
ПРОЕКТ № 2435

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» ________ 2019 року № _____

Про внесення змін до рішення 
Міської ради міста Кропивницького
від 20 грудня 2018 року № 2263
«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»

На  підставі  статей  14,  71,  72,  78,  1032,  1034,  118  Бюджетного  кодексу
України, статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести  зміни  до  показників  бюджету  міста  Кропивницького,
визначених у додатках 3, 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від
20  грудня  2018  року  №  2263  «Про  бюджет  міста  Кропивницького  на
2019 рік», згідно з додатками 2, 3.

2.  Залучити для фінансування видатків бюджету міста Кропивницького
залишки коштів, що склалися станом на 01 січня 2019 року: 

по  загальному  фонду  –  66  970 244,54 гривень,  з  них  залишок  коштів
освітньої  субвенції  –  6 042 552,16  гривень,  медичної  субвенції  –
2 609 302,41 гривень,  субвенції  з  державного бюджету на здійснення заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  –
57 303 409,97 гривень, залишок коштів, отриманих як плата за оренду об’єктів
культурної  спадщини  у  минулі  роки  –  1 014 980  гривень  на  фінансування
заходів по управлінню містобудування та архітектури міської ради, пов’язаних
з  охороною  об’єктів  культурної  спадщини,  які  належать  до  комунальної
власності територіальної громади міста Кропивницького;
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по спеціальному фонду – 2 342 683,68 гривень, у тому числі по бюджету
розвитку  –  1 838 619,68  гривень,  з  них  залишок  кредитних  коштів  Північної
екологічної  фінансової  корпорації  (НЕФКО)  –  539 108,68  гривень  на
фінансування  інвестиційного  проекту  "Підвищення  енергоефективності  у
навчальних закладах і  системі  вуличного  освітлення  в  м.  Кропивницькому по
Головному управлінню житлово-комунального господарства та залишок цільових
фондів:  фонду  охорони  навколишнього  природного  середовища  –
201 689 гривень, фонду розвитку та благоустрою міста – 302 375 гривень. 

Затвердити  джерела  фінансування  бюджету  міста  Кропивницького  на
2019 рік у новій редакції згідно з додатком 1 до даного рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну комісію міської ради з
питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного
розвитку..

Міський голова    А. Райкович

Бочкова 24 35 30



Додаток 1
до рішення Міської ради міста Кропивницького

"___" ________  2019 року № ____

Фінансування бюджету міста Кропивницького на 2019 рік,
визначене у додатку 2 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263,

(нова редакція)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування

0,00

0,00

0,00

Х Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

0,00

0,00

600000 Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

Х Загальне фінансування

(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

у тому числі 
бюджет 
розвитку

69 312 928,22 -291 803 045,43 361 115 973,65 360 611 909,65

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

69 312 928,22 -291 803 045,43 361 115 973,65 360 611 909,65

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 69 312 928,22 66 970 244,54 2 342 683,68 1 838 619,68

208100  На початок періоду  94 661 767,56 90 815 594,39 3 846 173,17 3 309 884,93

208200  На кінець періоду  25 348 839,34 23 845 349,85 1 503 489,49 1 471 265,25

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-358 773 289,97 358 773 289,97 358 773 289,97

300000  Зовнішнє фінансування  6 225 325,00 6 225 325,00 6 225 325,00

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями

6 225 325,00 6 225 325,00 6 225 325,00

301100  Одержано позик  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

301200  Погашено позик  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

75 538 253,22 -291 803 045,43 367 341 298,65 366 837 234,65

400000  Фінансування за борговими операціями  6 225 325,00 6 225 325,00 6 225 325,00

401000  Запозичення  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

401200  Зовнішні запозичення  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

401201  Довгострокові зобов'язання  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

402000  Погашення  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

402200  Зовнішні зобов'язання  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

402201  Довгострокові зобов'язання  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

69 312 928,22 -291 803 045,43 361 115 973,65 360 611 909,65

602000  69 312 928,22 -291 803 045,43 361 115 973,65 360 611 909,65

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 69 312 928,22 66 970 244,54 2 342 683,68 1 838 619,68

602100  На початок періоду  94 661 767,56 90 815 594,39 3 846 173,17 3 309 884,93

602200  На кінець періоду  25 348 839,34 23 845 349,85 1 503 489,49 1 471 265,25

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-358 773 289,97 358 773 289,97 358 773 289,97

75 538 253,22 -291 803 045,43 367 341 298,65 366 837 234,65
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Додаток  2
до рішення Міської ради міста Кропивницького
"__" ________  2019 року № _____

