00 25 000 000,00

Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, 

вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в 

м. Кропивницькому

41 000 000,00 2,7 39 896 000,00 25 000 000,00

7340 Проектування, реставрація та охорона пам’яток 

архітектури

8 428 607,00 7 856 607,00 7 850 000,00

Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо- 

меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, 

вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89

1 772 000,00 32,3 1 200 000,00 1 200 000,00

Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи 

N° 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65

1 506 607,00 1 506 607,00 1 500 000,00

Реставрація корпусу терапевтичного відділення лікарні КЗ 

«Міська лікарні N° 2 ім. Святої Анни", вул. Ганни 

Дмитрян, 1

2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00

Реставрація КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 - центр 

дитячої та юнацької творчості "Оберіг", вул. Гоголя, 125

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

7360 Реалізація інвестиційних програм і проектів за 

рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

1 000 000,00

7366 Співфінансування з місцевого бюджету інвестиційних 

програм і проктів

1 000 000,00



4 Продовження додатка

Реконструкція будівлі по вул. Архітектора 

Паученка, 41/26 для створення і функціонування 

ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"

1 000 000,00

7600 Інші програми та заходи, пов"язані з економічною 

діяльністю

3 010 500,00 2 200 000,00 2 200 000,00

7690 Інша економічна діяльність 3 010 500,00 2 200 000,00 2 200 000,00

7693
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3 010 500,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Капітальний ремонт нежитлового приміщення по 

вул. Віктора Чміленка, 47

1 510 500,00 700 000,00 700 000,00

Капітальний ремонт приміщення виконавчого комітету 

Подільської районої у місті Кропивницькому ради за 

адресою: вул. Архітектора Паученка, 53/39

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Начальник управління капітального будівництва В.Ксеніч
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�  

	 � � � � � � �: 

1. &����
�� �������� ���	������� ��
	������, ����� ����	! �

���	������� ������ ��´"�	� ������������ �� ��
�� �� 	  ��	�����-

���������� ������#���� �	 � $	�������
� �� 2016 – 2018 ����, (�


�
�"� �. 

           2. )���#�� �������� ���	������� ��
	������, ����� ����	! �

���	������� ������ ��´"�	� ������������ �� ��
�� �� 	  ��	�����-

���������� ������#���� �	 � $	�������
� �� 2016 – 2018 ���� 
�  ���
�

��������  ��	�����-������	#���� ������� �	 � $	�������
� �� 2015 �	� �

� �����* ������	� ������� 2016 	 2017 ���	�. 
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3. $������ �� ���������� 
����� �	+���� ����� � �� �� 	,�	 ���	 	!

�	 ���! ��
� � ����� ��
���, ��
��	�, -	��� 	�, ���������� �  ��	�����-

������	#���� �������, � ����� ��*	�����, ��
	������, �������, 

����������� ��������* �	
�� �� � �*����� �������+�����  ���
���(�                        

� �� ������ �	 ����� ������ � ����� 
	����� 	 �������#�* �����	�

�������� �.).  

.	 ���, ������        /.0�,����#

1���	� 24 49 57 
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1. !�
��

           *������� ��"��������� $ �����%���, ������� �%�� �� ��"���������

����� �$’&���� ��� �������� ���"�������� � ��%������-� ��� �����

"��'��(��� ����� ����������� �� 2016-2018 ����  �"�������� �� ��������

����- �������- "��$����- "����� �����$ ������ �,�� ����� �����������, 

�� ��'����� .�������� $ �����%���, � ����. �������� �-��(���� ���� 

�$’&���� ��%������-"�$ ������ "��'��(��� �� ��.����-�����"������

��,����� �� ��. 

