
 
 

№ 

п/п 

Назва проекту Короткий опис проекту Місце впровадження 

1. Зігріємо наших дітей  та 

покращимо обличчя 

нашого мікрорайону 

Заміна вікон вул.Бєляєва,1, НВО №8 

2. Проведення енергетичного 

аудиту 

Залучення сертифікованих 

спеціалістів до 

проведення енергоаудиту 

в закладі  

вул. Волкова, 26-д  

КЗ НВО «СЗОШ №1- ДНЗ» 

3. Встановлення метало- 

пластикових вікон як  

невід’ємна складова 

вирішення проблеми 

енергозбереження у  

територіальному центрі 

Подільського району 

 Заміна вікон вул. Кропивницького, 106,  

 територіальний центр  

соціального 

обслуговування 

Ленінського району міста 

Кіровограда 

4. Впровадження контролю 

та управління системами 

життєзабезпечення 

житлового будинку 

«Прозорий Дім» 

Здійснення контролю та 

управління системами 

життєзабезпечення 

житлового будинку 

«Прозорий Дім» 

вул. Волкова, 30  

ОСББ «Рідний дім-30» 

5. Оновлення  ВМХ – 

майданчику у 

Ковалівському парку 

Організація умов для  

аматорських занять 

підлітків екстремальними 

видами спорту 

вул Євгена Чикаленка,11 

(Ковалівський парк) 

6. Унікальність і майбутнє 

нашого міста 

Заклик: приходь до 

міськради з пропозиціями 

і ідеями замість скарг 

вул. В. Перспективна, 41, 

каб. 129 

7. Проведення енергетичного 

аудиту в КЗ НВО ЗНЗ І-ІІІ 

 не. № 1 ДЮЦ 

«Перлинка» 

Залучити сертифікованих 

спеціалістів і провести 

енергоаудит в закладі 

вул. Преображенська, 103 

КЗ НВО ЗНЗ І-ІІІ  не. № 1 

ДЮЦ «Перлинка»  нерг. 2 

8. Проведення енергетичного 

аудиту в КЗ НВО ЗНЗ І-ІІІ 

 не. № 1 ДЮЦ 

«Перлинка» 

Залучити сертифікованих 

спеціалістів і провести 

енергоаудит в закладі 

вул. Преображенська, 103 

КЗ НВО ЗНЗ І-ІІІ  не. № 1 

ДЮЦ «Перлинка»  нерг. 1 

9 Зігріємо наших дітей та 

покращимо обличчя 

нашого мікрорайону 

Заміна системи опалення Навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів №34 – 

економіко-правовий ліцей 

«Сучасник»-ДЮЦ 

Кіровоградської міської 

ради (бульвар 

Студенський, 11а) 

10. Проведення енергетичного 

аудиту в КЗ «НВО № 33 

«ЗОШ І-ІІІ ДНЗ 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Залучити сертифікованих 

спеціалістів і провести 

енергоаудиту в закладі 

вул. Микитенка, 35/214  

КЗ «НВО № 33 «ЗОШ І-ІІІ 

ДНЗ Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської області» 

11. Заміна вікон в 10 навчальних аудиторій вул. Вокзальна, 19 



навчальному закладі на 

металопластикові 

потребують заміни вікон Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 14 Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської області 

12. Встановлення огорожі 

навколо подвір’я 

навчального закладу 

Встановлення огорожі 

згідно технічним вимогам 

і статусу навчального 

закладу 

вул. Авіаційна, 64  

КЗ «ЗОШ ст. № 3 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області ім. О. Журливої» 

13. Встановлення спортивного 

майданчику на території 

НВО № 35 

Встановлення 

спортивного майданчику 

на території НВО № 35 

вул. Космонавта Попова, 

28/20, КЗ «НВО № 35 

«ЗОШ І-ІІІ ст., ПЦ 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

14. Проведення енергетичного 

аудиту в КЗ «НВО ліцей-

школа-дошкільний № 33 

«ЗОШ І-ІІІ ДНЗ 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Залучити сертифікованих 

