
 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 лютого 2020 року      № 3122 

 

Про внесення змін до рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

від 18 грудня 2019 року № 3046 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» 
 
 

На підставі статей 14, 71, 72, 78, 1032, 1034, 105 Бюджетного кодексу 

України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Міська 

рада міста Кропивницького  
 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни до показників бюджету міста Кропивницького, 

визначених у додатках 1, 3, 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на                 

2020 рік», згідно з додатками 1, 3, 4. 

2. Залучити для фінансування видатків бюджету міста Кропивницького 

залишки коштів, що склалися станом на 01 січня 2020 року:  

по загальному фонду – 37 598 630,01 гривень, з них залишок коштів 

освітньої субвенції – 7 557 678,72 гривень, медичної субвенції –                                  

4 488,49 гривень, субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 30 036 462,80 гривень;  

по спеціальному фонду – 1 014 980 гривень залишку коштів бюджету 

розвитку на фінансування заходів по управлінню містобудування та 

архітектури, пов’язаних з охороною об’єктів культурної спадщини, які 

належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького. 

Затвердити джерела фінансування бюджету міста Кропивницького на 

2020 рік у новій редакції згідно з додатком 2 до даного рішення. 

  3. Внести зміни до текстової частини рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік», а саме викласти у новій редакції: 

 



 

 
              2 

 

абзаци 2, 3, 4, 5 пункту 1: 

«- доходи бюджету міста у сумі 2 125 018 637 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду бюджету міста – 2 035 278 887 гривень та доходи 

спеціального фонду бюджету міста – 89 739 750 гривень згідно з              

додатком 1 до цього рішення; 

- видатки бюджету міста у сумі 2 171 631 318,01 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду бюджету міста – 1 756 653 003,21 гривень та видатки 

спеціального фонду бюджету міста – 414 978 314,80 гривень; 

- профіцит за загальним фондом бюджету міста у сумі                                     

278 625 883,79 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста у сумі                           

325 238 564,80 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення». 

 

 

 

 

Міський голова          Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любов Бочкова 24 35 30 



14 лютого 2020 року № 3122

11201100000

Код

1 2 3 4 5 6

25000000

25010000

25010100

25010300

Додаток  1
до рішення Міської ради міста Кропивницького

Зміни до доходів  бюджету міста Кропивницького на 2020 рік,

визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046

+ збільшено

- зменшено

(код 
бюджету)

(грн)

 Найменування згідно                                                                       
                          з Класифікацією доходів бюджету

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Власні надходження бюджетних установ -2 034 900 -2 034 900

Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством

-2 034 900 -2 034 900

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю

-568 100 -568 100

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється 
відповідно до Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна"

-1 466 800 -1 466 800

Усього доходів (без урахування міжбюджетних 
трансфертів)

-2 034 900 -2 034 900

Разом доходів -2 034 900 -2 034 900



14 лютого  2020 року № 3122

11201100000

Код

1 2 3 4 5 6

200000

Х

600000

Х

Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Фінансування бюджету міста Кропивницького на 2020 рік, визначене у додатку 2 до рішення Міської ради міста 
Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046, (нова редакція)

(код бюджету)

(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування 38 613 610 -278 625 883,79 317 239 493,80 317 239 493,80

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

38 613 610 -278 625 883,79 317 239 493,80 317 239 493,80

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 38 613 610,01 37 598 630,01 1 014 980,00 1 014 980,00

208100  На початок періоду  55 735 849,28 54 311 037,38 1 424 811,90 1 223 911,86

208200  На кінець періоду  17 122 239,27 16 712 407,37 409 831,90 208 931,86

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

-316 224 513,80 316 224 513,80 316 224 513,80

300000  Зовнішнє фінансування  7 999 071 7 999 071 7 999 071

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями

7 999 071 7 999 071 7 999 071

301100  Одержано позик  11 475 325 11 475 325 11 475 325

301200  Погашено позик  -3 476 254 -3 476 254 -3 476 254

Загальне фінансування 46 612 681,01 -278 625 883,79 325 238 564,80 325 238 564,80

Фінансування за типом боргового зобов'язання

400000  Фінансування за борговими операціями  7 999 071 7 999 071 7 999 071

401000  Запозичення  11 475 325 11 475 325 11 475 325

401200  Зовнішні запозичення  11 475 325 11 475 325 11 475 325

401201  Довгострокові зобов'язання  11 475 325 11 475 325 11 475 325

402000  Погашення  -3 476 254 -3 476 254 -3 476 254

402200  Зовнішні зобов'язання  -3 476 254 -3 476 254 -3 476 254

402201  Довгострокові зобов'язання  -3 476 254 -3 476 254 -3 476 254

Фінансування за активними операціями 38 613 610,01 -278 625 883,79 317 239 493,80 317 239 493,80

