КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 20 травня 2021 року

№ 389

Про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького 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"
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:
1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького
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.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету та податкової політики, з питань архітектурної
діяльності, містобудування та капітального будівництва та заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.

Міський голова

Сергій Хоменко 38 83 40

Андрій РАЙКОВИЧ

Додаток 1
до рішення Кропивницької міської ради
20 травня 2021 року № 389

Зміни до ЗАХОДІВ
на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького
на 2021 рік
грн
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

1

2

Разом видатків на 2021 рік
6

1510000

Управління капітального будівництва

+4 460 500,0

7300

Будівництво та регіональний розвиток

+5 786 126,0

7310

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

-4 108 162,0

7321

Будівництво освітніх установ та закладів

7322

Будівництво медичних установ та закладів

+9 519 300,0

7324

Будівництво установ та закладів культури

+600 000,0

7325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і
спорту

+523 700,0

7330

Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності

-240 000,0

7340

Проєктування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

+720 472,0

7370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку території

-1 326 900,0

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

-3 625 626,0

7640

Заходи з енергозбереження

-3 625 626,0

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам
на здійснення програм та заходів за рахунок коштів
місцевих бюджетів

+2 300 000,0

9720

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проєктів

+2 300 000,0

Начальник управління

+97 716,0

Сергій БІЛОКІНЬ

Додаток 2
до рішення Кропивницької міської ради
20 травня 2021 року № 389

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
Код Типової
програмної
класифікації Найменування головного розпорядника коштів та відповідального виконавця / Найменування об'єктів будівництва
видатків та відповідно до проєктно-кошторисної документації, вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи
кредитування
місцевого
бюджету

1

2

Загальна тривалість
будівництва (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
будівництва,
гривень

3

4

Рівень
готовності
Разом видатки на 2021 об'єкта на
рік, гривень
кінець
бюджетного
періоду, %

5

Управління капітального будівництва

+4 460 500,0

7300

Будівництво та регіональний розвиток

+5 786 126,0

7310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

-4 108 162,0

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по
вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16
(проєктні роботи)

2019-2024

Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36
(проєктні роботи)

2021-2024

Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки,
Дарвіна, Степняка-Кравчинського

2016-2021

4 446 209

-1 654 800,0

100,0

Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями
Казанською та Радищева

2019-2025

орієнтовно
143000000

-500 000,0

0,1

Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями
Бобринецький шлях та Салганні піски

2021-2023

орієнтовно
95000000

-800 000,0

0,2

Нове будівництво вулиці Дона Амінадо в м. Кропивницький (проєктні
роботи)

2021-2023

+800 000,0

0,2

Реконструкція проспекту Інженерів (із виготовленням ПКД)

2021-2023

орієнтовно
75000000

-450 000,0

0,5

Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об"їзного до вулиці
Васнецова

2019-2021

36 736 688

-2 764 562,0

100,0

Капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь
(парк Молодіжний)

2020-2022

6 148 216

+600 000,0

35,4

Капітальний ремонт вулиці Ковпака

2019-2021

2 144 252

+503 200,0

100,0

Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від
вул. Пашутінської до буд. 38 по вул. Архітектора Паученка

2020-2021

1 037 516

-12 000,0

100,0

Капітальний ремонт оглядового колодязя дренажного колектору р.Інгул,
вул. Каховська (з виготовленням ПКД)
7321

6

орієнтовно
55000000

-120 000,0

2,1

+240 000,0

2021

+50 000,0

+97 716,0

Будівництво освітніх установ та закладів
Капітальний ремонт ДНЗ № 2 (ясла-садок) «Ятранчик», вул.Шевченка, 41-а

2019-2021

1 267 949

-100 000,0

100,0

Капітальний ремонт КЗ "ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №4 "Теремок",
вул. Гагаріна, 16-б

2020-2021

орієнтовно
8500000

-200 284,0

0,1

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 48 (ясла-садок) "Журавочка",
вул. Академіка Тамма, 27

2020-2021

523 625

+176 900,0

100,0

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 52 "Казковий", вул. Комарова, 11

2021-2022

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 72 «Гномик» комбінованого типу,
2019-2021
пров. Фортечний, 23-а
Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ (ясла-садок) № 72 «Гномик» комбінованого
2021-2022
типу, пров. Фортечний, 23-а

Нове будівництво навчального корпусу НВК "Кіровоградський колегіумспеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенівдошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання", за адресою:
вул. Арсенія Тарковського, 30 (учбовий корпус № 3)
(із виготовленням ПКД)

2021-2024

-157 000,0

1 353 340

-1 292 700,0
+1 092 700,0

-500 000,0

4,5

2

2021-2022

-100 000,0

Капітальний ремонт КЗ «НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 17 – центр естетичного виховання «Калинка», вул. Комарова, 54

2021-2022

-100 000,0

Капітальний ремонт санвузлів КЗ «НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 17 – центр естетичного виховання «Калинка»,
вул. Комарова, 54