спеціалістів до 

проведення енергоаудиту 

в закладі 

вул. Микитенка, 35/214  

КЗ «НВО № 33 «ЗОШ І-ІІІ 

ДНЗ Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської області» 

15. Утеплення зовнішніх стін 

будівлі 

«Енергоефективний 

заклад» 

Проведення енергоаудиту 

та утеплення стін 

КЗ «НВО №3 «Спеціальна 

ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок»                      

(вул. Куропʼятникова,19) 

16. Створення вільної wi-fi 

зони в КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІ 

ст. – ліцей № 19 – ПЦ 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Створення вільної wi-fi 

зони 

вул. Волкова, 24 

КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІ ст. – 

ліцей № 19 – ПЦ 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

17 Створення літнього 

спортивно-оздоровчого 

комплексу в КЗ НВО 

«ЗОШ І-ІІ ступенів - ліцей 

№19 – позашкільний центр  

Придбання  вуличних  

тренажерів, баскетбольної  

стійки із щитом. Заміна  

асфальтного покриття на  

стадіоні школи  

КЗ НВО «ЗОШ                          

І-ІІ ступенів –ліцей №19 – 

позашкільний центр                   

(вул Волкова, 24) 

18 Заміна вікон і зовнішніх 

дверей у приміщенні 

школи 

 Заміна вікон ЗОШ І-ІІ ступенів №4  

(вул. Шульгиних,38) 

19 Відкриття дошкільної 

групи при загальноосвітній 

школі  №30 

Надання освітніх послуг  у 

сфері дошкільної освіти 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №30                                 

(вул Вознесенська,97) 

20 Зовнішнє утеплення стін 

будівлі школи 

Утеплення стін будівлі  

школи 

ЗОШ І-ІІ ступенів №12                        

(вул. Павла Луньова, 9) 

21. «Сімейний відпочинок» Облаштування зон 

відпочинку: дитячого 

ігрового майданчика, 

спортивного майданчика 

та куточку відпочинку для 

дорослого населення на 

подвір’ї житлового 

будинку 

вул. Волкова, 30 

ОСББ «Рідний дім-30» 

22 Заміна вікон та вхідних   Заміна  вікон ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №10  



дверей на енергозберігаючі (вул. Металургів, 33 а) 

23 Навчально-виховне  

об’єднання ЗОШ  І-ІІІ ст. 

№24 – ЦДЮТ «Оберіг» - 

тепла  та затишна  школа 

Заміна вікон вул. Тараса Карпи, 85 

24  Встановлення метало- 

пластикових вікон як 

невід’ємна складова 

вирішення проблеми 

енергозбереження у                

НВО №32 

 Заміна вікон  КЗ «Навчально-виховне 

об’єднання №32 

«Спеціалізована ЗОШ                

І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр 

«Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області», вул. Глинки,1 

25 Встановлення метало 

пластикових  

енергозберігаючих вікон 

 Заміна вікон КЗ НВО ЗОШ – інтернат 

ліцей «Сокіл»,                             

вул. Короленка,46 

26. Заміна вікон Заміна вікон вул. Бєляєва, 1  

Кіровоградська гімназія 

нових технологій навчання 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області 

27 Благоустрій скверу 

«Покровський» 

Створення зони  

відпочинку  

На розі вулиць 

Преображенська та 

Олександрійська 

28. Реконструкція спортивного 

майданчику в центрі міста 

Реконструкція 

спортивного майданчику 

Перехрестя вулиць 

Архітектора Паученка та 

Архангельська 

29. Здорові діти – наше 

майбутнє 

Облаштування  

спортивно-ігрового 

майданчику для 

проведення уроків 

фізкультури для 

вихованців дошкільного 

НЗ – спеціалізована школа 

І-ІІ ст. ліцей «Ор-Авнер», 

КЗ «Центр соціальної 

реабілітації (денного 

перебування) дітей 

інвалідів Фортечного 

району в                                                

м.  Кропивницькому тощо 

вул. Беляєва, 72 

30 Літній концертний  

комплекс «Амфітеатр» для 

проведення культурно-

масових заходів у селищі  

Новому 

Підтримка творчої молоді, 

підняття статусу                   

смт. Нового 

вул. Металургів, 36 

спортивно-оздоровчий 

культурний комплекс 

«Юність» 

