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На фінансування заходів галузевих програм за 2019 рік передбачалось видатків в 

бюджеті міста 460,9 млн.грн, в тому числі на програму «Громадський бюджет 2019 року»  майже 

1,7 млн. грн.

В цілому, спрямування коштів на виконання робіт, надання послуг відбулося в загальній 

сумі 402,4 млн.грн і склали  87,3 відсотки від передбачених  сум на рік. 

Фінансування заходів галузевих програм

Загальна сума видатків по Головному управлінню ЖКГ збільшились в цілому майже на 

31 %, або на 108,3 млн. грн у порівнянні  з  2018 роком (352,6 млн. грн.)

Із загальної суми фінансування (460,9 млн. грн) обсяг надходжень інвестицій в галузь відбувся в 

розмірі 137,8 млн.грн, що більше на 87,4 млн.грн від періоду 2018 року (50,4 млн. грн.)

Використано коштів по інвестиційній діяльності галузі  за звітний період - 107,7 млн.грн, що 

складало 78 % від обсягу надходжень. 



Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

На проведення капітального ремонту доріг передбачено видатків - 106664,8 тис.грн.,

виконано - 93948,2 тис.грн., що становить 88% від запланованого обсягу фінансування.

В межах бюджетного призначення на 2019 рік на 14-ти об’єктах проводились ремонтні роботи.

Капітально відремонтовано 64,7 тис.кв.м. дорожнього покриття

По 5-ти об’єктам розроблена проєктно-кошторисна документація для

виконання будівельно-монтажних робіт в 2020 році.



Слід зазначити - важлива подія минулого року - капітальний ремонт дороги, яка

сполучає Велику Балку з вул. Полтавською та ремонт вул. Кропивницького

(від вул. Полтавської до вул. Шевченка).

Капітальний ремонт дороги 



На проведення ремонту

шляхопроводу через залізницю

на пров. Об'їзному витратили

7 872,9 тис.грн (з них за

рахунок коштів обласного

бюджету - 4 200,0 тис. грн).

Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному

Для закінчення основних технічних робіт об’єкт є перехідним на 2020 рік.



Інші заходи  дорожньої  інфраструктури  міста

На капітальні ремонти тротуарів, дорожніх знаків, ремонти та влаштування  світлофорних об’єктів –

1 847,2 тис. грн. при запланованих - 2 219,1 тис.грн , або 83,2  % виконання  робіт:

- відремонтовано тротуарів (0,384 тис. кв.м) по вул. Комарова (від вул. Межовий Бульвар до вул. Соборної).

- проведено капітальний ремонт (встановлення) дорожніх знаків у  кількості 423 од. на суму 686,7 тис.грн. 

- проведено капітальний ремонт світлофора на  перехресті вулиць Короленка та Миколи Левитського, 

влаштовано  два світлофорних об’єкта по вулицям Космонавта Попова та  Вокзальній на суму 2594,3 тис.грн.

виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо проведення капітальних ремонтів

автодорожніх мостів по вулицям Кропивницького та Київської витрачено коштів у повному обсязі

( 1 493,9 тис.грн)



Поточний ремонт та утримання дорожнього господарства

Для проведення заходів по ремонту та утриманню дорожнього господарства міста з різних 

джерел надходжень у структурі поточних видатків  спрямовано кошти  у сумі  35 885,5 тис. грн.

Обсяг виконаних робіт по поточному ремонту та утриманню дорожнього господарства на 

загальну суму  33 358,1  тис. грн (93,0 %  виконання).

Проводились  поточні  ремонти  доріг, тротуарів на суму 13  340,0  тис. грн. 

Загальна  площа відремонтованих доріг - 24,8  тис. м² на 12 585,5 тис. грн та  виготовлено ПКД  та  

проведено  експертизу по 4-х об’єктах. Поточний ремонт тротуарів по вулицях  Колодязній,  Брестській 

проведено  на суму 842,1 тис. грн (0,698 тис. кв. м). 



