
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "___" _________ 2018 року        № ____ 
 

м.Кропивницький 

 

Про погодження проекту рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

"Про затвердження Програми капітального  

будівництва, реконструкції та капітального  

ремонту об´єктів комунального господарства  

і соціально-культурного призначення  

міста Кропивницького на 2019 – 2020 роки" 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,                             

статтями 31, 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

статтею 2 Бюджетного кодексу України, Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького "Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2020 роки", що 

додається. 

2. Управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд 

міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова        А.Райкович 
 

 

 

 

Сурнін 24 49 57 



 

 

ПОГОДЖЕНО 

Рішення Виконавчого  

комітету Міської ради 

міста Кропивницького 

"___" ____________ 2018  

№ _______ 
 

Проект   
               Доопрацьований 10.07.18 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА   РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від "___" _________ 2018 року      № ______ 

 

 

Про затвердження Програми капітального  

будівництва, реконструкції та капітального  

ремонту об´єктів комунального господарства  

і соціально-культурного призначення  

міста Кропивницького на 2019 – 2020 роки 

 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,                                

статтями 26, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

статтею 2 Бюджетного кодексу України, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2020 роки, що 

додається. 

 

2. Включити Програму капітального будівництва, реконструкції                       

та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2020 роки до 

складу Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького                                              
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на 2018 рік та основних напрямків розвитку  на 2019 і 2020 рік. 

 

3. 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                        

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Грабенка О.В.   

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурнін 24 49 57 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

"___" ____________ 2018  

№ ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАМА 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019 -2020 роки  
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1 Вступ 1 

2 Головні проблеми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького 

1 

3 Мета Програми 3 

4 Результати виконання Програми на 2019 – 2020 роки 3 

5 Основні завдання щодо реалізації Програми   4 

6 Ресурсне забезпечення Програми 5 
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1. Вступ 
 

           Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019-2020 роки спрямована на 

вирішення таких основних проблемних питань містобудівної сфери міста 

Кропивницького, як розвиток житлового будівництва, а також оновлення 

технічного стану об’єктів соціально-побутового призначення та інженерно-

транспортної інфраструктури. 

Програму розроблено з метою сприяння досягненню сталого розвитку 

житлового будівництва, введення в дію нових та проведення реконструкції і 

капітального ремонту існуючих важливих об’єктів соціального призначення 

та інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме підвищенню 

ефективності і надійності функціонування житлово-комунальної системи і 

покращенню якості життя населення міста.  

Програмою передбачена реалізація заходів з будівництва житла, 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціально-

побутового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури за рахунок 

коштів бюджету м. Кропивницького, коштів державного бюджету і 

державного фонду регіонального розвитку за наявності відповідних 

бюджетних призначень, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури, а також сприятиме розвитку 

житлового будівництва міста Кропивницького.  
 

2. Головні проблеми капітального будівництва, реконструкції  

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства  

і соціально-культурного призначення міста Кропивницького 
  

Містобудування – комплексна багатогранна діяльність суспільства, що 

спрямована на створення матеріально-просторового середовища 

життєдіяльності людини. 

Містобудівна діяльність охоплює дослідження, проектування та 

управління процесами реалізації заходів, що визначають формування і 

розвиток функціональної та архітектурно-планувальної структури населених 

міст і районів згідно з демографічними, соціальними, економічними 

вимогами та природно-екологічними умовами; розвиток інженерної та 

транспортної інфраструктури; збереження і збагачення оточуючого 

середовища.  

         Моніторинг стану містобудівної сфери свідчить про певне зниження 

темпів розвитку будівельної галузі міста, що обумовлено, передусім, 

негативним впливом економічної кризи. Зокрема, це спостерігається при 

аналізі динаміки індикативних показників розвитку житлового будівництва.  
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Стан багатьох об’єктів соціальної сфери та інженерно-транспортної 

інфраструктури не відповідає існуючим нормам і не задовольняє сучасних   

потреб суспільства, що негативно позначається на якості життя мешканців 

міста. 

Можна визначити наступні проблеми в сфері містобудування, на 

вирішення яких направлена дія Програми:  

- повільні темпи розвитку будівництва доступного та соціального 

житла; 

- наявність незавершених будівництвом об’єктів, на яких тривалий час 

не виконуються роботи;  

- недостатня забезпеченість інженерними мережами;  

- незадовільний технічний стан багатьох соціально важливих об’єктів 

комунальної власності, зокрема лікарень і поліклінік, а також потреба в 

будівництві нових об’єктів соціального призначення;  

- висока завантаженість основних транспортних магістралей, яка 

вимагає будівництва нових доріг і реконструкції існуючих; 

- низька кваліфікація проектувальників та будівельників. 
 