2021-2022

+100 000,0

2021-2023

-200 000,0

2021-2023

+200 000,0

КЗ "Ліцей "Науковий" Міської ради міста Кропивницького",
вул. Пацаєва, 2 а (теплосанація КОРПУСУ №2)
Капітальний ремонт КЗ "Ліцей "Науковий" Міської ради міста
Кропивницького", вул. Пацаєва, 2 а (теплосанація КОРПУСУ №2)
Капітальний ремонт спортивної зали КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 –
центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг», вул. Тараса Карпи, 85

2019-2021

Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 –
центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг», вул. Тараса Карпи, 85

2021-2022

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30, вул. Вознесенська, 97

2018-2021

Капітальний ремонт вхідної групи та ганку КЗ "НВО № 32 "Спеціалізова
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр "Школа
мистецтв", вул. Глинки, 1

7322

7324

7325

1 200 280

-300 000,0

47,0

+50 000,0

2 752 468

+1 378 100,0

2021

+50 000,0

Капітальний ремонт актової зали ЗОШ І-ІІІ ступенів № 35,
вул. Космонавта Попова, 28/20

2021-2022

-200 000,0

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

2021-2022

+200 000,0

100,0

+9 519 300,0

Будівництво медичних установ та закладів
Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня
швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56

2019-2022

47 529 179

+11 219 300,0

Капітальний ремонт будівлі КНП "Клінічна дитяча міська поліклініка
Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 (виготовлення
ПКД)

2021-2024

орієнтовно
12000000

-300 000,0

Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської
ради", вул. Шевченка, 36 (виготовлення ПКД)

2021-2024

орієнтовно
12000000

+800 000,0

Капітальний ремонт приміщень травматологічного пункту КНП "Міська лікарня
швидкої медичної допомоги Міської ради міста Кропивницького",
вул. Короленка, 56 (із виготовленням ПКД)

2021

2 100 000

-2 200 000,0

6,7

+600 000,0

Будівництво установ та закладів культури
Капітальний ремонт входу бібліотеки-філії №8 міської централізованої
бібліотечної системи міста Кропивницького, вул. Куроп'ятникова, 25

2021-2022

+300 000,0

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

2021-2022

+300 000,0

+523 700,0

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
Нове будівництво універсального спортивного майданчика із штучним
покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості "Центр-Юність" по
вул. Металургів (біля житлового будинку № 36), смт Нове,
м. Кропивницький

7330

Продовженння додатка 2

Капітальний ремонт харчоблоку НВК “Кіровоградський колегіум спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад-центр естетичного виховання”, вул. Арсенія Тарковського, 36

2019-2022

1 314 435

+523 700,0

100,0

-240 000,0

Будівництво інших об'єктів комунальної власності
Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по
вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11

2021-2024

Капітальний ремонт актової зали будівлі за адресою: вул. Архітектора
Паученка, 41/39 (виготовлення ПКД)

2021-2024

орієнтовно
12000000

-500 000,0

Капітальний ремонт актової зали будівлі за адресою: вул. Архітектора
Паученка, 41/26 (виготовлення ПКД)

2021-2024

орієнтовно
12000000

+200 000,0

+60 000,0

1,7

3

7340

7370

7640

+720 472,0

Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
Реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 Комунального
некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради
міста Кропивницького"

2020-2021

22 833 262

+95 483,0

100,0

Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7),
м.Кропивницький

2018-2021

2 743 757

-587 096,0

100,0

Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7),
м.Кропивницький

2018-2021

5 555 049

+587 096,0

49,7

Реставрація терапевтичного відділення №2 стаціонару №1 Комунального
некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради
міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а

2021-2023

-90 000,0

2021-2023

+614 989,0

2021-2022

+100 000,0

Пристосування будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного
відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології
гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП
"Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького",
вул. Ушакова, 3-а" (виготовлення ПКД)
Ремонтно-реставраційні роботи харчоблоку НВК “Кіровоградський
колегіум - спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання”,
вул. Арсенія Тарковського, 36 (виготовлення ПКД)
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
території
Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і
функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"

7600

Продовженння додатка 2

-1 326 900,0
2017-2021

70 550 764

-1 326 900,0

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

-3 625 626,0

Заходи з енергозбереження

-3 625 626,0

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)
у тому числі за рахунок:

2018-2021

32 754 071

-3 625 626,0

100,0

100,0

кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
співфінансування з бюджету міської територіальної громади

-3 625 626,0

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на
здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

+2 300 000,0

9720

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів

+2 300 000,0

Х

Реконструкція приймального відділення КНП "Міська лікарня швидкої
медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького" за адресою:
вул. Короленка, 56, м.Кропивницький
Х

Начальник управління

2021
Х

Х

2 300 000,0

100,0

+4 460 500,0

Х

Сергій БІЛОКІНЬ