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів 38 613 610,01 -278 625 883,79 317 239 493,80 317 239 493,80

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 38 613 610,01 37 598 630,01 1 014 980,00 1 014 980,00

602100  На початок періоду  55 735 849,28 54 311 037,38 1 424 811,90 1 223 911,86

602200  На кінець періоду  17 122 239,27 16 712 407,37 409 831,90 208 931,86

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

-316 224 513,80 316 224 513,80 316 224 513,80

Загальне фінансування 46 612 681,01 -278 625 883,79 325 238 564,80 325 238 564,80



1

14 лютого 2020 року № 3122

11201100000

(код бюджету)

Разом

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

0600000 +7 557 678,72 +7 557 678,72 +6 194 818,62 +1 821 264,94 +1 821 264,94 +1 821 264,94 +9 378 943,66

0611000 1000 +7 557 678,72 +7 557 678,72 +6 194 818,62 -5 546 -5 546 -5 546 +7 552 132,72

+7 557 678,72 +7 557 678,72 +6 194 818,62 +7 557 678,72

0611020 1020 0921 +7 994 321,72 +7 994 321,72 +6 547 804,62 -5 546 -5 546 -5 546 +7 988 775,72

+7 557 678,72 +7 557 678,72 +6 194 818,62 +7 557 678,72

0611030 1030 0921 +18 862 965 +18 862 965 +13 697 503 +883 481 +25 000 +25 000 +18 887 965

+14 488 261 +14 488 261 +11 875 624 +14 488 261

0611070 1070 0922 -19 299 608 -19 299 608 -14 050 489 -883 481 -25 000 -25 000 -19 324 608

-14 488 261 -14 488 261 -11 875 624 -14 488 261

0617300 7300 +1 826 810,94 +1 826 810,94 +1 826 810,94 +1 826 810,94

0617363 7363 0490 +1 826 810,94 +1 826 810,94 +1 826 810,94 +1 826 810,94

+1 821 264,94 +1 821 264,94 +1 821 264,94 +1 821 264,94

+5 546 +5 546 +5 546 +5 546

Додаток  3
до рішення Міської ради міста Кропивницького

Зміни до розподілу
видатків бюджету міста Кропивницького на 2020 рік,

визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046
+ збільшено
- зменшено

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 
коштів/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку

усього
у тому числі бюджет 

розвитку
видатки 

споживання

з них

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Освіта

у тому числі за рахунок:залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

у тому числі за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують 
корекції фізичного та/або розумового 
розвитку

у тому числі за рахунок освітньої субвенції 
з державного бюджету
Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими 
навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку
у тому числі за рахунок освітньої субвенції 
з державного бюджету

Будівництво та регіональний розвиток

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

 у тому числі за рахунок:

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

співфінансування з бюджету міста



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

0700000 +4 488,49 +4 488,49 -2 034 900 -1 803 900 -231 000 -2 030 411,51

0712000 2000 +4 488,49 +4 488,49 -2 034 900 -1 803 900 -231 000 -2 030 411,51

+9,36 +9,36 +9,36

+4 479,13 +4 479,13 +4 479,13

0712010 2010 0731 -1 338 000 -1 107 000 -231 000 -1 338 000

0712030 2030 0733 -101 700 -101 700 -101 700

0712080 2080 0721 -412 000 -412 000 -595 200 -595 200 -1 007 200

0712111 2111 0725 +400 000 +400 000 +400 000

0712113 2113 0721 +12 000 +12 000 +12 000

0712144 2144 0763 +4 488,49 +4 488,49 +4 488,49

+9,36 +9,36 +9,36

+4 479,13 +4 479,13 +4 479,13

1100000 -74 300 -74 300 +1 430 981 +1 430 981 +1 430 981 +1 356 681

1113000 3000 -74 300 -74 300 +74 300 +74 300 +74 300

1113242 3242 1090 -74 300 -74 300 +74 300 +74 300 +74 300

-74 300 -74 300 +74 300 +74 300 +74 300

1117300 7300 +1 356 681 +1 356 681 +1 356 681 +1 356 681

1117363 7363 0490 +1 356 681 +1 356 681 +1 356 681 +1 356 681

+1 356 681 +1 356 681 +1 356 681 +1 356 681

1200000 +2 157 588 +2 157 588 +24 700 928,86 +24 700 928,86 +24 700 928,86 +26 858 516,86

1216000 6000 -1 745 000 -1 745 000 -1 745 000 -1 745 000

1216011 6011 0610 -4 433 000 -4 433 000 -4 433 000 -4 433 000

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

Охорона здоров'я 

у тому числі за рахунок:

залишку медичної субвенції з державного 
бюджету

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

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги

Первинна медична допомга населеню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами(відділеннями)