31 Встановлення в                          

м. Кропивницькому  

інклюзивного дитячого 

спортивно-ігрового 

майданчику 

Створення для дітей з 

інвалідністю можливостей 

соціально адаптуватися та  

соціалізуватися 

проспект Винниченка,12, 

Козачий  острів 

32 Збереження життя та Створення безпечних вул. Бобринецький шлях 



здоров’я дітей нашого 

міста (вихованців ДНЗ 

№19, ЗНЗ №7, НВО ЗНЗ 

№16) це безпека на 

пішохідних переходах, 

пішохідних доріжках по 

вул. Бобринецький шлях 

(вул. 40- річчя Перемоги) 

головні пріоритети роботи 

Кіровоградської міської 

ради  

умов для мешканців міста 

Кропивницького при 

перетині проїжджої 

частини  

(вул. 40- річчя Перемоги) 

33. Проведення енергетичного 

аудиту в ДНЗ (ясла-садок) 

№ 3 «Незабудка» 

Залучити сертифікованих 

спеціалістів і провести 

енергоаудит в закладі 

вул. генерала Жадова, 23-д 

ДНЗ (ясла-садок) № 3 

«Незабудка» 

34. Проведення енергетичного 

аудиту 

Залучити сертифікованих 

спеціалістів і провести 

енергоаудит в закладі 

вул. Казанська, 13 

КЗ «НВО № 15 «ЗОШ І-ІІІ 

ст. ДНЗ комбінованого 

типу, ДЮЦ «Явір» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області 

35. Благоустрій прибудинкової 

території для відпочинку 

жителів буд. 29 та 101 

мікрорайону 

Благоустрій 

прибудинкової території 

для відпочинку  

просп. Університетський, 

29 (101 мікрорайон) 

36 Заміна 100 вікон ЗОШ                 

І ступеня №37 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області на міцні 

металопластикові 

енергозберігаючі  

 Заміна вікон вул. Металургів буд, 22 а, 

ЗОШ І ступеня №37 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області 

37 Встановлення сучасних  

енергозберігаючих вікон в 

приміщенні НВО №35 

Заміна вікон вул. Космонавта Попова, 

28/20, КЗ «НВО №35 

«ЗОШ І –ІІІ ступенів, ПЦ 

Кіровоградської міської 

ради  Кіровоградської 

області» 

38 Веб-сервіс взаємодії служб 

соціального захисту з 

громадянами міста в 

частині отримання 

інформації про 

призначення  субсидії 

Поліпшення сервісу  

взаємодії служб 

соціального захисту з 

громадянами міста 

шляхом створення                 

веб-сайта та панелі 

користувача для 

отримання інформації про 

стан та розмір 

призначених субсидій  

вул. Архітектора Паученка, 

53/39 

39 Благоустрій території 

новозбудованого храму 

парафії Різдва Святого 

Івана Хрестителя  КГКЦ та 

прилеглих територій до 

нього ділянок 

Облаштування  території  

навколо храму, створення  

для прихожан комфортних 

умов відвідування 

богослужінь, куточків 

відпочинку для мешканців 

будинків прилеглих 

вул. Героїв Укураїни, 32-г 



територій до храму   

40 Безпечний мікрорайон – 

система муніципального 

відеоспостереження 

Підвищення безпечної 

життєдіяльності  

мешканців  мікрорайону 

вул. Волкова, 26, 28                                  

ДЗН №63 «Посмішка» вул. 

Героїв України 4а 

41. Проведення енергетичного 

аудиту в НВО № 20 

Залучити сертифікованих 

спеціалістів і провести 

енергоаудит в закладі 

просп. Перемоги, 16 

КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 20 – ДЮЦ «Сузір’я» 

Кіровоградської міської 

ради 

42  Заміна дерев’яних вікон на  

металопластикові  

Покращення умов 

перебування дітей та 

працівників у закладі, а 

також істотної  економії 

бюджетних коштів  

 проспект Перемоги 16,                       

КЗ «Навчально-виховне 

об’єднання  ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів №20 – дитячий 

юнацький центр «Сузір’я » 