3. Мета Програми 
 

Головною метою Програми є досягнення сталого розвитку будівництва 

в місті Кропивницькому, стимулювання зростання обсягів житлового 

будівництва, введення в дію нових та проведення реконструкції і 

капітального ремонту існуючих важливих об’єктів соціального призначення 

та інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме підвищенню 

ефективності і надійності функціонування житлово-комунальної системи і 

покращенню якості життя населення міста.  
 

4. Результати виконання Програми на 2016 – 2018 роки 
 

 За період з 01.01.2016 по 30 вересня 2018 року для забезпечення умов 

для надання дошкільної та середньої освіти в денних загальноосвітніх 

закладах міста проведено капітальний ремонт на суму 41 769,7 тис. грн;              

для покращення умов лікування хворих проведено капітальні ремонти 

установ охорони здоров’я на суму 9 094,4 тис. грн, об`єктів соціального 

захисту та соціального забезпечення на суму 4 446,1 тис. грн.  

Завершено будівництво та здані в експлуатацію такі значимі для міста 

об’єкти, як перегороджувальна споруда р. Інгул по вул. Михайлівській –                       

4 704,2 тис. грн; теплові мережі від котельні ЗОШ № 13 до будівлі                          

"НВО ЗОШ-І-ІІІ ступенів № 13" ІІ корпус по вул. Бєляєва,72 та                                             

ЗОШ І ступені "Мрія" по вул. Бєляєва, 23 – 1 020,6 тис. грн; будівництво 

котельні по вул. Комарова, 54 – 6 458,5 тис. грн; будівництво зовнішнього 

водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській – 1 235,0 тис грн; 

реставрація будівлі ЗОШ № 3 по вул. Авіаційній, 64 – 4 427,7 тис. грн. 
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Виконано комплексні заходи з енергозбереження та 

термомодернізації у Кропивницькому багатопрофільному ліцеї фізико-

математичної школи № 18  на суму 7 567,2 тис. грн 
 

 5. Основні завдання щодо реалізації Програми 
 

         Будівництво є однією з найважливіших галузей народного 

господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи 

господарювання в країні. Саме будівельна галузь створює велику кількість 

робочих місць і споживає продукцію багатьох інших галузей народного 

господарства.  

Стимулювання будівництва сприятиме розвитку економіки міста. 

Велику роль в даному питанні відіграє держава, а також органи 

місцевого самоврядування, оскільки саме реалізація масштабних 

інфраструктурних проектів, які ініціює і підтримує держава, під час долання 

кризових явищ в економіці може дати поштовх до подальшого розвитку 

галузі і позитивного впливу на економіку.  

На сьогоднішній день вирішення наявних проблем містобудування 

можливе тільки за умови активної допомоги з боку держави, що приведе до 

покращення інвестиційного клімату і дозволить в подальшому збільшувати 

обсяги залучених інвестицій у будівництво. 

Варто відзначити, що одним з найважливіших напрямків 

містобудування є розвиток житлового будівництва в місті Кропивницькому, 

передусім, розвиток будівництва соціального та доступного житла. 

Важливими завданнями, яким приділятиметься значна увага місцевої влади в 

рамках сприяння розвитку житлового будівництва, є: 

- реалізація заходів щодо стимулювання будівництва житла шляхом 

створення умов для будівництва житлових будинків, в яких мешканці міста 

Кропивницького, які відповідно до чинного законодавства потребують 

поліпшення житлових умов, зможуть придбати квартири на пільгових 

умовах, що передбачає запровадження нових ефективних фінансово-

інвестиційних механізмів підтримки будівництва; виділення відповідних 

земельних ділянок, створення належної інженерно-транспортної 

інфраструктури;  

-  завершення будівництва: 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова,                               

м. Кропивницький, 102 мікрорайон, поз. 28 (добудова), (будівництво 

інженерних мереж, благоустрій); 

госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, 

Степняка-Кравчинського; 

- продовження:  

реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для 

створення ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"; 

 реконструкції об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури міста, а 

саме проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського; 
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 реконструкції набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до                                                  

вул. Київської; 

 будівництва хірургічного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги 

м. Кропивницького; 

будівництво соціального житла, що передбачає будівництво житлових 

будинків для соціально незахищених верств населення, сиріт та інших; 

 виконання капітального ремонту об'єктів комунальної власності у                      

місті Кропивницький, оскільки багато будівель і споруд комунальної 

власності знаходяться в незадовільному стані і потребують проведення робіт 

з капітального ремонту.  