*������ ��'��$��� ' ���� �"������ ��������� ������� ��'���� 

.�������� $ �����%���, $ �����%��� �� ������ � ��� ����- �� "�������

������� �%�� � ��"��������� ����� ��� �(�- ��.����- �$’&����

��%�������� "��'��(��� �� ��.����-�����"������ ��,����� �� ��, +�

�"������ "����+��� ,��������� � ����/����� , ��%��� ����� .������-

��� ������� ������ � "����+��� ������ .���� ������� �����.  

*�������� "��$�(�� ����'�%�� '�-���� ' $ �����%��� .����, 

$ �����%���, ������� �%��, ��"��������� ����� �$’&���� ��%������-

"�$ ������ "��'��(���, ��.����-�����"������ ��,����� �� �� '� ��- ���

������ $��.� �. �����������, ������ ��.������ $��.� � ��.������

,��� ������������ ��'���� '� ��������� ���"������- $��.���-

"��'��(��, � ����. ����- �.��, � '�$������- '�������������. 

��������� *������� ����� '��� '�$'"(��� ��'����� ��.����-

�����"������ � ��%������� ��,����� �� ��, � ����. �"������ ��'���� 

.�������� $ �����%��� ����� �����������.  

2. "����	 �������� ���	
������ ���	���
��,  �����
����	�  


� ���	
������ ����
� ��’��
	� ���������� ���������
��  

	 ���	����-����
����� �������� �	�
� �	���������
  

)����$ � ����� – ���"����� $����������� ���������� � �"�������, +�

�"�������� �� �������� ����������-"����������� ������+�

.���&���������� ������. 

)����$ ����� ���������� �-�"��& ������.���, "���� ����� ��

 "�������� "��%���� ����'�%�� '�-����, +� ��'��(���� ,��� ����� �

��'����� , ��%��������� �� ��-���� ���-"��� ������� ��� �� �� ������-

���� � ��/���� '����� ' ������,�(����, ��%��������, ������(����

�������� �� "�������-������(����  ������; ��'����� ��.����� ��

�����"������ ��,����� �� ��; '$�.��� � '$���(��� ���( �(���

������+�.  

         )��������� ���� �����$ ������ �,�� ����(��� "�� "�� '��.���

��"�� ��'���� $ �������� ��� '� �����, +� �$ ������, "�� ���, 

��������� �"����� ������(��� ���'�. ������, % �"�������&���� "��

�����'� �������� �����������- "���'����� ��'���� .�������� $ �����%���.  
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0��� $������- �$’&���� ��%������� �,�� �� ��.����-�����"������

��,����� �� �� � ���"�����& ��� �(�� ������ � � '���������& � (����-  

"���$ � �"�������, +� �������� "�'��(�&���� �� ������ .���� �����%��

�����. 

0��� �,�� .�������� $ �����%���  ����� ����������� '� ������: 

 2006 �. 2007 �. 2013 �. 2014 �. 

������ �

��"� ���%�� .���� �

����� ����������� (��. �) 

6944,7 4348,5 1648,5 184,8 

1�����%�� � �������/

��"����  .�����

$ �����%���  

(���. ���)  

10,7 10,5 6,1 0,6 

)�.�� ��'��(��� ���� "�� "��$��� � �,�� �����$ � �����, ��

�������� ���- ��"������ ��� *�������:  

- "������� ��"� ��'���� $ �����%��� ���� "���� �� ��%��������

.����; 

- ��������� �'������- $ �����%���� �$’&����, �� ���- �������/ (��

� ����� ����� ��$���;  

- ��������� '�$'"(����� ��.������ ��.���;  

- �'���������/ �-��(��/ ���� $������- ��%������ ��.����- �$’&����

��� ������� ���������, '����� ������� � "���������, � ����. "���$� �

$ �����%��� ����- �$’&���� ��%�������� "��'��(���;  

- ������ '������.����� �������- �����"�����- ���������/, ���

������& $ �����%��� ����- ����� � ������� �%�� ��� �(�-. 