43 Впровадження 

енергозберігаючих заходів, 

для покращення умов 

виховання дітей в яслах-

садочку комбінованого  

типу №54 «Чебурашка» 

Досягнення кращих умов  

перебування дітей в  

яслах-садочку   

вул. Олега Ольжича, 26  

44. Капітальний ремонт 

Овочесховища ДНЗ № 54 

Ремонт овочесховища  та 

його вентиляції для 

вдосконалення системи 

зберігання овочів  

вул. Олега Ольжича, 26 

КЗ «ДНЗ (ясла-садочок) 

комбінованого типу № 54 

«Чебурашка» 

45. Освітлення території ясла-

садочку комбінованого 

типу № 54 

Виконати роботи з 

встановлення освітлення 

території для 

забезпечення цілісності 

майна та попередження 

травматизму дітей та їх 

батьків 

вул. Олега Ольжича, 26 

КЗ «ДНЗ (ясла-садочок) 

комбінованого типу № 54 

«Чебурашка» 

46. Впровадження 

Капітальний ремонт 

пральної та гладильної 

кімнати, для покращення 

умов обслуговування дітей 

ДНЗ № 54 

Капітальний ремонт 

пральної та гладильної 

кімнати 

вул. Олега Ольжича, 26 

КЗ «ДНЗ (ясла-садочок) 

комбінованого типу № 54 

«Чебурашка» 

47. Благоустрій прибудинкової 

території 

Покращення умов 

під’їзних доріг біля 

будинку 

вул. Миру, 12 

48 Побудова дитячого 

майданчика та зони 

відпочинку для мешканців 

буд. № 27,25, відвідувачів 

стоматологічної 

поліклініки 

Створення зони 

відпочинку 

проспект 

Університетський, 27              

(101 мікрорайон)  

49. Благоустрій клумби біля 

Стели визволителям ВВВ 

Благоустрій клумби вул. Кримська навпроти 

Добровільного товариства 

автолюбителів 

Кропивницького 

кооперативу № 4 

Подільського району 

50. Здоровий спосіб життя – 

успішна нація України 

Обладнання 

мультифункціонального 

вул. В. Чміленка, 71 та 73 

прибудинкова територія, 



спортивного майданчику спортивний майданчик  

51  Патріот - фест 2017 Задоволення населення  

міста на культурно-освітні 

події 

 проспект Винниченка, 12, 

Козачий острів (Парк 

Пушкіна) 

52. Енергоаудит навчального 

закладу 

Залучити сертифікованих 

спеціалістів і провести 

енергоаудит в закладі 

вул. Василя Нікітіна, 25 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області 

53. Сучасній школі – сучасний 

вигляд 

Заміна напівзруйнованого 

паркану 

вул. Беляєва, 23 

ЗОШ І ст. «Мрія» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області 

54. Шкільний марафон 

роздільного збору відходів 

Let’s do it, Ukraine – school 

recycling! 

Інформаційно-

просвітницькі тренінги з 

практичними заняттями 

щодо користі сортування 

сміття на території 

закладу 

вул. В. Перспективна, 39/63 

КЗ «НВО № 6 

«Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ 

ст., центр естетичного 

виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області  

55 Реставрація фонтанно-

скульптурного комплексу 

«Пантера» 

Створення зони 

відпочинку для  

мешканців  міста 

вул. Архітектора Паученка, 

біля міської дитячої 

поліклініки та  

краєзнавчого  музею 

56. Сквер «Молодіжний 

громадський простір» між 

вулицями Жадова і Попова 

Благоустрій території вул. Коваленка, 23/2 і вул. 