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів міського 

бюджету. Однак успішне виконання заходів Програми потребує також 

фінансування за рахунок коштів державного бюджету. Таким чином, 

можливе співфінансування заходів Програми за рахунок коштів субвенції             

з державного бюджету на соціально-економічний розвиток і коштів 

державного фонду регіонального розвитку за наявності відповідних 

бюджетних призначень на відповідний рік, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

Конкретні заходи Програми та Перелік об’єктів, які  фінансуються за 

рахунок бюджетних коштів, додаються.    

Головним розпорядником бюджетних коштів за Програмою є 

управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького. 
  

6. Ресурсне забезпечення Програми 
                                                                                                         

тис. грн 

Обсяги коштів, які пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 
Усього витрат на 

виконання Програми 

2019 2020  

Усього, в т.ч. 84 787,00 93 265,70 178 052,70 

Державний бюджет 4 787,00 5 000,00 9 787,00 

Бюджет міста Кропивницького 80 000,00 88 265,7 168 265,7 

Інші джерела 0,00 0,00 0,00 
 

Програма розрахована на 2019-2020 роки.  
 

7. Очікувані результати та ефективність Програми 
 

      Виконання Програми дасть змогу забезпечити:  

       - сталий розвиток житлового будівництва, у т.ч. за рахунок дії 

Державних програм будівництва (придбання) житла, у тому числі 

завершення будівництва житлових будинків, на яких тривалий час не 

виконувались роботи;  

- розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури                       

міста Кропивницького. 
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8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Управління капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького щомісячно до 10 числа подає до фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького інформацію про стан виконання 

Програми.    

Управління капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького публікує основні результати реалізації Програми за 

підсумками року у засобах масової інформації. 
 

Паспорт 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019 – 2020 роки 
 

1 Програма погоджена Рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від  "___" ________ 2018 року  

№ ___ 

2 Назва, номер та дата 

розпорядчого документа 

щодо розроблення 

Програми 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2003 року  

№ 621 "Про розроблення 

прогнозних і програмних 

документів економічного і 

соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету" 

3 Розробник Програми Управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 

4 Відповідальний 

виконавець Програми 

Управління капітального 

будівництва Міської ради 

міста Кропивницького 

5 Термін реалізації 

Програми 

2019-2020 роки 

6 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

Заступник начальника  

управління капітального будівництва              С. Білокінь 



1 3 4 5 6

151000 178 052 700,00 84 787 000,00 93 265 700,00

1000 5 964 000,00 2 840 000,00 3 124 000,00

2000 420 000,00 200 000,00 220 000,00

2080  420 000,00 200 000,00 220 000,00

3000 420 000,00 200 000,00 220 000,00

3100 420 000,00 200 000,00 220 000,00

3110 420 000,00 200 000,00 220 000,00

3111 420 000,00 200 000,00 220 000,00

7300 145 395 390,00 69 235 900,00 76 159 490,00

7310 36 896 790,00 17 569 900,00 19 326 890,00

7330 57 750 000,00 27 500 000,00 30 250 000,00

7340 43 747 200,00 20 832 000,00 22 915 200,00

2019

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів 

для виконання 

завдань

Будівництво та регіональний 

розвиток  

у тому числі за роками

Управління капітального 

2020

Освіта

Назва головного розпорядника коштів                                                       

Заклади і заходи з питань дітей 

та їх соціального захисту

Додаток 1                                                                                                                          

до Програми капітального 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і 

соціально-культурного призначення 

міста Кіровограда на 2019 -2020 роки 

Амбулаторно-поліклінічна 

допомога населенню 

Утримання закладів, що 

надають соціальні послуги 

дітям, які опинились у складних 

життєвих обставинах

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення

ЗАХОДИ                                                                                                                                                                                                     

на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту                                                                            

об'єктів  комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кіровограда                                                                                                   

на 2019-2020  роки

Код типової 

класифікації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Проектування, реставрація та 

охорона пам’яток архітектури

2

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Будівництво інших обєктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності

Охорона здоров'я

Надання соціальних та 

реабілітаційних послуг 

громадянам похилого віку, 

особам з  інвалідністю, дітям з 

інвалідністю в установах 

соціального обслуговування

Найменування коду тимчасової класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів



2 Продовження додатка 1

1 3 4 5 62

7370 41 834 100,00 19 921 000,00 21 913 100,00

7600 25 853 310,00 12 311 100,00 13 542 210,00

7640 4 032 000,00 1 920 000,00 2 112 000,00

7690 9 597 000,00 4 570 000,00 5 027 000,00

7693 882 000,00 420 000,00 462 000,00

  

 

Інші заходи,  пов'язані з 

економічною діяльністю

Співфінансування  

інвестиційних  проектів

     Заступник начальника управління капітального будівництва                                              С. Білокінь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Заходи з енергозбереження

Інша економічна діяльність

Інші програми та заходи, 

пов’язані з економічною 

діяльністю



грн

1 3 4 5 6

1500000   
84 637 000,00

 кошти бюджету 79 850 000,00

4 787 000,00

1510000   84 637 000,00

1000   2 690 000,00

1010         400 000,00      

1 509 100,00 809 100,00 400 000,00

1020   2 290 000,00

150 000,00

1 513 300,00 930 000,00 500 000,00

1 570 100,00 1 070 100,00 500 000,00

1 500 000,00 1 050 000,00 350 000,00

1 521 700,00 640 700,00 640 000,00

Всього видатків на 

завершення 

будівництва об'єктів 

на майбутні роки

2

Управління капітального 

будівництва 

Освіта

Надання дошкільної освіти                                                            

залучені кошти

Управління капітального 

будівництва 

об'єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню 

капітального будівництва  Міської ради  міста Кропивницького     

Разом видатків на 2019 

рік       

Капітальний ремонт системи опалення 

та туалетів ДНЗ  (ясла-садок) № 28 

"Зірочка", Студентський бульвар, 8-а

Капітальний ремонт будівлі КЗ "НВО 

"Багатопрофільний ліцей-фізико-

математична школа ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 18 - центр дитячої та юнацької 

творчості "Надія",  вул. Юрія 

Коваленка, 9-а

Капітальний ремонт ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів 

№ 10, вул. Металургів, 33-а, смт Нове

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 

в т. ч.

ПЕРЕЛІК

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Назва головного розпорядника коштів та 

відповідального виконавця                                                                                                                       

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації тощо                                                      

Загальний  обсяг 

фінансування 

будівництва  

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки 

Додаток 2                                                                                                                          

до Програми капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кіровограда на 2019 -2020 роки 

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 30, вул. Вознесенська, 97

Капітальний ремонт харчоблоку КЗ 

"НВО - "Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня "Гармонія" - гімназія ім. Тараса 

Шевченка - центр позашкільного 

виховання "Контакт",                                                                                             

вул. В'ячеслава Чорновола, 15 

Капітальний ремонт КЗ "НВО № 33 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

дошкільний навчальний заклад,                                                                                                       

вул. Микитенка, 35/21



2 Продовження додатка 2

1 3 4 5 62

1 327 910,00 838 000,00 300 000,00

2000   200 000,00

2080   200 000,00

1 182 529,00 280 000,00 200 000,00

3000    200 000,00

3100    200 000,00

3110   200 000,00

3111   200 000,00

1 417 785,00 200 000,00 200 000,00

7300   69 235 900,00

7310 56 919 552,00 26 911 710,00 17 569 900,00

37 787 611,00 9 569 940,00 9 569 900,00

14 231 941,00 12 441 770,00 6 000 000,00

900 000,00 900 000,00 700 000,00

300 000,00

4 000 000,00  4 000 000,00 1 000 000,00

7330

53 637 089,00 27 869 159,00 27 500 000,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту

Нове будівництво багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Генерала 

Жадова,  м. Кропивницький 

(Кіровоград), 102 мікрорайон,                                                                                                 

позиція 28 (добудова)

Надання соціальних та 

реабілітаційних послуг громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю в установах 

соціального обслуговування

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Нове будівництво автомобільного 