3. ��
� ��������

#������� ���� *������� & ��������� ������� ��'���� $ �����%���

� ����� �����������, ���� ������� '�������� �$����� .�������� $ �����%���, 

$ �����%��� �� ������ � ��� ����- �� "������� ������� �%�� �

��"��������� ����� ��� �(�- ��.����- �$’&���� ��%�������� "��'��(���

�� ��.����-�����"������ ��,����� �� ��, +� �"������ "����+���

,��������� � ����/����� , ��%��� ����� .������-��� ������� ������ �

"����+��� ������ .���� ������� �����.  

4. #���	 ������ $��� ����	���	� ��������

         2 �����%��� & ����&� ' ��/��.������- ��� '/ ���������

���"��������, ��� ���� '��.��� ,��������� , ��%��� ����� ���&� ������

���"���������� � ������. 0�� $ ������� ��� '� ������& ���� ���������

��$�(�- ���%� � �"�.���& "��� �%�� $������- ����- ��� '/ ���������

���"��������.  
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0��� ������� $ �����%��� �"������ ��'���� �������� �����.

���� ���� � ����� "������ �������& ��.���, � ����. ������

���%���� �������� �����, �������� ��� ����'�%�� ������$��-

��,����� �� ���- "������, ��� ���%��& � "������ & ��.���, "�� (�� �������

���'���- ���+ � ������%� ��. ���� "�����- �� "��������� ��'���� 

��� '� � "�'�������� �"��� �� ������� .  

	� �����������/ ��� �������� ������- "��$�� �����$ � �����

��.��� ������ '�  ���� �������� ��"����� ' $�� ��.���, +� "��'�� ��

"����+��� ������%�/���� ������ � ��'������ � "�������� '$���� ����

�$���� '�� (��- ������%�/  $ �����%���. 

����� ���'��(���, +� ����� ' ��/��.������- ��"������

�����$ � ����� & ��'����� .�������� $ �����%��� � ����� ����������� �, 

"�� ���, ��'����� $ �����%��� ��%�������� �� ���� "���� .����. 

��.������ '���������, ���� "������������� '��(��  ���� ���%��� ����� �

�����- �"������ ��'���� .�������� $ �����%���, &: 

- ����'�%�� '�-���� +��� ���� ������� $ �����%��� ���� "���� .����

���-�� ��������  ��� ��� $ �����%��� .������- $ ������, � ���-

�����%� ����� �����������, ��� ���"������ �� (������ '������������

"���$ ��� "���"���� .������-  ���, '��. �� "���$��� �������� ��

"�������-  ����-, +� "��$�(�& '�"�����.��� ����- ,������-

,��������-������%�/��- �-���'��� "�������� $ �����%���; ��������

���"������- '�����- �������, �������� ���.��� ��.����-�����"������

��,����� �� ��;  

- �������� "��$��� '������� $ �����%��� $����������������

.�������� $ ���� "� � �. #����� ������, �. ����������, 102 �������/��, 

"�'. 28 (��$ ����), �� ���� �������/ (�� � ����� ������ ��$��� ("�� �

����- ���������-'�$ ��������, $ �����%��� ��.����- ��.); 

- $ �����%��� ��%�������� .����, +� "��$�(�& $ �����%��� .������-

$ ������, � ���- ��%������-�'�-�+��� ��������� ��������, ���

"���$ ��� "���"���� .������-  ���, � ����. �����%�� �����/��-

$ ������ ������������� .����. 