Централізовані заходи з лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет

у тому числі за рахунок:

залишку медичної субвенції з державного 
бюджету

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

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

з них за рахунок Громадського бюджету

Будівництво та регіональний розвиток

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

у тому числі 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)

Житлово-комунальне господарство

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду



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

1216030 6030 0620 +2 688 000 +2 688 000 +2 688 000 +2 688 000

1217400 7400 +2 157 588 +2 157 588 -3 063 791 -3 063 791 -3 063 791 -906 203

1217461 7461 0456 +2 157 588 +2 157 588 -3 063 791 -3 063 791 -3 063 791 -906 203

1217300 7300 +29 509 719,86 +29 509 719,86 +29 509 719,86 +29 509 719,86

1217363 7363 0490 +29 509 719,86 +29 509 719,86 +29 509 719,86 +29 509 719,86

+26 858 516,86 +26 858 516,86 +26 858 516,86 +26 858 516,86

+2 651 203 +2 651 203 +2 651 203 +2 651 203

1500000

1517300 7300

1517310 7310 0443 -7 500 000 -7 500 000 -7 500 000 -7 500 000

1517330 7330 0443 +7 500 000 +7 500 000 +7 500 000 +7 500 000

1600000 +1 014 980 +1 014 980 +1 014 980 +1 014 980

1617300 7300 +1 014 980 +1 014 980 +1 014 980 +1 014 980

1617340 7340 0443 +1 014 980 +1 014 980 +1 014 980 +1 014 980

+9 645 455,21 +9 645 455,21 +6 194 818,62 +26 933 254,80 +28 968 154,80 -1 803 900 +28 737 154,80 +36 578 710,01

Організація благоустрою населених 
пунктів

Транспорт та транспортна 
інфраструктура, дорожнє господарство

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Будівництво та регіональний розвиток

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

у тому числі за рахунок:

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

співфінансування з бюджету міста

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Будівництво інших об'єктів  комунальної 
власності

Управління містобудування та 
архітектури (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Проєктування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури

Всього видатків



1

14 лютого  2020 року № 3122

11201100000
(код бюджету)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 +1 826 810,94

0617300 7300 +1 826 810,94

0617363 7363 0490 +1 826 810,94

+1 821 264,94

2019-2020 600 000 99 +1 834 100

2019-2020 252 646 86 +34 367,91 100

2019-2020 1 431 700 97 + 42 923,34 100

2018-2020 1 521 202 72 + 422 067,88 100

2018-2020 616 165 97 + 20 864,90 100

2019-2020 515 040 90 + 49 859,19 100

2019-2020 1 493 500 96 +51 194 100

2019-2020 2 049 659 41 +1 198 153,72 100

+5 546

2019-2020 1 493 500 96 +1 746 100

Додаток  4

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 2020 році,
визначених у додатку 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046

+ збільшено

- зменшено

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

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

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва  
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок  

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

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

у тому числі за рахунок:

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

Закупівля обладнання для загальноосвітніх шкіл м Кропивницького

Капітальний ремонт та благоустрій території дошкільного навчального  
закладу (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу за адресою: вул. 
Юрія Коваленка, 15 а, м. Кропивницький

Капітальний ремонт приміщень закладів освіти (заміна вікон на 
металопластикові енергозберігаючі) у м. Кропивницькому

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

Капітальний ремонт-заміна віконних блоків на  металопластикові з  
енергозберігаючими склопакетами в комунальному закладі “Навчально-
виховне обєднання № 35 “Загальносвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний 
центр  Кіровоградської  міської ради Кіровоградської області”, за адресою         
              вул. Космонавта Попова, 28/20, м. Кропивницький

Капітальний ремонт системи опалення КЗ "НВО № 35 "Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, позашкільний центр м. Кропивницький

Придбання спортивних майданчиків для загальноосвітніх навчальних закладів 
у місті Кропивницькому

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

співфінансування з бюджету міста

Придбання спортивних майданчиків для загальноосвітніх навчальних закладів 
у місті Кропивницькому
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

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

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва  
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок  

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

2019-2020 2 049 659 41 +3 800 100

1100000 +1 356 681

1117300 7300 +1 356 681

1117363 7363 0490 +1 356 681

2019-2020 3 +1 356 681 100

1200000 + 29 509 719,86

1217300 7300 + 29 509 719,86

1217363 7363 0490 + 29 509 719,86

+26 858 516,86

+ 2 651 203

2017-2020 98 + 1 841 384,85 100

+ 96 384,85

+1 745 000

2017-2020 + 473 036,22 100

+ 47 171,22

+ 425 865

2019-2020 + 859 854,73 100

+ 379 516,73

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

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник / відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проєктів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій
у тому числі за рахунок:

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

Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним 
покриттям на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький,                
                             вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проєктно-
кошторисної документації

