
 
           Проект 2073 

               Доопрацьований 10.07.18 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА   РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від "___" _________ 2018 року      № ______ 

 

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, внесеними рішеннями міської ради від 10.06.2016 № 322,                       

від 28.07.2016 № 463, від 02.11.2016 № 586, від 20.12.2016 № 723,                         

від 07.04.2017 № 873, від 27.06.2017 № 1005, від 20.07.2017 № 1045,                       

від 10.10.2017 № 1140, від 21.11.2017 № 1230, від 15.02.2018 № 1412,                     

від 24.04.2018 № 1590, від 05.06.2018 № 1714, від 12.07.2018 № 1742), 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    

"___" ________ 2018 року

№ _______

грн

1 3

1500000 + 100 000,00

1510000 + 100 000,00

7690 + 100 000,00

7693 + 100 000,00

 

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

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

       Назва головного розпорядника коштів та відповідального виконавця                                                                                                                               

Разом видатків на  2018 рік       

  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів  

Інші заходи,  пов'язані з економічною діяльністю

Начальник управління капітального будівництва                                         В.Ксеніч                                                                  

Інша економічна діяльність

2

Управління капітального будівництва 

Управління капітального будівництва 



грн

1 3 4 5 6

1500000   + 100 000,00

1510000   + 100 000,00

7690 + 100 000,00

7693 + 100 000,00

+ 100 000,00

  Додаток 2                                                                                                                                                                                                        

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького                 

від "___" _______ 2018 року

№ ______

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     

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

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       

Начальник управління капітального будівництва                                                                               В.Ксеніч

2

Управління капітального будівництва 

Управління капітального будівництва 

Інша економічна діяльність

Інші заходи,  пов'язані з економічною діяльністю

Капітальний ремонт нежитлового приміщення,                                                                             

вул. Шатило, 12



 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 
 

ДРУГА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 23 лютого 2016 року       № 85 
 
 
Про затвердження Програми капітального  
будівництва, реконструкції та капітального  
ремонту об´єктів комунального господарства  
і соціально-культурного призначення  
міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки 
 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26, 
підпунктом 1 пункту "а" частини 1 статті 31 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", пунктами 4, 12 частини 1 статті 2 Бюджетного 
кодексу України, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Програму капітального будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-
культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки, що 
додається. 

 

           2. Включити Програму капітального будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-
культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки до складу 
Програми соціально-економічного розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та 
основних напрямів розвитку 2016 і 2017 років. 
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3. 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                        
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Грабенка О.В.  
 
 
 
Міський голова        А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурнін 24 49 57 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської                                                                      
міської ради  
23 лютого 2016 року  
№ 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Програма  
капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кіровограда на 2016 -2018 роки  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кіровоград – 2016 
 



  

 

ЗМІСТ 
 
                                                                                                                                            стор. 

1 Вступ 1 
2 Головні проблеми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів 
комунального господарства і соціально-
культурного призначення міста Кіровограда 

1 

3 Мета Програми 2 
4 Основні завдання щодо реалізації Програми   2 
5 Ресурсне забезпечення Програми 4 
6 Очікувані результати та ефективність Програми 4 
7 Координація та контроль за ходом виконання 

Програми 
5 

8 Паспорт Програми 5 
9 Додатки до Програми  
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1. Вступ 
 

           Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кіровограда на 2016-2018 роки  спрямована на вирішення 
таких основних проблемних питань містобудівної сфери міста Кіровограда, 
як розвиток житлового будівництва, а також оновлення технічного стану 
об’єктів соціально-побутового призначення та інженерно-транспортної 
інфраструктури. 

Програму розроблено з метою сприяння досягненню сталого розвитку 
житлового будівництва, будівництва та введення в дію нових та проведення 
реконструкції і капітального ремонту існуючих важливих об’єктів 
соціального призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, що 
сприятиме підвищенню ефективності і надійності функціонування житлово-
комунальної системи і покращенню якості життя населення міста.  