0�� ����- '������, �� �������� ���- �"�������� ��� *�������, 

���� "��:           

         - $ �����%��� � ������� �%�� �$'&���� ��.����-�����"������

��,����� �� �� �����, ��.������ '�-����� � �����- %���� '������� &: 

$ �����%��� �"����- ��. ��� ������� �
3 ! 13 �� $ ����� «	�
»    

�
3 1-111 �� "��� ! 13, 11 ���" � "� � �. 2&��&��, 72 �� �
3 1 �� "��

«)���» "� � �. 2&��&��, 23, ������� �%�� "���.�.�� (������ � �. ��������, 

� �. )����� 4���������, ��. � ��%��� ��������� �� 2�������������, 

������� �%�� "������. ������� �"�� �� �� �. 1�� � "�                           

� �. )�-�/�������/ �� ������� �%�� %���������� �-�� "���   

«�����������/»  �. �����������; 
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       - ��������� ��"��������� ����� �$'&���� ��� ������� ���������  �����

�����������. 2����� $ ����� � �"�� � ��� ������� ��������� '��-������� �

�'���������� ����� � "���$ ��� "������� ��$�� ��"��������� ����� , 

��� ����- �$’&���� – $ ����� $��������- "����+�� ����(��� ��,�%�/����

���������, "����+��� ���"���(���� ���������  ! 2  "�� ���������

"����������� ��� ����� � �� «5�������� ������ ������� �. �����������», 

���%����� ! 1, � �. 6���%�, 21, '������� �������.� �� �����������

�� ���� ���� �� "��������� $ ���� ! 2 ��. «0����� ����», � �. #����

�������, 1, �
3 1-111 �� "��� ! 18 "� � �. 7��� ��������, 9-� ��          

� �. *�%�&��, 2-� (�"������%��), �
3 1-111 �� "��� ! 31, � �. ����������

*�"���, 11-� (�"������%��) �� ����.  

6����� ����� *������� "��$�(�&���� '� ��- ��� ������ $��.�             

�. �����������. 
����  �"��� ��������� '�-���� *������� "���$ & ����.

,����� ����� '� ��- ��� ������ ��.������ $��.� . ����� (����, 

��.��� �"��,����� ����� '�-���� *������� '� ��- ��� ������ � $��%��             

' ��.������ $��.� � ������ ��.������ ,��� ������������ ��'���� '�

��������� ���"������- $��.���- "��'��(�� �� ���"������/ ���, � ����.

����- �.��, � '�$������- '�������������.  

�������� '�-��� *������� �� *���� �$’&����, ���  ,����� ����� '�

��- ��� $��.���- ������, ���������.    

#������� ��'"��������� $��.���- ������ '� *�������� &

 "�������� ��"��������� $ �����%��� ��������������� ������� ����. 

5. %������ ���������� ��������
                                                                                                         

���. ���

���"� ��������� *�������

  


$���� ������, ���

"��"�� &���� '�� (��� ��

��������� *������� 2016 2017 2018 

8����� ������

�� ���������

*�������

&�����, � 
.�. 45809,9 59906,8 65960,0 171676,7 

��.����/ $��.� 16500,0 21000,0 15000,0 52500,0 

2��.� ����� ����������� 29309,9 38906,8 50960,0 119176,7 

1��� �.��� - - - -

*������� ��'��-����� �� 2016-2018 ����.  

6. #�	����	 ������
�
� 
� �'��
��	�
� ��������

      ��������� *������� ����� '��� '�$'"(���:  

       - �����/ ��'����� .�������� $ �����%���,  �.(. '� ��- ��� ���

��.����- "������ $ �����%��� ("���$����) .����, � ����. ���������

�������� "��$��� '������� $ �����%��� .������- $ ������, �� ���-

�������/ (�� � ����� ������ ��$���;  
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- ��'����� ��.����-�����"������ � ��%������� ��,����� �� �� �����

�����������. 

��"�������� �' ��������� "���'����: 

         - '$������� �$��� ��������- $ �������- ��$��  �� 10 % +���(��; 

         - ������ � ��"� ���%�� '�������� "��+� .���� 3337 ��.�.

7. ��������	� 
� ��
���� �� (���� ������ ��������

8"�������� ��"��������� $ �����%��� ��������������� ������� ����

+�����(�� �� 10 (���� "���& �� ,����������  "�������� ���������������

������� ����   ��,����%�� "�� ���� ��������� *�������.    