Зміни до розподілу
видатків бюджету міста Кропивницького на 2019 рік,

визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263

+ збільшено

- зменшено

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки споживання

з них

усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0600000 +6 042 552,16 +6 042 552,16 +11 563 226,01 +11 563 226,01 +11 563 226,01 +17 605 778,17

0611000 1000 Освіта +6 042 552,16 +6 042 552,16 +6 042 552,16
в тому числі за рахунок:

+3 542 552,16 +3 542 552,16 +3 542 552,16

+2 500 000 +2 500 000 +2 500 000

0611020 1020 0921 +6 042 552,16 +6 042 552,16 +6 042 552,16

в тому числі за рахунок:

+6 042 552,16 +6 042 552,16 +6 042 552,16

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +11 563 226,01 +11 563 226,01 +11 563 226,01 +11 563 226,01

0617363 7363 0490 +11 563 226,01 +11 563 226,01 +11 563 226,01 +11 563 226,01

+11 344 786,01 +11 344 786,01 +11 344 786,01 +11 344 786,01

0700000 +2 609 302,41 +2 609 302,41 +10 719 347,00 +10 719 347,00 +10 719 347,00 +13 328 649,41

0712000 2000 Охорона здоров'я +2 609 302,41 +2 609 302,41 +2 609 302,41
в тому числі за рахунок:

+365 227,44 +365 227,44 +365 227,44

+2 244 074,97 +2 244 074,97 +2 244 074,97

0712010 2010 0731 +2 031 126,85 +2 31 126,85 +2 031 126,85

+365 227,44 +365 227,44 +365 227,44

+1 665 899,41 +1 665 899,41 +1 665 899,41

0712144 2144 0763 +578 175,56 +578 175,56 +578 175,56

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +10 719 347,00 +10 719 347,00 +10 719 347,00 +10 719 347,00

0717363 7363 0490 +10 719 347,00 +10 719 347,00 +10 719 347,00 +10 719 347,00

грн

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника/відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування бюджету

видатки 
розвитку

у тому числі бюджет 
розвитку

видатки 
споживаннякомунальні 

послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

залишку освітньої субвенції з державного 
бюджету

залишку субвенції з обласного бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти за 
рахунок коштів освітньої субвенції

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

залишку освітньої субвенції з державного 
бюджету

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

з них за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

залишку медичної субвенції з державного 
бюджету

залишку субвенції з обласного бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері охорони 
здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

залишку медичної субвенції з державного 
бюджету

залишку субвенції з обласного бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері охорони 
здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+10 407 137,00 +10 407 137,00 +10 407 137,00 +10 407 137,00

1000000 +1 296 580,36 +1 296 580,36 +1 296 580,36 +1 296 580,36

1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +1 296 580,36 +1 296 580,36 +1 296 580,36 +1 296 580,36

1017363 7363 0490 +1 296 580,36 +1 296 580,36 +1 296 580,36 +1 296 580,36

+1 278 437,36 +1 278 437,36 +1 278 437,36 +1 278 437,36

1100000 +159 000,00 +159 000,00 +159 000,00 +159 000,00

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +159 000,00 +159 000,00 +159 000,00 +159 000,00

1117363 7363 0490 +159 000,00 +159 000,00 +159 000,00 +159 000,00

+156 600,00 +156 600,00 +156 600,00 +156 600,00

1200000 +35 403 876,28 +35 403 876,28 +35 403 876,28 +35 403 876,28

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +34 864 767,60 +34 864 767,60 +34 864 767,60 +34 864 767,60

1217363 7363 0490 +34 864 767,60 +34 864 767,60 +34 864 767,60 +34 864 767,60

+34 116 449,60 +34 116 449,60 +34 116 449,60 +34 116 449,60

1217600 7600 +539 108,68 +539 108,68 +539 108,68 +539 108,68

1217640 7640 0470 +539 108,68 +539 108,68 +539 108,68 +539 108,68

1600000 +1 317 355,00 +1 014 980,0 +1 317 355,00 +1 317 355,00

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +1 014 980,0 +1 014 980,0 +1 014 980,0 +1 014 980,0

1617340 7340 0443 +1 014 980,0 +1 014 980,0 +1 014 980,0 +1 014 980,0

1617600 7600 +302 375,00 +302 375,00 +302 375,00

1617691 7691 0490 +302 375,00 +302 375,00 +302 375,00

3600000 +201 689,00 +201 689,00 +201 689,00

3618300 8300 +201 689,00 +201 689,00 +201 689,00

3618340 8340 0540 +201 689,00 +201 689,00 +201 689,00

Всього видатків +8 651 854,57 +8 651 854,57 +60 661 073,65 +60 157 009,65 +201 689,00 +60 459 384,65 +69 312 928,22

