
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

           
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від  «13» вересня 2022 року                                                                                         № 599   
 
 

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 140, 142, 143, 144, 146 Конституції України, 
статтями 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
статтею 23 та пунктом 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Бюджетного кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України                   
від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження порядку передачі бюджетних 
призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» 
(зі змінами), від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», пунктом 15 рішення 
Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет 
Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік», Виконавчий 
комітет Кропивницької міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 

1. 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. 
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2. Перерозподілити видатки спеціального фонду по управлінню 
капітального будівництва Кропивницької міської ради за бюджетними 
програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного 
розпорядника на 2022 рік, а саме:  

зменшити видатки по КТПКВК 7310 «Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства» на загальну суму 1 802 000,0 грн, в тому числі: 
по об’єкту «Реконструкція скверу "Фонтанний" по вул. Архітектора 
Паученка» на суму 302 000,0грн та по об’єкту «Реконструкція площі Героїв 
Майдану м. Кропивницький» на суму 1 500 000,0грн; 

збільшити видатки по КТПКВК 2152 «Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров’я» на суму 302 000,0грн. 

збільшити видатки по КТПКВК 3230 «Видатки, пов'язані з наданням 
підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із 
введенням воєнного стану» на суму 1 500 000,0грн 

 
3. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради внести 

зміни до розпису бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 
2022 рік по спеціальному фонду на підставі цього рішення. 

 
 

 
Секретар міської ради           Олег КОЛЮКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сергій Хоменко 35 83 40 



грн

1 2 4

1510000 Управління капітального будівництва 0

1000 Освіта 0

1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 0

2000 Охорона здоров'я +302 000

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я +302 000

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +1 500 000

3230
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

+1 500 000

7300 Будівництво та регіональний розвиток -1 802 000

7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -1 802 000

                                                       
Сергій БІЛОКІНЬ

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

Начальник управління капітального                     
будівництва Кропивницької міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                             "13" вересня 2022 року № 599

                           Додаток 1 
                                                                   до рішення Виконавчого комітету                                                         

                        

                                                         Кропивницької міської ради

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Зміни до ЗАХОДІВ 

Разом видатки на 2022 рік



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

1000 Освіта 0

1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 0

Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів +300 000

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 16
"Дружба" комбінованого типу, вул. Металургів, 34-а

2022-2023 +300 000

Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл -300 000

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

2021-2023 3 945 512 -350 000 91,1

Капітальний ремонт підвальних приміщень з 
облаштуванням запасного виходу у будівлі КЗ "Ліцей 
"Науковий" Міської ради міста Кропивницького",                               
вул. Пацаєва, 2 а

2022-2023 +350 000

Капітальний ремонт 1 корпусу музичної школи № 3 міста 
Кропивницького,  вул. Академіка Корольова, 2 2021-2023 2 733 645 -300 000 38,8

2000 Охорона здоров'я +302 000

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я +302 000

Капітальний ремонт частини приміщення поліклінічного 
відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" 
Кропивницької міської ради" під розміщення відділення 
психологічної реабілітації (з можливістю використання для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за 
адресою: вул. Металургів, 25-а

2022-2023 +302 000

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +1 500 000

3230
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо 
переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із 
введенням воєнного стану

+1 500 000

Капітальний ремонт приміщень (з можливістю 
використання для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 
10-та, буд.60

2022 +1 500 000

7300 Будівництво та регіональний розвиток -1 802 000

7310
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

-1 802 000

Кропивницької міської ради 

Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету 

"13"  вересня 2022 року  № 599

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 
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Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький (із 
виготовленням ПКД)

2020-2024 90 816 091 -1 500 000 32,3

Реконструкція скверу "Фонтанний" по вул. Архітектора 
Паученка

2021-2024 -302 000

0Разом по УКБ

Начальник управління капітального                                
будівнцитва Кропвиницької міської ради 

                                          
Сергій БІЛОКІНЬ


