
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від  «___» ___________  2022 року                                                                           № ____ 
 

 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                                            

від 04 лютого 2022 року № 1096 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки» 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 52, 59 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Про деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

          Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради                                

від 04 лютого 2022 року № 1096 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2022-2024 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                                               

2022 рік згідно з додатком 1; 

до Переліку об´єктів, видатки на які у 2022 році будуть проводитися за 

рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 

Кропивницької міської ради, згідно з додатком 2. 

 

 

 

Секретар міської ради           Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Зайкевич 35 83 40 



Додаток 1 

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради

"____" ___________ 2022 року №_____

грн

1 2 4

1510000 Управління капітального будівництва 0

2000 Охорона здоров'я +13 603 350

2152
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (капітальні 

ремонти медичних установ та закладів)
+13 603 350

7300 Будівництво та регіональний розвиток  -5 210 750

7310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства -20 308 000

7322 Будівництво медичних установ та закладів +20 114 850

7361
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
-5 017 600

7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
-7 092 600

7461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
-7 092 600

7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю -1 300 000

7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -1 300 000

     Начальник управління капітального будівництва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Сергій БІЛОКІНЬ

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Зміни до ЗАХОДІВ 

Разом видатки на 2022 рік

на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів  комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022 рік

Код типової 

класифікації 

видатків місцевих 

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів                                                       

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів



Додаток 2

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            

2022 рік,                            

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1510000 Управління капітального будівництва                                            0

в тому числі

кошти бюджету міської територіальної громади 0

2000 Охорона здоров'я +13 603 350

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я +13 603 350

Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарні"

Міської ради міста Кропивницького", вул.Салганні піски,14 (з

виготовленням ПКД)

2021-2023
орієнтовно 

28000000
+13 603 350 100,0

7300 Будівництво та регіональний розвиток -5 210 750

7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -20 308 000

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16 

(проєктні роботи)

2019-2025 83 914 859 -900 000 1,4

Нове будівництво облаштування інженерної інфраструктури до 

промислової зони індустріального парку "Ростагропром" за 

адресою: вул. Аджамська, 27, м. Кропивницький"

2022-2024 6 005 000 -2 880 000 0,0

Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. 

Вокзальної (І черга об'єкту будівництва) (із виготовленням ПКД)
2021-2024 98 736 600 -16 528 000 1,5

7322 Будівництво медичних установ та закладів +20 114 850

Нове будівництво зовнішніх мереж киснепостачання КНП "Міська 

лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради", 

вул. Короленка, 56 (із виготовленням ПКД)

2022-2024
орієнтовно 

2800000
+2 500 000 100,0

Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 
2019-2022 28 887 922 +16 114 850 100

Реконструкція системи киснепостачання стаціонару №1 КНП 

"Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. 

Ушакова, 3-а (виготовлення ПКД)

2022-2023
орієнтовно 

1700000
+1 500 000 100,0

7361
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
-5 017 600

Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 
2019-2022 28 887 922 -5 017 600 44,2

7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
-7 092 600

7461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
-7 092 600

Капітальний ремонт вулиці Ручайної 2020-2023 4 586 710 -2 000 300 1,8

Капітальний ремонт вулиці Мечнікова 2020-2022 1 745 110 -1 600 000 3,3

Капітальний ремонт вул. Сенчева від вул. Дарвіна до вул. 

Ломоносова
2021-2022 5 157 196 -3 492 300 1,3

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністюм -1 300 000

7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -1 300 000

Капітальний ремонт актової зали будівлі за адресою: вул. 

Архітектора Паученка, 41/26 2021-2024 22 778 611 -1 000 000 0,4

Капітальний ремонт їдальні будівлі за адресою: вул. Архітектора 

Паученка, 41/26 -300 000

0

Начальник управління капітального будівництва

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради 

Зміни до ПЕРЕЛІКУ

об'єктів, видатки на які у 2022 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню 

капітального будівництва Кропивницької міської ради 

Разом по УКБ

Сергій БІЛОКІНЬ

"____" ___________ 2022 року   № _____