1 391 681

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проєктів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій
у тому числі за рахунок:

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

співфінансування з бюджету міста

Реконструкція греблі р.Сугоклея, м.Кропивницький з виготовленням проєктно-
кошторисної документації

6 326 900

у тому числі за рахунок:

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

співфінансування з бюджету міста

Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська (коригування),                   
 м. Кропивницький (Кіровоград)

12 587 689

у тому числі за рахунок:

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

співфінансування з бюджету міста

Капітальний ремонт вул. Шкільної (від вул. Микитенка, вул. Достоєвського до 
вул. Ксенії Ерделі) з виготовленням проєктно-кошторисної документації

5 726 519

у тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

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

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва  
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок  

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

+480 338

2017-2020 + 287 018

2017-2020 62
+ 12 187 683,55

100

+ 3 000 000

2018-2020 93 + 336 456,76 99,4

2018-2020 4 + 3 371 875,20 100

2018-2020 94 + 350 776,86 100

2018-2020 94 + 205 133,03 100

2017-2020 95 +1 073 846,40 100

2019-2020 96 + 29 757,99 100

2019-2020 90 +77 227,05 100

2018-2020 2 + 654 806 100

2019-2020 6 + 313 196 100

2019-2020 31 + 184 448 100

2019-2020 17 + 185 366 100

2019-2020 18 + 85 744 100

2019-2020 9 +190 650 100

2019-2020 7 + 117 305 100

співфінансування з бюджету міста

за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі:

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва  “Ковалівський”, 
м.Кропивницький
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
“Перемоги” (коригування) з виготовленням проєктно-кошторисної 
документації 39 968 012
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
“Перемоги” (коригування)
Капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала Родімцева до          
                                  вул. Кримської (з виготовленням проєктно-кошторисної 
документації)

5 259 175

Капітальний ремонт вул. Габдрахманова від вул. Вокзальної до вул. Юрія 
Бутусова (Панфіловців) з виготовленням проєктно-кошторисної документації 3 493 500

Капітальний ремонт вул. Приміської від пров. Кар’єрного до греблі                     
р. Сугоклея з виготовленням проєктно-кошторисної документації

5 613 500

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)

3 656 600

Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до 
вул. Шевченка) у м. Кропивницькому 19 748 140

Капітальний ремонт вул. Приміської від вул. Луганської до пров. Кар’єрного з 
виготовленням проєктно-кошторисної документації

697 556

Капітальний ремонт вул. Нижня Прирічна з виготовленням проєктно-
кошторисної документації 799 826

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Олега Паршутіна 666 206

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території 
по вул. Полтавській, 81, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної 
документації

334 396

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Паркова та вул. 
Новосибірська у м. Кропивницькому з виготовленням проєктно-кошторисної 
документації

269 146

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Ринковий у м. 
Кропивницькому з виготовленням проєктно-кошторисної документації 224 671

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Верхній з 
виготовленням проєктно-кошторисної документації 104 333

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Новгородський 1-й у 
м. Кропивницькому 208 877

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Кропивницького, 8 
у м. Кропивницькому

126 041
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

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

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва  
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок  

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

2019-2020 15 + 174 792 100

2019-2020 7 + 419 531 100

2019-2020 5 + 319 587 100

2019-2020 5 + 307 500 100

2019-2020 5 + 423 930 100

2019-2020 55 + 2 038 814,22 100

1500000

1517300 7300

1517310 7310 0443 2019-2021 1,6 84

1517330 7330 0443 2016-2020 88,9 +7 500 000 100

1600000 +1 014 980

1617300 7300 +1 014 980

1617340 7340 0443 2020 +1 014 980 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х + 33 708 191,8 Х

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Новгородський 2-й у 
м. Кропивницькому з виготовленням проєктно-кошторисної документації 205 481

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Глинки з 
виготовленням проєктно-кошторисної документації

449 147

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Степанова у 
м. Кропивницькому з виготовленням проєктно-кошторисної документації 337 776

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Арнаутовський у        
                                    м. Кропивницькому з виготовленням проєктно-
кошторисної документації

324 701

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення від вул. Генерала Жадова 
до житлового будинку № 28 по вул. Генерала Жадова з виготовленням 
проєктно-кошторисної документації

447 244

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

4 511 200

Управління капітального будівництва  
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об"їзного до вулиці Васнецова 
(із виготовлення проєктно-кошторисної документації)

39 429 456 -7 500 000

Будівництво інших об'єктів  комунальної 
власності

Реконструкція проїжджої частини  вул. Ельворті, вул.Миколи Левитського 
(Колгоспної) в м.Кропивницький (І черга об"єкту будівництва)

67 763 696

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Проєктування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на обєктах культурної спадщини 
міста Кропивницького

1 014 980
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