з них за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

з них за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

з них за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

з них за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених органами місцевого самоврядування

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

Охорона навколишнього природного 
середовища 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів



Додаток  3

до рішення Міської ради міста Кропивницького

"__" _______  2019 року № ____

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 2019 році,
визначеного у додатку 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000 +11 563 226,01

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +11 563 226,01

0617363 7363 0490 +11 563 226,01

+11 344 786,01

+218 440,00

Закупівля обладнання для загальноосвітніх шкіл, у тому числі: +5 826,78

за рахунок субвенції з державного бюджету +5 826,78

Придбання обладнання для загальноосвітніх шкіл, у тому числі: +103 000,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +100 000,00

+3 000,00

+128 800,00

+125 000,00

+3 800,00

+1 549,47

+0,47
+1 549,00

+713 916,09

+713 916,09

+1 010,06

+0,06
+1 010,00

+16 912,00

+16 912,00

грн.

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень будівельної 
готовності об'єкта 

на кінець 
бюджетного 
періоду, %

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

за рахунок субвенції з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

співфінансування з міського бюджету 

Капітальни ремонт-заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими 
склопакетами в закладах освіти м. Кропивницький, у тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ (ясла-садок) № 42 “Ювілейний” по вул. Олени Теліги, 
77

за рахунок субвенцїї з державного бюджету
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт приміщень критого плавального басейну ДНЗ (ясел-садка) № 73 
“Червона квіточка” комбінованого типу з облаштуванням спортивно-тренажерної і 
корекційної зали

за рахунок субвенцїї з державного бюджету
Капітальний ремонт – заміна вікон на металопластикові з енергозберігаючими 
склопакетами ЗОШ I—III ступенів № 4 по вул. Шульгиних, 38
за рахунок субвенцїї з державного бюджету
співфінансування з міського бюджету 
Закупівля обладнання для загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7 ім. О.Пушкіна 
міської ради м. Кропивницького Кіровоградської області, вул. Г.Шумілова, 30, у тому 
числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету



1 2 3 4 5 6 7 8 9

+2 100,00

+2 100,00

+1 376 787,39

+1 336 881,39

+39 906,00

+82 365,15

+82 365,15

+128 750,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +125 000,00

+3 750,00

+281,97

+281,97

+1 206 000,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 200 000,00

+6 000,00

0700000 +10 719 347,00

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +10 719 347,00

0717363 7363 0490 +10 719 347,00

+10 407 137,00

+312 210,00

1000000 +1 296 580,36

1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +1 296 580,36

1017363 7363 0490 +1 296 580,36

+1 296 580,36

Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт спортивного 
майданчика  КЗ “НВО “Загальноосвітня школа I—II ступенів - ліцей № 19 - 
позашкільний центр міської ради м.Кропивницького за адресою вул. Волкова, 24, у 
тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі “Навчально-виховне 
об'єднання  “Загальноосвітня школа I—II ступенів - ліцей № 19 - позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради  за адресою вул. Волкова, 24, м.Кропивницький, у тому 
числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету 

Капремонт огорожі КЗ “НВО “ЗОШ І-ІІ ступенів-ліцей № 19 - позашкільний центр 
міської ради м. Кропивницького Кіровоградської області за адресою: вул. Волкова, 24", 
вул. Волкова, 24, м. Кропивницький

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

Капітальний ремонт — заміна віконних блоків на металопластикові з 
енергозберігаючими склопакетами в комунальному закладі “Навчально-виховне 
об’єднання “Загальноосвітня школа I—II  ступенів-ліцей № 19 – позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”, за адресою: вул. Волкова, 24, 
м.Кропивницький, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт актового залу КЗ “НВО “Загальноосвітній навчальний заклад I—
III ступенів № 20–дитячий юнацький центр “Сузір’я”, просп. Перемоги, 16

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

Капітальний ремонт огорожі з встановленням зовнішнього освітлення (з 
виготовленням проектно-кошторисної документації) у загальноосвітній школі I—III 
ступенів № 22 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за адресою м. 
Кропивницький, селище Гірниче, вул. Лінія 6-а, будинок 30, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Управління охорони здоров'я (головний 
розпорядник / відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

за рахунок субвенції з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

Відділ культури і туризму (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Капітальний ремонт приміщень Художньої школи імені О.Осмьоркіна по просп. 
Винниченка, 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