8"�������� ��"��������� $ �����%��� ��������������� ������� ����

" $��� & ������� �' ������ ����'�%�� *������� '� "��� ����� ���  

'���$�- ������� ��,����%��. 

������


�������� ���	
������ ���	���
��, �����
����	� 
� ���	
������

����
� ��’��
	� ���������� ���������
�� 	 ���	����-����
�����

�������� �	�
� �	��������� � 2016 – 2018 ����

1 *������� "����.�� ������� �������(��� ������ 

��������������� ������� ���� ���     

09 ������ 2016 ��� ! 68 

2 	�'��, ���� �� ����

��'"����(��� ��� ����

+��� ��'��$����

*�������

*�������� ��$��� )��������

8������ ��� 26 ������ 2003 ��� 

! 621 «*�� ��'��$����

"�����'��- � "��������-

��� ����� ������(���� �

��%�������� ��'���� ��

��������� "���� ��.������

$��.� » 

3 ��'��$��� *������� 8"�������� ��"���������

$ �����%��� ���������������

������� ����

4 ���"���������/ �������%�

*�������

8"�������� ��"���������

$ �����%���

��������������� �������

����

5 ����� ����'�%�� *������� 2016-2018 ����

6 ��������/ �$��� ,��������-

�� ����, ��$-����- ���

����'�%�� *�������

������ ' ���"��������

$��.����� "��'��(�����

	�(������  "��������                                                            �.����(



���

47 119 176 700,00 29 309 900,00 38 906 800,00 50 960 000,00

070000 33 105 000,00 10 500 000,00 11 000 000,00 11 605 000,00

070101 4 238 000,00 1 300 000,00 1 430 000,00 1 508 000,00

070201 27 878 000,00 8 550 000,00 9 405 000,00 9 923 000,00

070301 489 000,00 150 000,00 165 000,00 174 000,00

070601 200 000,00 200 000,00

070804 300 000,00 300 000,00

080000 17 998 000,00 5 520 000,00 6 072 000,00 6 406 000,00

080101 8 803 000,00 2 700 000,00 2 970 000,00 3 133 000,00

080203 4 890 000,00 1 500 000,00 1 650 000,00 1 740 000,00

080300 392 000,00 120 000,00 132 000,00 140 000,00

080800 3 913 000,00 1 200 000,00 1 320 000,00 1 393 000,00

090000 1 305 000,00 400 000,00 440 000,00 465 000,00

091105 1 305 000,00 400 000,00 440 000,00 465 000,00

110000 3 260 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 160 000,00

110202 1 630 000,00 500 000,00 550 000,00 580 000,00

110205 1 630 000,00 500 000,00 550 000,00 580 000,00

150000 59 507 700,00 10 662 900,00 18 944 800,00 29 900 000,00

150101 59 507 700,00 10 662 900,00 18 944 800,00 29 900 000,00

250404 4 001 000,00 1 227 000,00 1 350 000,00 1 424 000,00

                                                   

������	 1                                                                                                    

�� 
������� 	���������� �����������, 

��	������	��� �� 	���������� ������� 

��’�	��� 	����������� ����������� � 

���������-	���������� ���������� ����� 

����������� �� 2016 -2018 ��	� 

������� �����	'


��������� ������ �� �������� �����������


��������  �������	�

�����

���� !                                                                                                      

�� 	�������
 "��#���� ���������#� ���	����	�, �����������$ �� ���������#� ������� ��'%��	                                                   

����������#� #���������	�  ��������-���������#� ����������
 ���� ���	�#���� �� 2016-2018  ����

��#�������	�� &���� (	 �.�. &����-���
��� 

�����, ������� ��� &���), ��������	�� 

&����, ���$, #����$, ����#���

����� ��������� ���������	� 	�����                                                   

��� ������ 

	������	���� 

�����	�� 

�������  

�!�"����

'�( ������� ��	�� ) �� )) �	�	 ���������$

*��������	�� ���#�����$ ��������, ������, 

�������� 	���	 ��	��

��#�������	�� &����-��������, 

��#�������	�� �������� &����-��������

+���� ���������#� 	���	���
 ����

"���������� ������, ����#�	 �������

"�������  ���������$ (��� 

��������	���� ������� �� ��#������  

��������	���� ���������#���� �������)