Поточний ремонт внутрішньодворових доріг

Виконано ремонт поточний ремонт внутрішньодворових доріг на прибудинкових 

територіях житлових будинків у повному обсязі по 6 об’єктах  (2,3 тис. м²) на суму 

1 224,5 тис. грн.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію на проведення поточного ремонту у 2020 році

3-х об’єктів на суму 25,0 тис.грн. Об’єкти є перехідним на 2020 рік. 



Поточний ремонт доріг

За кошти ДФРР здійснювався поточний ремонт дороги по вул. Полтавська, від вул. Васнєцова до

площі Дружби народів (об’єкт є перехідним на 2020 рік). Обсяг виконаних робіт становить:

14 635,093 тис.грн. (15,400 тис. кв. м.).



Заходи з експлуатації дорожньої системи та безпеки дорожнього руху

По заходам з експлуатації дорожньої системи та безпеки дорожнього руху по вулицях міста

встановлено та відремонтовано пристрої примусового зниження швидкості, відновлено та

нанесено дорожньої розмітки протяжністю 42,2 км, виготовлено єдину дислокацію технічних

засобів регулювання дорожнього руху, утримуються 67 діючих світлофорних об’єктів на загальну

суму 2 899,2 тис.грн.

З метою додержання вимог правил

дорожнього руху та орієнтування

учасників його руху в дорожніх

умовах, КП «УНІВЕРСАЛ 2005»

придбав дорожнє обладнання

(Romark - 9000 HS) у складі машини

для нанесення розмітки та системи

щеплення з самохідним гідравлічним

візком вартістю 787,9 тис. грн..



Експлуатація дорожньої системи

Для безпеки дорожнього руху по вулицях міста в межах бюджетних призначень нанесено дорожню

та пішохідну розмітку на суму 1984,463 тис.грн. (42,2 км.). Це - вул. Ушакова,

просп. Винниченка, вул. Олександрійське шоссе, вул. Соборна, вул. Холодноярська, вул. Велика

Перспективна. вул. Бобринецький шлях, вул. Василя Жуковського, вул. Волкова (від вул. Євгена

Тельнова до вул. Родникової), вул. Генерала Жадова, вул. Генерала Родимцева вул. Євгена

Тельнова, вул. Євгена Чикаленка, вул. Ельворті, вул. Кавалерійська вул. Кропивницького

(від вул. Садової до вул. Шевченка) вул. Миколи Левитського, вул. Мурманська, вул. Острівська та

інші



Спрямування  капітальних видатків на ремонт об’єктів житлового фонду за усіма видами 

джерел надходжень відбулося на загальну суму 65 546,1 тис.грн, що складає 82,2 відсотки до 

запланованого обсягу видатків (79 754,3 тис. грн), що  більше  на    16 069,1  тис.грн від 

періоду минулого 2018 року ( 49 477,0 тис. грн.). 

Житловий фонд
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Виконано у повному обсязі капітальний ремонт на 31 об’єкту площею 16,0 тис кв.м. 

на суму 15880,8 тис. грн.

на 18 об’єктах розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення

капремонту на суму 703,5 тис. грн. , на 7 об’єктах розпочаті у 2019 році будівельні

роботи, продовження яких заплановано у 2020 році.

Житловий фонд



*   ліфти – 54 об’єкти  на суму 4 253,6 тис.грн

(виконання 100 % ); 

*   проведені експертизи по ліфтам – 40 об’єктів  

на суму 143,0 тис.грн (виконання 100 %); 

* внутрішньодворові дороги - 49 об’єктів з 

обсягом робіт - 39, 2 тис.кв.м.

Розроблено проєктно-кошторисну

документацію на проведення капремонту 6 

внутрішньодворових доріг на суму 504,3 тис.грн. 

На 9-и об’єктах розпочаті будівельні роботи у  

2019 році.

Дані об’єкти є перехідними на 2020 рік.

Житловий фонд



Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

На співфінансування капітальних ремонтів

новостворених та існуючих ОСББ передбачено видатків у

сумі 2 036,1 тис. грн – 4 об’єкти.

