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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА   РАДА  
 

 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від "____" __________ 2021 року       № ___ 
 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 31 січня 2019  року № 2276"Про затвердження 

Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об´єктів 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки" 

(зі змінами) 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,                                   

статтями 25, 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення міської ради міста від 31 січня 2019 року                        

№ 2276 "Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і                                 

соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки", 

а саме:  

до Заходів на виконання Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства                      

і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на                                               

2021 рік згідно з додатком 1; 

до Переліку об´єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитись за 

рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 

Кропивницької міської ради, згідно з додатком 2. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Юлія Зайкевич 38 83 39 



Додаток 1                                                                                                                          
до рішення Кропивницької міської ради

від " ___"  ________   2021 року   № ____

грн

1 6

1510000 0

7300 +200 000,0

7310 +25 200,0

7321 -99 300,0

7322 -18 700,0

7323 +50 000,0

7324 +418 300,0

7340 -175 500,0

7600 -200 000,0

7640 -200 000,0

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Заходи з енергозбереження

 

 

     Начальник управління                                                                                                    Сергій БІЛОКІНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Будівництво установ та закладів культури

Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

2

Управління капітального будівництва 

Будівництво та регіональний розвиток  

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво медичних установ та закладів

Разом видатків на 2021 рік

 Зміни до ЗАХОДІВ                                                                                                                                                                                                                     

Код типової класифікації 
видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів                                                       
Код тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів

об'єктів  комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького   
на 2021 рік

на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту          



Додаток  2
до рішення Кропивницької міської ради
від " ____ "  ________   2021 року   № ____

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів та відповідального виконавця / Найменування об'єктів будівництва 
відповідно до проєктно-кошторисної документації, вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи

Загальна тривалість 
будівництва  (рік 

початку і 
завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Разом видатки на 2021 
рік, гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6

Управління капітального будівництва 0

в тому числі:

кошти бюджету міської територіальної громади 0

7300 Будівництво та регіональний розвиток +200 000

7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +25 200
Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, 
Дарвіна, Степняка-Кравчинського 2016-2021 4,446,209 -29 800 100

Нове будівництво водопроводу по вулиці Богдана Хмельницького, від № 18 
до № 42 2021-2022 +50 000

Капітальний ремонт вул. Сенчева від вул. Дарвіна до вул. Ломоносова 2021-2022 +5 000

7321 Будівництво освітніх установ та закладів -99 300

Капітальний ремонт КЗ"Дитячий будинок "Барвінок" - дошкільний 
навчальний заклад комбінованого типу №1", вул. Суворова, 1-к 2021-2022 -70 000

Капітальний ремонт ДНЗ № 2 (ясла-садок) «Ятранчик»,                                      
 вул.Шевченка, 41-а 2019-2021 орієнтовно 

1468000 +300 000 100.0

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 23 "Спутник",                                       
  вул. Добровольського, 1-Б 2021-2023 2,312,490 -150 000 2.2

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 24 «Вогник»                                         
 ім. В.О.Сухомлинського  комбінованого типу, провулок Училищний, 3-а 2019-2021 1,647,894 -1 515 300 8.0

Капітальний ремонт системи опалення та туалетів ДНЗ (ясла-садок)                 
 № 28 "Зірочка", Студентський бульвар, 8-А   2018-2021 1,509,068 -679 400 55.0

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) №35 "Світлячок" комбінованого типу, 
вул. Сергія Сенчева, 16-а 2021-2022 -40 000

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 48 (ясла-садок) "Журавочка",                 
вул. Академіка Тамма, 27 2020-2021 1,210,380 +329 900 70.5

Капітальний ремонт санаторного ДНЗ (ясла-садок)  № 65 "Лукомор'я",         
вул. Курганна, 2-а   2019-2021 орієнтовно 

3313000 +800 000 78.9

 Капітальний ремонт санаторного ДНЗ (ясла-садок)  № 70 «Оленка», 
комбінованого типу, вул. Яновського, 62-а 2021-2023 1,505,354 -100 000 3.3

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 73 «Червона квіточка» 
комбінованого типу, пров. Кінний, 3 2019-2021 орієнтовно 