��#��������� 	��� ���������� 	������	���� �����	�� 

�� 	����������� �������  �!�"����


��������# ����� 

���������  �������� 

��� ��	������ 

�������

� ���� ����� �� ��	���

,���	���
 ���������#� ���	����	� 

2017 2018

��	��

2016

 �&���� ������� ��	��

��� ���������� 

	������	���� 

�����	�� �� 

	����������� 

�������  

�!�"����

  

 

��������	 ���������                                                                                                                                $.������

)�& 	������

-��	����	�

.���$  	����	��

*����� ���	����$ �������$ (������-

��������$) ������#�

�������� 	�������


,�������
 ����	 �����	 �� ����� 

���/�	���




��� 

������� 

	
����	�-   

��� 

�����	�� 

�������� 

��������

1 3 4 5

47 96 354 633,00 89 708 898,00 29 309 900,00

070000 14 925 840,00 11 305 804,00 10 500 000,00

070101 2 529 500,00 1 386 500,00 1 300 000,00

450 000,00 350 000,00 350 000,00

 396 000,00 200 000,00 200 000,00

300 000,00 300 000,00 300 000,00

 635 500,00 155 500,00 100 000,00

 388 000,00 131 000,00 100 000,00

200 000,00 150 000,00 150 000,00

 160 000,00 100 000,00 100 000,00

070201 11 115 640,00 9 038 604,00 8 550 000,00

 308 200,00 153 000,00 50 000,00

150 000,00 50 000,00 50 000,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00

 300 000,00 300 000,00 300 000,00

513 700,00 293 700,00 50 000,00

������
���� ������ ��� (��
�-����	) � 4 "������	",                       

� 
. !�"�
�, 123

����������	
��
 ���� (	 �.�. ����-������� ����, 
������� ��� 

���
), ����
��
��	��
 ����, �
���, �
����
�, ����
���

������
���� ������ ��� (��
�-����	) � 15 "����#	�" 	����������"� 

��� , � 
. $
��� ��
�"� (��
�����), 1-�

������
���� ������ ��� (��
�-����	) � 37 "%�����	�" 	����������"� 

��� , � 
. &�����������	�, 101

������
���� ������ ��� (��
�-����	) � 17 "$�
��	�" 	����������"� 

��� , � 
. '�	(�
��� 18-� ()�������� ����
����, 8-�)

������
���� ������ ���  (��
�-����	) � 19 "�(����	",                      

� 
. 40-��##� &�����"�, 2

��	
��

��"�
����  ����" 

����� ����� 

� ���������  

������
���� ������ ��� (��
�-����	) � 2 "*����#�	",                      

� 
. +��#��	�, 41-�

'���"� �����	�� �� 

(����,���� 

� ��������� ��'-	��� 

�� ���� ��� ��	�

���
���
 ������ ��	
��

������	 2                                                                                                    

�� &��"���� 	�����
���"� � ���������, 

��	����� 	��� �� 	�����
���"� ������  ��’-	��� 

	�� ��
���"� "����������� � �����
���-

	 
�� ���"� ���(��#���� ����� ������"���� �� 

2016 -2018 ��	�   

��(�� "�
����"� ��(�������	� 	�,���                                                   

��(�� ��'-	��� ���������� �� ����	���-	�,�������� ��	 �������� ��.�                                                   

2

����	�
��� ��
�������� ���
	����	� 

� ! "#$                                                                                                      

��'%�
	, 	����� �� �
 � 2016 ���
 ������ ���	������� �� ��&��� ���
	 �'�(��� ���	��� �� ����	�
��' 