мосту через р. Інгул між вулицями 

Балтійською та Холодноярською,                                                                                                      

м. Кропивницький

Реконструкція набережної р. Інгул від  

вул. Михайлівської до вул. Київської

  Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню 

Капітальний ремонт будівлі дитячої 

міської поліклініки  № 1 по                                                                                                                                        

вул. Шевченка, 36

Нове будівництво зовнішнього 

водопроводу по вул. Львівській

Утримання закладів, що надають 

соціальні послуги дітям, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

Капітальний ремонт міського 

соціального гуртожитку для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, вул. Олени                                              

Теліги, 75-г

Нове будівництво зовнішнього 

водопроводу по вул. Львівській

Нове будівництво автомобільного 

мосту через р. Інгул між вулицями 

Балтійською та Холодноярською,                                                                                                      

м. Кропивницький

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 35, вул. Космонавта Попова, 28/20

Будівництво та регіональний 

розвиток  

Реконструкція господарчого блоку 

пологового будинку по вул. Олени 

Журливої, 1 під житловий будинок,                                                      

м. Кропивницький 

Будівництво інших об’єктів 

соціальної  та виробничої 

інфраструктури комунальної   

власності

Охорона здоров'я



3 Продовження додатка 2

1 3 4 5 62

53 637 089,00 27 869 159,00 27 500 000,00

7340 23 682 347,00 20 832 000,00 4 245 000,00

1 182 347,00 445  247,00 445 000,00

12 000 000,00 2,5 10 500 000,00 1 800 000,00

9 000 000,00 0,1 8 832 000,00 1 500 000,00

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

7370 19 921 000,00

49 924 000,00 23,5 19 920 757,00 15 134 000,00

 4 787 000,00

7600 6 000 000,00 4 370 000,00 12 311 100,00

7640 10 391 100,00

23 800 000,00 12 556 950,00 10 391 100,00

0,00

10 391 100,00

запозичення до бюджету розвитку 

(НЕФКО)

співфінансування видатків

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Капітальний ремонт КЗ "Навчально-

виховне об'єднання - "ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 31 з гімназійними класами, 

центр дитячої та юнацької творчості 

"Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, 

м. Кропивницький (термомодернізація)

в тому числі за рахунок:

 Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

території

Реконструкція будівлі по                                                                                                                                                                                              

вул. Архітектора  Паученка, 41/26 для 

створення і функціонування центру 

надання адміністративних послуг  у 

форматі "Прозорий офіс"  (за рахунок 

субвенції з державного бюджету на 

проведення робіт, пов'язаних зі 

створенням і забезпеченням 

функціонування центрів надання 

адміністративних послуг у форматі 

"Прозорий офіс")

Реконструкція будівлі по                                                                                                                                                                                                                 

вул. Архітектора  Паученка, 41/26 для 

створення і функціонування  ЦНАПу у 

форматі "Прозорий офіс"

Реставрація будівлі харчоблоку 

стаціонару № 2 КЗ "Центральна                                                                                                                                                                                 

міська лікарня м. Кіровограда",                                                                                                                                      

вул. Дворцова, 45/35

Реставрація фасаду будівлі за адресою: 

вул. Дворцова, 9 (літера А7),                                                                                                                                          

м. Кропивницький

Реставрація будівлі міського                                                                   

художньо-меморіального музею                                                                     

ім. О.О.Осмьоркіна,                                     

вул. Архітектора Паученка                                                                                

(Дворцова), 89

Реставрація КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 24 - центр дитячої та 

юнацької творчості "Оберіг",                                                                                                                 

вул. Гоголя, 125

Реконструкція проїжджої частини                                                                                                                                      

вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського 

(Колгоспної) в  м. Кропивницький                                                                                                                                

(І черга об'єкта будівництва)

Проектування, реставрація та 

охорона пам’яток архітектури



4 Продовження додатка 2

1 3 4 5 62

7690 6 000 000,00 4 370 000,00 1 920 000,00

7693 6 000 000,00 4 370 000,00 1 920 000,00

1 500 000,00 420 000,00 420 000,00

1 500 000,00 950 000,00 500 000,00

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

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

Інша економічна діяльність

Інші заходи,  пов'язані з економічною 

діяльністю

Капітальний ремонт нежитлового 

приміщення, вул. Вокзальна, 58

Капітальний ремонт нежитлового 

приміщення по вул. Соборній (50 років 

Жовтня), 14

Капітальний ремонт нежитлового 

приміщення по вул. Олексія                                                    

Єгорова, 40

Капітальний ремонт нежитлового 

приміщення по вул. Шатила, 12

Заступник начальника управління капітального будівництва                                                                С. Білокінь