Попова, 18/3 і18/4 

57. Street workout на 

Чечоринській поляні 

Створення площадки типу 

Street workout 

вул. Каховська, 1 

58. Go Hard Fest (фестиваль 

вуличних культур) 

Організація різних 

розважальних програм 

Парк культури та 

відпочинку «Ковалівський» 

59. Зелена скульптура «З 

миром і добром» 

Втілення інноваційного 

зеленого ландшафту 

Центральний вхід до парку 

культури та відпочинку 

«Ковалівський» 

60 Діти разом  Створення інклюзивного  

дитячого майданчика 

вул. Бєляєва,72, Центр 

соціальної реабілітації 

61. Благоустрій та озеленення 

території 

Благоустрій території біля 

промзони заводів                  

ПАТ «Гідросила» та              

ПАТ «Ельворті» 

вул. Левицького, 73 

62 Здорова молодь – здорове 

місто 

Створення умов для 

зайняття спортом  

101- мікрорайон за 

гуртожитком №4 

Центральноукраїнського 

національного технічного 

університету (прорспект 

Університетський,16) 

63. Dog-Friendly Town Створення парку для 

вигулу домашніх тварин 

вул. Полтавська, 65 

пустир біля автозаправної 

станції «БРСМ» 

64. Будівництво тротуарної 

доріжки 

Будівництво тротуарної 

доріжки 

від будинку по                

вул. Кропивницького, 7 

корп. 2 вздовж                         



вул. Колодязної 

65. Кінотеатр під відкритим 

небом 

Кінотеатр під відкритим 

небом 

проспект Винниченка 

Парк «Козачий острів» 

66. Формування в місті 

національно-історичного 

середовища  

Виготовлення і відкриття 

меморіальних дошок, 

видання книг, журналу 

вул. В. Чміленка, 84 

обласна організація 

Національної спілки 

письменників України 

67. Діти – наше майбутнє! Благоустрій території вул. Героїв України, 12-5 

68 Лабораторія ІТ технологій Створення умов для дітей 

і дорослих, розвиватися у 

сфері робототехніки, 

проводити корисно час 

Провулок Василівський, 

10, Креативний ІТ – 

простір KOWO 

69 Алея Авіаторів. Проект  

реконструкції частини алеї 

від вул. Короленка до вул. 

Добровольського 

 Створення повноцінного 

громадського простору  

від вул. Короленка до              

вул. Добровольського 

70. Зелена вулиця. Проект 

оновлення зелених 

насаджень по вулиці 

Добровольського 

Оновлення зелених 

насаджень 

вул. Добровольського 

71. Інклюзивний оздоровчий 

табір відпочинку для дітей 

з тяжкою формою 

інвалідністю та дітей 

бійців АТО «Особлива 

мрія»  

Організація оздоровлення 

дітей в таборі 

Одеська обл, Бєлгород-

Дністровський р-н,  

с. Софіївка,                             

вул. Приморська, 99 

База відпочинку «Еллада» 

72  Безбарʼєрна освіта дітей з 

інвалідністю  

Сприяння  реалізації права  

дітей з інвалідністю на 

отримання освіти та 

належну охорону 

здоров’я, шляхом 

отримання освітніх і 

реабілітаційних послуг  

вул. В.Нікітіна 25,                

ЗОШ № 29 

73. Крок до безбар’єрної 

освіти дітей з інвалідністю 

Ремонт та облаштування 

навчального закладу 

нового покоління 

вул. Нікітіна, 25 

вул. Василя Нікітіна, 25 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області 

74. Підготовка педагогічних 

працівників до роботи з 

дітьми з інвалідністю 

Тренінги та стажування 

педагогічних працівників 

вул. Нікітіна, 25 

вул. Василя Нікітіна, 25 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області 

75 Проект реконструкції 

«АЛЕЇ ВИЗВОЛИТЕЛІВ» 

 Перетворення алеї на 

місце відпочинку для 

мешканців «спального 

мікрорайону» 

Алея від будинку                       

вул. Космонавта 

Попова,26, корп.1 до                   

вул. Космонавта Попова, 

24, корп. 2 

76. Сонечко у кожен двір Відновлення зовнішнього 

освітлення вулиці 

Сухумської 

вул. Сухумська 

77 Світла школа – крок до  Створення комфортних вул. Велика Перспективна, 



енергозбереження у 

навчальному закладі  

умов для навчання дітей  

шляхом модернізації 

мережі освітлення 

навчального закладу 

39/63  КЗ НВО №6 

78. Екологічно чиста зона 

відпочинку «Мальовничий 

Інгул» на території закладу 

та прилеглій території 

(берег річки Інгул) 