��
�������� ���
	����	� $
��	��������� �
���� ����

/�(�� �����	�� 

�� 2016 ��	       

��� 

���#������ 

	
����	�-   

��� 

�����	�� �� 

	����� ���

�� 

�������� 

��������

������
���� ������ �� "�'$ "��"�
����������� ���#�
���� (�	
��    0-

000 �� ����� � 1 - ����#�� �����	�� ����� "&��
��	�",                              

� 
. ��������	�, 29/32

������
���� ������ ������
���"� ��� (��
�-����	) � 29 "1������ 

,���#	�", � 
. 2�"��� ��
����� (�����. &�����), 20

������
���� ������ �� "�'$ "��"�
����������� ���#�
���� (�	
��    0-

000 �� ����� � 1 - ����#�� �����	�� ����� "&��
��	�",                            

� 
. &�����������	�, 103

������
���� ������ �� "�'$ "3�����
��� (�"�
���������� ,	�
�                                

0-00 �� ����� � 1 - ��,	�
���� ���#�
���� (�	
��",                            

� 
. '�
	���, 26-�

������
���� ������ �$+ 0-000 �� ����� � 4, � 
. + 
�"���� 

(��
�����), 38

������
���� ������ �$+ 0-000 �� ����� � 3, � 
. 4��������, 64



1 3 4 5

250 000,00 250 000,00 250 000,00

 200 000,00 200 000,00 200 000,00

456 200,00 121 200,00 50 000,00

 300 000,00 300 000,00 300 000,00

 300 000,00 300 000,00 300 000,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

300 000,00 300 000,00 300 000,00

 620 000,00 200 000,00 200 000,00

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

617 837,00 250 000,00 250 000,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00

 400 000,00 400 000,00 400 000,00

550 000,00 550 000,00 550 000,00

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

 762 000,00 300 000,00 300 000,00

387 700,00 370 700,00 300 000,00

 350 000,00 350 000,00 350 000,00

070301 780 700,00 380 700,00 150 000,00

 780 700,00 380 700,00 150 000,00

070601 200 000,00 200 000,00 200 000,00

������
���� ������ "����(�� ����� �����
�"�� ���#����,                      

� 
. 5-
�-��, 1

������
���� ������   �� "���#�
���-������� ��'-������-

"3�����
�(������ (�"�
����������� ���#�
���� (�	
�� 0 �� ���� 

"!�������"-"����(��  ��. ������ +��#��	� - ����� ��(�,	�
���"� 

��������� "�����	�", � 
. ''�#��
��� 1������
�, 15 

&����������  �����	�

������
���� ������ �� "�'$ "��"�
����������� ���#�
���� (�	
��    0-

000 �� ����� � 20 - ����#�� �����	�� ����� "3 (��'�",                            

�����. &�����"�, 16

������
���� ������ "����(�� � 9, � 
. 4	�����	� ����
����, 27/21

������
���� ������ �� "�'$ "5�"�������
���� 
����-�(�	�-

��������#�� ,	�
� �$+ 0-000 �� ����� � 18 - ����� ����#�� �� 

�����	�� ����#���� "�����", � 
. 6��� ����
��	� (7��,�
� ���-��), 9-

� (���
��������)