Виконано  капремонти на об’єктах: 

- інженерних мереж водовідведення (1 об’єкт) 

– вул. Генерала     Жадова, 28, корп. 1;

- інженерних мереж водопостачання (1 об’єкт)

- вул. Генерала  Жадова, 28, корп. 2,3;

- покрівлі (1 об’єкт) – вул. Генерала Жадова, 28, корп. 5;

- покрівлі (1 об’єкт) – вул. Юрія Олефіренка, 10.

Сьогодні продовжується відповідна робота щодо 

залучення недержавних форм власності до 

обслуговування житлового фонду шляхом створення ОСББ.    

На  сьогодні  у місті Кропивницькому створено 91 ОСББ, 

які разом об’єднують 119 житлових будинків, з них у 

2019 році - 7 об’єднань співвласників багатоквартирних 

будівель.



Влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями та капітальний ремонт 

прорізів (заміна віконних блоків) у житлових будинках

Передбачено видатків на влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у 

житлових будинках у розмірі 373,2 тис. грн.

Виконано у повному обсязі - 365,2 тис. грн. (2 об'єкти):

- вул. Яновського, 56

- вул. Гагаріна, 9;

* 14 прорізів (заміна 

віконних блоків) у 14 

багатоповерхових 

житлових будинках міста 

на суму 2 472,4 тис.грн 

(55,0 % виконання), з яких 

по 6-и об’єктах укладено 

угоди на виконання робіт.  

Об’єкти є перехідними на 

2020 рік.



Реконструкція каналізаційного колектора

по вул. Ельворті у м. Кропивницькому

По реконструкції 

каналізаційного колектору 

по вул. Ельворті

використано коштів по заміні 

трубопроводу протяжністю 

442 м - 6 655,4 тис.грн.  

Обсяг робіт виконано у 

повному обсязі.



Часткова грошова компенсація витрат (відшкодування витрат) на встановлення систем 

індивідуального опалення

В рамках  реалізації  Програми оптимізації систем теплопостачання у місті  проведена у повному обсязі 

грошова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення власникам 26 квартир у 

сумі 334,2 тис. грн.



Заходи, спрямовані  на благоустрій міста

Спрямування коштів з організації благоустрою міста за усіма видами джерел фінансування

відбулося на загальну суму 120 385,7 тис.грн, що складало 84 % до запланованого обсягу видатків

143 826,6 тис. грн. , а саме:

передбачено видатків - 19670,1 тис.грн.,

використано - 13720,3 тис.грн., що становить 70% від запланованого

обсягу фінансування.

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення



Вуличне освітлення міста

По заходам з енергозбереження в рамках програми Екологічної Фінансової

Корпорації «НЕФКО» проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах

і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому» виконано у повному обсязі, а

саме по вулицях: Варшавській та Родниковій (від вулиці Кільцевої до проспекту

Інженерів, Мозеса Гомберга, 65, 66, 67, 68, вул. Родниковій, 76, 77, 78, 79).



парк  «ПЕРЕМОГИ»

У  парку-памʼятки садово-паркового мистецтва місцевого значення  «Перемоги» виконувались роботи   

по знесенню дерев,обрізці дерев, частково влаштовані пішохідні доріжки з плитки, влаштовано 

освітлення, проведено формувальне обрізування дерев, встановлено огородження футбольного поля та 

каскадні сходи на суму 23 938,6 тис.грн. Об’єкт є перехідним на 2020 рік.



Сквер імені Шевченка

У сквері  ім. Шевченка замінено покриття  тротуарів, відновлено мережі зовнішнього освітлення, 

встановлено урни та лавки на суму  1 483,7 тис.грн.



Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на територіях кладовищ

передбачено видатків – 3370,7 тис.грн.,

виконано – 3048,3 тис.грн., що становить 91% від запланованого обсягу фінансування.

В межах бюджетного призначення на 2019 рік проводились ремонтні роботи.

Капітально відремонтовано 3,164 тис.кв.м покриття, а саме:

• Капітальний ремонт покриттів

проїздів та пішохідних доріжок на

алеї Слави на території Рівнянського

кладовища по вул. Героїв України у

м. Кропивницькому

• Капітальний ремонт покриттів

проїздів та пішохідних доріжок на

території Масляниківського

кладовища по вул.Григорія

Сковороди у м.Кропивницькому



Реконструкція греблі р. Сугоклея, м.Кропивницький 

з виготовленням проектно-кошторисної документації

передбачено видатків – 4094,4 тис.грн.,

виконано – 3998,0 тис.грн.



Утримання об'єктів благоустрою міста

Благоустроєм міста Кропивницького займаються п’ять комунальних підприємств, які входять до структури

Головного управління житлово-комунального господарства, а саме: КП «Благоустрій» Міської ради міста

Кропивницького», КП «УНІВЕРСАЛ 2005», КП «Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького» та КП «Ритуальна

служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування», КП «Спеціалізована монтажно-

експлуатаційна організація » Міської ради міста Кропивницького»

Комунальним 

підприємством 

«Міськсвітло» 

Міської ради міста 

Кропивницького»

виконувались роботи з

поточного ремонту та 

утриманню в 

належному стані 

мереж зовнішнього 

освітлення 

(395,3  км мереж, 

11420 світлоточки), 

відшкодовувались 

витрати по 

електроенергії 

вуличного освітлення 

на загальну суму                             

14 253,5 тис. грн.

Комунальним

підприємством

«УНІВЕРСАЛ 2005» за 

12 місяців 2019 року 

виконано роботи по 

утриманню вулично-

дорожньої мережі міста

на суму 34 225,0 тис.грн.

Проведено вилов 716 особин

безпритульних тварин (собак) 

на суму 598,8 тис.грн.  

Середня вартість вилову, 

стерилізації та підтримки 

однієї тварини – 837 грн.



Утримання об'єктів благоустрою міста

Комунальним підприємством 

«Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького» виконано 

робіт на суму 17 932,4 тис.грн 

за рахунок коштів місцевого 

бюджету

КП «Ритуальна служба-спеціалізований

комбінат комунально-побутового

обслуговування» на утримання кладовищ

та інші роботи, пов’язані з утриманням

кладовищ. За звітний період використано кошти

в сумі 3 300,0 тис.грн.



Влаштування зупинок громадського транспорту, 

у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації

передбачено видатків – 500,0 тис.грн.,

виконано – 463,0 тис.грн., що становить 93% від запланованого обсягу фінансування.

В межах бюджетного призначення на 2019 рік на 4-ох об’єктах проводились ремонтні роботи, а саме:

• вул. Преображенська, 

біля ринку 

"Центральний" • вул. Садова, зупинка

"Авторинок"

• вул. Академіка

Корольова, зупинка

"Академіка

Корольова"



Утримання об'єктів благоустрою міста

Під час проведення культурно-масових заходів та

ярмарків ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» було встановлено

153 біотуалети та 117 контейнерів для сміття на суму

185,6 тис.грн.



Реалізація заходів, які відбулися за рахунок коштів Громадського бюджету міста

капітальний 

ремонт тротуару 

по вулиці 

Мечникова з 

виготовленням 

проектно-

кошторисної 

документації. 

Обсяг виконаних 

робіт, які 

завершено 

становить 

138,6 тис. грн;

капітальний 

ремонт об’єкта 

благоустрою 

«Облаштування 

пішохідної 

доріжки біля 

дитячого 

майданчика 

«Кущівський» з 

виготовленням 

проектно-

кошторисної 

документації. 

Обсяг 

виконаних 

робіт становить   

131,1 тис. грн;



Реалізація заходів, які відбулися за рахунок коштів громадського бюджету міста

.

*поточний ремонт об’єкта благоустрою «Дозвілля родини» у сумі  148,6   тис. грн.



Реалізація заходів, які відбулися за рахунок коштів громадського бюджету міста

Капітальний ремонт об’єкта 

благоустрою «Алея Авіаторів» з 

виготовленням проектно-кошторисної 

документації. Обсяг виконаних робіт 

становить 458,4 тис. грн.

Об’єкт  є  перехідним  на  2020 рік.



Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Видатки по заходам з енергозбереження  склали загальну суму 1 441,0 тис. грн. 

Так, виконання робіт по відшкодуванню  сум частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК 

у багатоквартирних будинках – 1099,0 тис. грн. ( при плані 1102,5 тис. грн.), становить 99,7% . 

В рамках Програми відшкодовано 16 ОСББ.

Використано коштів на встановлення систем індивідуального опалення в рамках Програми 

оптимізації систем теплопостачання - 342,0 тис. грн. у повному обсязі



Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба»

Міської ради міста Кропивницького»

на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді

КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького» використано 

коштів у повному обсязі на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому 

фонді  - 10 318,4 тис. грн,    (у 2018 році – 7 534,4 тис.грн), з них:

- заробітна плата (з відповідними

нарахуваннями на неї )                                                          - 9 486,8  тис. грн;

- предмети, обладнання, матеріали                                     - 591,6  тис. грн;

(запчастини,  ПММ, інструменти  тощо)        

- комунальні послуги                                                             - 131,7  тис. грн;

- інші послуги, видатки по підприємству                               - 108,3   тис.грн. 

За звітний період підприємством надано мешканцям міста                               51 167 

консультацій, по яким роз’яснено щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 1195 заявок 

по холодному водопостачанню, 2 996 заявок по водовідведенню, 1259 заявок по теплопостачанню 

та 2281 заявку на електромережах в житлових будинках.



Фінансова підтримка КП “ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК”

на покриття збитків від операційної діяльності

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» профінансовано  44 302,3 тис.грн (у 2018 році – 29 007,7  тис.грн), з них:

заробітна плата (з відповідними 

нарахуваннями на неї)                                                        - 37 728,8 тис. грн;

оплата послуг                                                                   - 365,0 тис.грн;

проведення поточних ремонтів котлів, покрівлі            

труби димової, тепломереж тощо) 

оплата електроенергії                                                      - 4 427,0 тис. грн;

матеріали, обладнання та інвентар                                   - 1 781,5 тис. грн.



Тендерна робота в сфері публічних закупівель

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» для забезпечення ефективного та прозорого

здійснення закупівель товарів, робіт та послуг Головним управлінням житлово-комунального

господарства Міської ради міста Кропивницького було:

внесено до річного плану закупівель на 2019 рік – 1 066 закупівель

провели відкритті торги - 38 процедур

із них не відбулось – 18 процедур

укладено договорів за результатом процедури - 20 договорів

очікувана вартість оголошених торгів – 112 113,8 тис. грн.

сума укладених договорів - 110 618,2 тис. грн.

економія коштів - 1 495,7 тис.грн.



Робота зі зверненнями

Протягом звітного періоду до  Головного управління  ЖКГ надійшло:

- 4924 звернення громадян та 617 депутатських звернень, які опрацьовані та по них 

підготовлені відповіді у передбачені законодавством терміни;

- 4418 листів  ділової кореспонденції. 



Дякую за Увагу !



Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на встановлення приладів холодної води

Передбачено 7,8 тис. грн

Використано 7,8 тис. грн.

Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для 

малозабезпечених та пільгових верств населення

Передбачено – 10 тис грн.

Використано – 0,0 тис грн.

Капітальний ремонт житлового будинку по

вул. Михайлівській, 2 у м. Кропивницький

Передбачено - 150,700 тис грн

Використано - 0 тис грн



Капітальний ремонт доріг



Капітальний ремонт доріг

Протягом 2019 року проводяться роботи на об'єктах:

-вул. Кропивницького, від вул. Полтавської до вул. Шевченка (об’єкт є перехідним на 2020 рік);

-вул. Велика Пермська (об’єкт є перехідним на 2020 рік);

-вул. Приміської, від пров. Кар’єрного до греблі р. Сугоклея (об’єкт є перехідним на 2020 рік);

-вул. Шкільної, від вул. Микитенка,вул. Архітектора Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі (об’єкт є

перехідним на 2020 рік);

-вул. Приміська, від вул. Луганської до пров.Кар'єрного (об’єкт є перехідним на 2020 рік);

-вул. Нижня Прирічна (об’єкт є перехідним на 2020 рік)

Виготовлено ПКД, проведено експертизу проектів:

-вул. Габдрахманова від вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова



Капітальний ремонт доріг

Виконано капітальний ремонт доріг по таких об’єктах:

-вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська;

-вул. Рівненська (від вул. Соборної до пров. Плетеного), пров. Сухумський (від пров. Плетеного до

пров. Миргородського), пров. Миргородський (від пров. Сухумського до вул. Верхня Биківська),

провулок Плетений (від вул. Рівненської до вул. Верхня Биківська);

-пров. Середній, від вул. Генерала Родимцева до вул. Кримської;

-вул. Преображенська (від вул. Арсенія Тарковського до площі Богдана Хмельницького);

Проведено капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території

Масляниківського кладовища по вул.Григорія Сковороди у м. Кропивницькому - вартість виконаних

робіт становит 1236,818 тис.грн.



Поточний ремонт доріг

Обсяг виконаних робіт з поточного pемонту доріг становить: 12 585,484 тис.грн

(24,818 тис. кв. м):

Виконано поточний ремонт доріг:

-вул. Водоп'янова, від вул. Кримської до вул. Чернишевського;

-вул. Велика Перспективна;

-вул. Тобілевича;

-вул. Архангельська;

-вул. Добровольського;

-вул. Петропавлівська від вул. Преображенської до вул. Гоголя;

-вул. Нейгауза (біля військової частини);

-вул.Костромської, від вул. Лелеківської до вул. Народної.

Виготовлено ПКД, проведено експертизу проектів:

-вул. Євгена Маланюка, від площі Дружби народів довул.

В'ячеслава Чорновола;

-вул. Романа Шухевича (від вул. Короленка до пров. Об'їзного);

-вул. Вокзальна;

-площа Дружби народів;



Капітальний та поточний ремонт тротуарів

Капітальний ремонт тротуарів, (у тому

числі виготовлення проєктно-

кошторисної документації) проведено на

суму 235,314 тис.грн. (0,384 тис. кв.м.)

- вул. Комарова (від вул. Межовий

Бульвар до вул. Соборної).

Поточний ремонт тротуарів (у тому числі

виготовлення проєктно-кошторисної

документації) проведено на

суму 754,533 тис.грн, (0,698 тис. кв. м.) в

тому числі: вул. Колодязна, вул. Брестська.



В роботі об’єкти по Громадському бюджету

-Капітальний ремонт тротуару по

вулиці Мечникова з виготовленням

проектно-кошторисної документації.

Обсяг виконаних робіт становить:

138,597 тс.грн.

-Капітальний ремонт об’єкта

благоустрою «Алея Авіаторів» з

виготовленням проектно-кошторисної

документації. Обсяг виконаних робіт

становить: 458,41641 тис.грн.

(об’єкт є перехідним на 2020 рік).

-Капітальний ремонт об’єкта

благоустрою «Облаштування

пішохідної доріжки біля дитячого

майданчика «Кущівський» з

виготовленням проектно-

кошторисної документації. Обсяг

виконаних робіт становить:

131,050 тис.грн.

Реконструкція греблі р. Сугоклея,

м.Кропивницький (з виготовленням

проектно-кошторисної документації)

Обсяг виконаних робіт становить:

3997,967 тис.грн.



В роботі об’єкти по Громадському бюджету

-Капітальний ремонт тротуару по

вулиці Мечникова з виготовленням

проектно-кошторисної документації.

Обсяг виконаних робіт становить:

138,597 тс.грн.

-Капітальний ремонт об’єкта

благоустрою «Алея Авіаторів» з

виготовленням проектно-кошторисної

документації. Обсяг виконаних робіт

становить: 458,41641 тис.грн.

(об’єкт є перехідним на 2020 рік).

-Капітальний ремонт об’єкта

благоустрою «Облаштування

пішохідної доріжки біля дитячого

майданчика «Кущівський» з

виготовленням проектно-

кошторисної документації. Обсяг

виконаних робіт становить:

131,050 тис.грн.

Реконструкція греблі р. Сугоклея,

м.Кропивницький (з виготовленням

проектно-кошторисної документації)

Обсяг виконаних робіт становить:

3997,967 тис.грн.
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