
У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 квітня 2018 року № 1590

Про внесення змін до 
рішення міської ради 
від 23 лютого 2016 року № 85 
"Про затвердження Програми 
капітального будівництва, 
реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального 
господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького 
на 2016 -  2018 роки"

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 26, 31 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 2 
Бюджетного кодексу України, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 
"Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально- 
культурного призначення міста Кропивницького на 2016 -2018 роки", 
зі змінами, а саме:

до Заходів на виконання Програми капітального будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства 
і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 
2018 рік згідно з додатком 1;



2

до Переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за 
рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 
Міської ради міста Кропивницького, згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально- 
економічного розвитку, з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Грабенка О.В.

Міський голова А.Райкович

Сурнін 24 49 57



Додаток 1 
до рішення Міської ради 
міста Кропивницького 
24 квітня 2018 року 

№ 1590
Зміни до Заходів

на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення

міста Кропивницького на 2018 рік
____________ ____________________________________________________________ ________________ тин

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Назва головного розпорядника коштів та відповідального виконавця
Разом видатків на 

2018 рікНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

1 2 3

150000 Управління капітального будівництва +34 181 133,00
151000 Управління капітального будівництва +34 181 133,00

1000 Освіта +300 000,00

1 0 2 0 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т .ч . школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+300 000,00

2000 Охорона здоров'я +1 500 000,00
2 0 1 0 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 500 000,00

7300 Будівництво та регіональний розвиток +32 001 133,00
7 3 1 0 Будівництво об’єктів житлово- комунального господарства +500 000,00
7 3 2 4 Будівництво установ та закладів культури +990 000,00
7 3 4 0 Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури +1 800 000,00
7 3 7 0 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку +28 711 133,00
7690 Інша еко номічна діяльність +380 000,00
7 6 9 3 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +380 000,00

Начальник управління капітального будівництва В.Ксеніч



Д одаток 2
до ріш ення М іської ради 
м іста К ропивницького 
від 24 квітня 2018 року 
№  1590

Зміни до Переліку
об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку по 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
грн

Код типової 
програмної 
класифіка
ції видатків 
та кредиту
вання 
місцевого

Назва головного розпорядника коштів та відповідального виконавця 
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 2018 
рік

1 2 3 4 5 6

1500000 Управління капітального будівництва +34 181 133,00
1510000 Управління капітального будівництва +34 181 133,00

1000 Освіта +300 000,00
1010 Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт спеціального ДНЗ (ясла-садок) 
№  29 "Червона шапочка", вул. Євгена Тельнова, 20

-310 000,00

Капітальний ремонт огорожі спеціального ДНЗ (ясла-садок) N° 29 
"Червона шапочка", вул. Євгена Тельнова, 20

+310 000,00

1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

+300 000,00

Капітальний ремонт НВК "Кіровоградський колегіум- 
спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад - центр естетичного виховання", вул. Арсенія 
Тарковського, 25

+300 000,00

2000 Охорона здоров'я +1 500 000,00
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 500 000,00

Капітальний ремонт 1 -го поверху будівлі дитячого інфекційного 
відділення стаціонару №  1 КЗ "Центральна міська лікарня 
м. Кіровограда", вул. Фортеця, 21

+1 500 000,00

7300 Будівництво та регіональний розвиток +32 001 133,00
7310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства +500 000,00

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

+500 000,00

7324 Будівництво установ та закладів культури +990 000,00
Нове будівництво багатофункціонального громадського простору 
"Зелений театр" по вул. Бєляєва, 1, м. Кропивницький

+990 000,00

7340 Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури +1 800 000,00
Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару №  2 КЗ "Центральна 
міська лікарня м. Кіровограда", вул. Дворцова, 45/35

+1 800 000,00

7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку території

+28 711 133,00

Співфінансування реконструкції будівлі по вул. Архітектора 
Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі 
"Прозорий офіс"

+ 10 711 133,00

Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для 
створення і функціонування центру надання адміністративних 
послуг у форматі "Прозорий офіс" (за рахунок субвенції з 
державного бюджету на проведення робіт пов 'язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування центрів надання 
адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс ")

+ 18 000 000,00

7690 Інша економічна діяльність +380 000,00
7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +380 000,00

Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Академіка 
Корольова, 11

+300 000,00

Капітальний ремонт нежитлового приміщення, вул. Вокзальна, 58 +80 000,00

Начальник управління В.Ксеніч