Благоустрій території вул. Берегова, 1 

НВО школа-ліцей № 21-

ДНЗ 

79 Центр соціальної та 

консультативної допомоги 

учасникам АТО, членам їх 

сімей та сімей загиблих 

військовослужбовців «7 

кольорів життя» 

Організація сімейних 

форм відпочинку  та 

реабілітації  

площа Богдана 

Хмельницького,                        

вул. Преображенська, 2, 

будинок побуту, 1 й  

поверх 

80 Благоустрій зони 

відпочинку парку 

«Молодіжного» з 

облаштуванням пішогідно-

бігової доріжки з 

освітленням 

Створення  та благоустрій 

паркових зон відпочинку  

на території Подільського 

району 

81. Граємо. Спілкуємося. 

Соціалізуємося 

Створення спортивно-

ігрового майданчика для 

дітей з обмеженими 

можливостями 

вул.Архітектора 

 Паученка ,1 

82 Відкритий баскетбольний 

майданчик 

Розвиток та популяризація 

баскетболу 

проспект Винниченка 

83. Заміна вікон в закладі Заміна вікон в закладі просп. Університетський, 6 

Лікувально-оздоровчий 

заклад 

84. Дитячо-юнацький 

спортивний майданчик 

(комплекс) з зоною 

відпочинку 

Обладнання дитячо-

юнацького спортивного 

майданчику (комплексу) з 

зоною відпочинку 

Парк Перемоги,                      

р-н Арнаутово 

85. Майданчик для вигулу 

собак по вул. Ю.Коваленка 

Облаштування 

майданчику для вигулу 

собак 

вул. Коваленка, 9 

86. Підвищення правової 

свідомості громадян, для 

забезпечення мирного і 

сталого розвитку 

територіальної громади 

міста Кропивницького 

Просвітницька робота з 

жителями міста щодо 

конституційних прав тощо 

місто Кропивницький, 

територіальна громада 

87 Центр реабілітації «УБД» 

«Покрова» 

Реабілітація 

демобілізованих воїнів 

УБД 

смт. Нове,  

вул. Металургів, 25  

88 Вантажні ліфти по                  

вул. Ю.Коваленка, 9 

під’їзд №1та №2 

Економія коштів на 

переміщення вантажів 

вул. Ю.Коваленка, 

89 

 
Реалізація завершення 

будівництва «Дитячого 

Центру  реабілітації дітей з 

ДЦП та бійців                               

ім. В.Дікуля» 

Реабілітація ДЦП, та  вул. Туркенича,7  

смт. Нове 



90. Створення майданчику з 

семи елементів для 

первинної реабілітації 

людей з інвалідністю та на 

візках 

Облаштування тренажерів 

для адаптації 

вул. Туркенича, 7,  

смт. Нове 

91. Створення малих 

залізобетонних форм 

(сміттєвих контейнерів та 

лавочок) для парків та зон 

відпочинку міста силами 

людей з обмеженими 

фізичними можливостями 

Покращення благоустрою 

та завантаження робочих 

місць  

Парки та сквери міста та 

смт. Нового 

92  Дім милосердя для 

кожного потребуючого 

Створення притулку для 

тимчасового перебування 

безпритульних осіб 

вул. Преображенська, 37, 

офіс Благодійної 

молодіжної організації 

«Дім Милосердя» 

93 Освітлення зупинок 

громадського транспорту 

ліхтарями на сонячній 

батареї 

Освітлення зупинок  Зупинки громадського 

транспорту у віддалених 

мікрорайонах міста  

94 Створення двох мобільних  

підйомників при 

залізничній станції                    

м. Кропивницького для 

осіб із інвалідністю 

Виготовлення два 

підйомника для підняття  

людей на візках у 

залізничний  вагон  

вул. Поповича, 1, УВП 

УТОГ  

95 Реконструкція парку 

«Молодіжний»  

Благоустрій території  та 

створення скейт - зони 

мікрорайон Никрасівки 

96 Проведення енергетичного 

аудиту в  дошкільному 

навчальному закладі (ясла-

садок №74 «Золотий 

півник») 

Заходи з 

енергозбереження  

вул. Металургів, 8 

 