������
���� ������ �$+ 0-000 �� ����� � 13, � 
. 2�"��� ��
����� 

(�����. &�����), 45

������
���� ������ �� "�'$ � 6 "3�����
�(����� (�"�
���������� 

,	�
� 0-000 �� �����,  ����� ������#��"� ��������� "���������",                              

� 
. '�	���� 1��
��	�, 90/40

������
���� ������ �$+ 0-00 �� ����� � 12, � 
. &��
� % ����� (50 

��	�� /������	�� 4����), 9

������
���� ������ 3�$+ 0-000 �� ����� � 14,                                   

� 
. '�	(�
��� ()�������� ����
����), 19

������
���� ������ �� "���#�
���-������� ��'-������ "�$+  0-000 

�� ����� � 24 – ����� ����#�� �� �����	�� ����#���� "$����"",  

� 
. ������ ����� (������(-��), 85

������
���� ������  �� "���#�
���-������� ��’-������ � 32 

"3�����
�(����� (�"�
���������� ,	�
� 0-000 �� �����, ��(�,	�
���� 

����� "+	�
� ��������",  � 
. !
��	�, 1

������
���� ������ �'� "������"�����	�� 	�
�"� �-������
�(������ 

���#�
���� (�	
�� 0-000 �� �����-��,	�
���� ���#�
���� (�	
��-����� 

������#��"� ���������", � 
. 4������ ���	����	�"�, 25

)�*
 ������ ��	
�� # �� ## �
	�
	 ��������
�

2

2

������
���� ������ �$+ 0-000 �� ����� � 22,  ��
. !����#�,              

� 
. %���� 6-�, � �. 30                                   

������
���� ������ �� "�'$" �$+ 0-000 �� ����� � 31 ( "����(������ 

	
�����, ����� ����#�� �� �����	�� ����#���� "3 (��'�", � 
. 

���������� &�����, 11-�  (���
��������)

������
���� ������ �� "�'$ "5�"�������
���� 
����-�(�	�-

��������#�� ,	�
� �$+ 0-000 �� ����� � 18 - ����� ����#�� �� 

�����	�� ����#���� "�����", � 
. &���-��, 24-� (���
��������)

������
���� ������ �$+ 0-000 �� ����� � 35 ,                                    

� 
. ���������� &�����, 28/20

������
���� ������ �$+ 0-000 �� ����� � 23,                                    � 
. 

0���� 8���	�, 18

����������	
��
 ����-
��������, ����������	
��
 ��������
 

����-
��������

������
���� ������ �� "�'$ "��"�
���������� ,	�
�-��������                                   

0-000 �� �����, 
���� "3�	�
", ����� ��(�,	�
���"� ���������",                            

� 
. ����
��	�, 46

������
���� ������ �� "�'$ � 33 �$+ 0-000 �� �����, ��,	�
���� 

���#�
���� (�	
��", � 
. 7�	����	�, 35/21



1 3 4 5

200 000,00 200 000,00 200 000,00

070804 300 000,00 300 000,00 300 000,00

300 000,00 300 000,00 300 000,00

080000 8 372 000,00 5 982 000,00 5 520 000,00

080101 5 049 200,00 3 054 200,00 2 700 000,00

 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

 3 549 200,00 1 554 200,00 1 200 000,00

080203 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

080300 607 800,00 227 800,00 120 000,00

607 800,00 227 800,00 120 000,00

080800 1 215 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

1 215 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

090000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

091105 400 000,00 400 000,00 400 000,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00

110000 1 020 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

110202 500 000,00 500 000,00 500 000,00

 500 000,00 500 000,00 500 000,00

110205 520 000,00 500 000,00 500 000,00

 520 000,00 500 000,00 500 000,00

150000 69 747 693,00 69 381 994,00 10 662 900,00

150101 69 747 693,00 69 381 994,00 10 662 900,00

25 252 600,00 25 013 900,00 6 044 800,00

������
���� ������ �����.���� ���������� (�
� ����#�-�����	�"� 

	
 �  "3����",  � 
. 7����
����	�, 55

���� � ��������� ��"���	��������"� ���
���"� � ���	  ��             

� 
. !�����
� )�����, �. ������"���, 102 ��	�������, ��(���� 28 
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1 3 4 5

150 000,00

 1 058 490,00 1 031 490,00 1 031 500,00

41 000 000,00 40 900 000,00 1 000 000,00

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

936 600,00 936 600,00 936 600,00

250404 1 889 100,00 1 639 100,00 1 227 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

889 100,00 639 100,00 200 000,00

27 000,00
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