+1 278 437,36

+18 143,00

1100000 +159 000,00

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +159 000,00

1117363 7363 0490 +159 000,00

+156 600,00

+2 400,00

1200000 +35 403 876,28

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +34 864 767,60

1217363 7363 0490 +34 864 767,60

+34 116 449,60

+748 318,00

+9 486 623,81

за рахунок субвенції з державного бюджету +9 410 123,81
+76 500,00

+345 248,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +287 018,00
+58 230,00

+15 952,21

за рахунок субвенції з державного бюджету +952,21

+15 000,00

+124 458,07

за рахунок субвенції з державного бюджету +124 458,07

+2 136,20

за рахунок субвенції з державного бюджету +2 136,20

+281 231,05

за рахунок субвенції з державного бюджету +281 231,05

+23 505,20

за рахунок субвенції з державного бюджету +21 323,20

+2 182,00

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету 

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник / відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

за рахунок субвенції з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

за рахунок субвенції з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
“Перемоги” з виготовленням проектно-кошторисної документації, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва  “Ковалівський”,                   
         м. Кропивницький, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення набережної р.Сугоклей від вул. 
Прирічної до вул. Приміської (з виготовленням ПКД), у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт дороги по вул. Преображенській (від вул. Арсенія Тарковського 
до пл. Богдана Хмельницького), у тому числі:

Капітальний ремонт  внутрішньодворової дороги по вул.Кременчуцька, 13,                      
   м. Кропивницький

Капітальний ремонт  внутрішньодворової дороги по вул. Сергія Сєнчева, 40,                   
          м. Кропивницький

Капітальний ремонт  внутрішньодворової дороги по вул. Андріївська, 16,                         
  м. Кропивницький

співфінансування з міського бюджету 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

+78 247,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +76 287,00

+1 960,00

+24 088,40

за рахунок субвенції з державного бюджету +12 577,40

+11 511,00

+2 805,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 902,00

+903,00

+2 068 460,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +2 026 871,00
+41 589,00

+1 570 584,42

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 546 152,42

+24 432,00

+3 094 352,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +3 079 352,00

+15 000,00

+2 060 728,24

за рахунок субвенції з державного бюджету +2 016 817,24
+43 911,00

+1 493 500,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 450 000,00

+43 500,00

+5 613 500,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +5 450 000,00

+163 500,00

+1 493 500,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 450 000,00

+43 500,00

+3 656 500,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +3 550 000,00

+106 500,00

+2 098 200,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +2 037 000,00

Капітальний ремонт  внутрішньодворової дороги по вул. Бєляєва, 11,                                
  м. Кропивницький

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт  внутрішньодворової дороги по вул. Шатила, 12, 14,                          
  м. Кропивницький

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт  внутрішньодворової дороги по просп. Університетський, 23, 
корп. 1, 2,  м. Кропивницький

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт дороги (з виготовленням проектно-кошторисної документації) по 
вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська в м. Кропивницькому, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська,  м. Кропивницький (Кіровоград), 
у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький з виготовленням проектно-
кошторисної документації,  у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території 
Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому, у 
тому числі:

співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала Родимцева до вул. 
Кримської (з виготовленням проектно-кошторисної документації),  у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт вул. Приміської від пров. Кар’єрного до греблі р. Сугоклея з 
виготовленням проектно-кошторисної документації, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт вул. Габдрахманова від вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова 
(Панфіловців) з виготовленням проектно-кошторисної документації, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт вул. Рівненської (від вул. Соборної до пров. Плетеного), провулку 
Сухумського (від пров. Плетеного до пров. Миргородського), провулку 
Миргородського (від  пров. Сухумського до вул. Верхня Биківська), провулку 
Плетеного (від вул. Рівненської до вул. Верхня Биківська)

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових 
будинках м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації, у тому числі:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

+61 200,00

+384 200,00
за рахунок субвенції з державного бюджету +373 000,00 

+11 200,00

+391 400,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +380 000,00

+11 400,00

+103 000,00 

за рахунок субвенції з державного бюджету +100 000,00

+3 000,00

+87 600,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +85 000,00

+2 600,00

+97 900,00
за рахунок субвенції з державного бюджету +95 000,00

+2 900,00
+267 048,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +259 248,00 

+7 800,00

1217600 7600 +539 108,68

1217640 7640 0470 +539 108,68

+539 108,68

1600000 +1 014 980,00

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +1 014 980,00

1617340 7340 0443 +1 014 980,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х +60 157 009,65 Х

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Балтійська

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення                                                          
вул. Олега Паршутіна

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення                                                     вул. 
Амурська

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мінський

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Ламаний

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  пров. Глінки

співфінансування з міського бюджету 

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Залучення залишку запозичення на впровадження заходів інвестиційного проекту 
"Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного 
освітлення в м. Кропивницькому"

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури
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