2202000 +600 000 95.4

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, вул. Новгородська, 41 2019-2021 2,875,344 +882 000 84.7

Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, вул.Шульгиних,38 2019-2021 орієнтовно 
6390000 +2 200 000 87.4

Капітальний ремонт КЗ «НВО № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа  І-
ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення»,                                      
 вул. Тараса Карпи, 63

2021-2022 -50 000

Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. №10, 
смт Нове, вул. Металургів, 33/а 2021-2022 -20 600

Капітальний ремонт частини покрівлі КЗ «Завадівська гімназія Міської ради 
міста Кропивницького» 2019-2021 982,426 -882 000 10.2

Капітальний ремонт КЗ «НВО «Загальноосвітній навчальний заклад              
І-ІІІ ст № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер»,  провулок Фортечний, 7 
(корпус 1)  

2021-2022 -52 100

 Зміни до ПЕРЕЛІКУ
об'єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального 

будівництва Кропивницької міської ради 



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

2018-2021 1,570,098 -481 100 69.3

Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Ліцей "Науковий" Міської ради міста 
Кропивницького",  вул. Юрія Коваленка, 9-а 2021-2022 -23 200

Капітальний ремонт КЗ "Ліцей "Науковий" Міської ради міста 
Кропивницького", вул. Пацаєва, 2 а (теплосанація КОРПУСУ №2) 2021-2023 -100 000

Капітальний ремонт акової зали КЗ "НВО "ЗНЗ І-ІІІ ступенів                                       
           № 20 - дитячий юнацький центр "Сузір'я", проспект Перемоги, 16 2021-2023 -100 000

Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "НВО "ЗНЗ І-ІІІ ступенів                         
     № 20 - дитячий юнацький центр "Сузір'я", проспект Перемоги, 16 2019-2021 2,978,014 -9 900 100

Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Балашівська гімназія Міської ради 
міста Кропивницького",  вул. Івана Франка, 18 2019-2021 1,158,630 -1 060 800 8.4

Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «НВО № 25 «ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
природничо-математичний  ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра», 
вул. Леваневського, 2-б  

2019-2021 орієнтовно 
4550000 +800 000 84.7

Капітальний ремонт КЗ "НВО «Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – 
дитячий юнацький центр «Зорецвіт», Студентський бульвар, 21  

2021-2022 4,915,436 -100 000 1.0

Капітальний ремонт актової зали КЗ "НВО № 35 "ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
позашкільний центр", вул. Космонавта Попова, 28/20 2021-2022 -139 500

Капітальний ремонт актової зали КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості", 
вул. Добровольського, 22 2021-2022 -19 000

Капітальний ремонт 1 корпусу музичної школи №3 міста Кропивницького,  
вул. Академіка Корольова, 2 2021-2022 -418 300

7322 Будівництво медичних установ та закладів -18 700

Капітальний ремонт приміщення КНП "Територіальне стоматологічне 
об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 
(виготовлення ПКД)

2021-2024 орієнтовно 
10000000 -18 700 2.3

7323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери +50 000
Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для 
дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. 
Бєляєва, 72

2021-2022 +50 000

7324 Будівництво установ та закладів культури +418 300

Капітальний ремонт входу бібліотеки-філії №8 міської централізованої 
бібліотечної системи міста Кропивницького, вул. Куроп'ятникова, 25 2021-2022 691,118 +331 100 100

Капітальний ремонт входу бібліотеки-філії №17 міської централізованої 
бібліотечної системи міста Кропивницького, смт Нове,                                                        
                  вул. Металургів, 25

2021-2022 447,232 +87 200 100

7340 Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -175 500

Реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 Комунального 
некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради 
міста Кропивницького"

2020-2021 22,833,262 -175 500 100

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -200 000

7640 Заходи з енергозбереження -200 000

Впровадження заходів інвестиційного проєкту "Підвищення 
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в 
м. Кропивницькому": 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 
(термомодернізація)

2018-2021 32,754,071 -200 000 100

у тому числі за рахунок:
співфінансування з бюджету міської територіальної громади -200 000

Х Х Х Х 0 Х

Начальник управління Сергій БІЛОКІНЬ


	Р І Ш Е Н Н Я
	Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ

