
Інформація  

Управління капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького про виконання бюджету за бюджетними програмами  

за 2020 рік 

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

(далі — Управління) є виконавчим органом Міської ради міста Кропивницького. 

Діяльність Управління регламентується “Положенням про управління 

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького”, затвердженим 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року №1382. 

Управління виконує функції замовника на проектування та проведення 

будівельно-монтажних робіт щодо будівництва нових, реконструкції, реставрації 

та капітального ремонту об’єктів освіти, охорони здоров’я, транспорту, 

комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення, які 

належать до комунальної власності територіальної громади міста. 

Загальна сума видатків, затверджена Рішеннями Кропивницької міської ради 

по Управлінню на 2020 рік становила 164 458 755грн, з них використано               

130 206 356грн, у тому числі за загальним фондом затверджено 2 499 700грн, 

використано 2 496 663грн, за спеціальними фондом затверджено 161 959 055грн, 

використано 127 709 692грн.  

За рахунок коштів загального та спеціального фондів міського бюджету 

забезпечено виконання основних напрямків діяльності Управління по дев'яти 

кодам бюджетних програмам, а саме: 

1510160 Керівництво і управління у сфері капітального будівництва 

(освоєно 5 150 100грн); 

1517310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (освоєно 

40 112 214грн); 

1517321 Будівництво освітніх установ та закладів (освоєно 3 972 292грн); 

1517322 Будівництво медичних установ та закладів (освоєно                             

2 810 128грн); 

1517323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери (освоєно                    

100 000грн); 

1517330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності (освоєно 7 798 601грн); 

1517340 Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури 

(освоєно 20 200 978грн); 

1517370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій (освоєно 26 839 310грн); 

1517640 Заходи з енергозбереження (освоєно 22 525 999грн). 

Крім цього, перераховано субвенції: 

- з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання робіт по об’єкту 

«Реконструкція приймального відділення КНП "Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького" за адресою: вул. 

Короленка, 56, м. Кропивницький» в сумі – 499 995грн та 

- з місцевого бюджету державному бюджету, як співфінансування по об'єкту 

"Нове будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано- 

прибудованим адміністративно-торговельним комплексом по вул. Вокзальній, 74 

в м. Кропивницькому Кіровоградської області (ІІ пусковий комплекс)" в сумі – 

196 739грн. 



Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького (зі змінами) на 2020 рік 

передбачалося виконання будівельно-монтажних та проектних робіт на загальну 

суму 158 191 625грн, використано – 124 359 521 грн. 

У 2020 році в межах бюджетного призначення виконувалися будівельно-

монтажні роботи та розроблялася проектно-кошторисна документація по                     

40-ка об’єктах комунального, соціально-культурного призначення, освіти та 

охорони здоров'я та культури, з яких: 

- 9 об’єктів будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту 

на суму 38 691 895грн; 

 - 11 об’єктів закладів загальної середньої освіти на суму 25 684 547грн., в 

тому числі: запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)  - 9 975 325 грн; 

- 5 об’єктів закладів дошкільної освіти на суму 778 125грн; 

- 3 об’єкти закладів охорони здоров’я на суму 9 740 163грн; 

- 9 об’єктів житлово-комунального господарства на суму 37 732 174грн; 

- 1 об’єкт соціального захисту та соціального забезпечення на суму                 

100 000грн. 

- 2 об’єкти закладів культури на суму 11 632 617грн. 

Освоєння капітальних вкладень по Програмі капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів у 2020 році склало 78,6 відсотка. 

Так, у 2020 році по об’єкту: 

- "Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського 

(Колгоспної) в м. Кропивницький (І черга об'єкту будівництва)" з підрядною 

організацією проведено остаточні розрахунки за роботи, що фактично були 

виконані у 2019 році, які дали змогу місту отримати надсучасну інженерно-

транспортну розв’язку, з влаштуванням двостороннього руху через шляхопровід. 

Проведено роботу з доопрацювання виконавчої документації та отримано від 

Державної архітектурно-будівельної інспекції України сертифікат відповідності 

об’єкту будівництва. 

Завершено виконання будівельних робіт та проводиться упорядкування 

виконавчої документації з метою введення об’єктів в експлуатацію, а саме: 

- Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їзного до вул. 

Васнєцова 

- Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і 

функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" 

- Капітальний ремонт приміщення фізіотерапевтичного відділення 

стаціонару №1 комунального некомерційного підприємства "Центральна міська 

лікарня" Міської ради міста Кропивницького" 

- Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Калузькій від вул. 

Жуковського до провулку Новгородського 1-го 

- Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вулиця Дружби, 48-б, 

смт Нове у місті Кропивницькому 

В межах бюджетного призначення на 2020 рік виконувалися будівельно-

монтажні роботи: 

- по об’єктах дошкільних навчальних закладів: ДНЗ № 29 з ремонту дитячих 

павільйонів, ДНЗ № 63 з ремонту ганків; 



- по об’єктах загальноосвітніх закладів: ЗОШ № 31 з термомодернізації 

будівлі, № 2 по ремонту покрівлі, №20 ремонту спортивної зали, №4, №30, №33 

та №34 по ремонту приміщень, №37 по ремонту санвузлів;  

- по об’єктах охорони здоров’я: з реставрації терапевтичного відділення № 1 

стаціонару №1 КНП «Центральна міська лікарня та влаштування та влаштування 

пандусу амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №8 по вул. 

Казанська, 12;  

- з капітального ремонту проїжджої частини вулиці Ковпака та внутрішньо 

квартального проїзду від вул. Пашутінської до буд. 38 вул. архітектора Паученка; 

- по об’єктах культури: з реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 

ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Віктора Чміленка, 65 та ремонту музичної школи 

- по інших об’єктах: будівництву госппобутової каналізації по вулицях Лесі 

Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського та скверу "Жадівський", реставрації 

будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7) та капітальному ремонту 

покрівлі нежитлового приміщення, вул. Кавалерійська, 17/19. 

На замовлення Управління проектними організаціями: 

по 9-ми об’єктах розроблено проектно-кошторисну документацію для 

організації та виконання будівельно-монтажних робіт у 2021 та послідуючих 

роках, а саме по:  

- 2 об’єктах дошкільних навчальних закладів (ДНЗ №37 та №48); 

- 3 об’єктах загальноосвітніх закладів (ЗОШ № 1 по вул. Преображенська, 

103, Завадівська гімназія на ремонт внутрішніх приміщень, на благоустрій ЗОШ 

№33);  

- 1 об’єкт соціального захисту та соціального забезпечення (ремонт 

внутрішніх приміщень будівлі під розміщення Кропивницького міського центру 

обліку та тимчасового перебування бездомних осіб,  вул. Олени Теліги, 75); 

- 3 об’єктах житлово-комунального господарства: з капітального ремонту 

вулиць Інженерної, Мечнікова та Ручайної; 

по 3-х об’єктах проведено інженерні вишукування для подальшої розробки 

проектно-кошторисної документації, а саме: з будівництва багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Генерала Жадова, позиція 16, з капітального ремонту 

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

дошкільного навчального закладу № 4 

Додатки:  

1. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за 

кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації 

кредитування бюджету за 2020 рік. 

2. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують 

виконання бюджетної програми за 2020 рік. 

3. Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм 

(проектів), які виконуються в межах бюджетної програми за 2020 рік. 

 
Публічне представлення Інформації управління капітального будівництва про 

бюджет за бюджетними програмами буде проводитись 09 лютого 2021 року о 9.00 

годині у приміщенні будівлі міської ради к. 215. 

 

 

Начальник управління     Сергій БІЛОКІНЬ 