Програмою передбачена реалізація заходів з будівництва житла, 
будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціально-
побутового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури за рахунок 
коштів бюджету м. Кіровограда, коштів державного бюджету і державного 
фонду регіонального розвитку за наявності відповідних бюджетних 
призначень, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити розвиток інженерно-
транспортної і соціальної інфраструктури, а також сприятиме розвитку 
житлового будівництва міста Кіровограда.  
 

2. Головні проблеми капітального будівництва,  реконструкції  
та капітального ремонту об’єктів комунального господарства  
і соціально-культурного призначення міста Кіровограда 

  

Містобудування – комплексна багатогранна діяльність суспільства, що 
спрямована на створення матеріально-просторового середовища 
життєдіяльності людини. 

Містобудівна діяльність охоплює дослідження, проектування та 
управління процесами реалізації заходів, що визначають формування і 
розвиток функціональної та архітектурно-планувальної структури населених 
міст і районів згідно з демографічними, соціальними, економічними 
вимогами та природно-екологічними умовами; розвиток інженерної та 
транспортної інфраструктури; збереження і збагачення оточуючого 
середовища.  
         Моніторинг стану містобудівної сфери свідчить про певне зниження 
темпів розвитку будівельної галузі міста, що обумовлено, передусім, 
негативним впливом економічної кризи. Зокрема, це спостерігається при 
аналізі динаміки індикативних показників розвитку житлового будівництва.  
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Стан багатьох об’єктів соціальної сфери та інженерно-транспортної 

інфраструктури не відповідає існуючим нормам і не задовольняє сучасних   
потреб суспільства, що негативно позначається на якості життя мешканців 
міста. 
 

Стан сфери житлового будівництва у місті Кіровограді за роками: 
 

 2006 р. 2007 р. 2013 р. 2014 р. 
Введення в 
експлуатацію житла в 
місті Кіровограді (кв. м) 

6944,7 4348,5 1648,5 184,8 

Інвестиції в основний 
капітал у житлове 
будівництво  
(млн. грн)  

10,7 10,5 6,1 0,6 

 

Можна визначити наступні проблеми в сфері містобудування, на 
вирішення яких направлена дія Програми:  

- повільні темпи розвитку будівництва доступного та соціального 
житла; 

- наявність незавершених будівництвом об’єктів, на яких тривалий час 
не виконуються роботи;  

- недостатня забезпеченість інженерними мережами;  
- незадовільний технічний стан багатьох соціально важливих об’єктів 

комунальної власності, зокрема лікарень і поліклінік, а також потреба в 
будівництві нових об’єктів соціального призначення;  

- висока завантаженість основних транспортних магістралей, яка 
вимагає будівництва нових доріг і реконструкції існуючих. 
 

3. Мета Програми 
 

Головною метою Програми є досягнення сталого розвитку будівництва 
в місті Кіровограді, стимулювання зростання обсягів житлового будівництва, 
будівництво та введення в дію нових та проведення реконструкції і 
капітального ремонту існуючих важливих об’єктів соціального призначення 
та інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме підвищенню 
ефективності і надійності функціонування житлово-комунальної системи і 
покращенню якості життя населення міста.  
 

4. Основні завдання щодо реалізації Програми 
 

         Будівництво є однією з найважливіших галузей народного 
господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи 
господарювання в країні. Саме будівельна галузь створює велику кількість 
робочих місць і споживає продукцію багатьох інших галузей народного 
господарства.  
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Стимулювання будівництва сприятиме розвитку економіки міста. 
Велику роль в даному питанні відіграє держава, а також органи 

місцевого самоврядування, оскільки саме реалізація масштабних 
інфраструктурних проектів, які ініціює і підтримує держава, під час долання 
кризових явищ в економіці може дати поштовх до подальшого розвитку 
галузі і позитивного впливу на економіку.  

На сьогоднішній день вирішення наявних проблем містобудування 
можливе тільки за умови активної допомоги з боку держави, що призведе до 
покращення інвестиційного клімату і дозволить в подальшому збільшувати 
обсяги залучених інвестицій у будівництво. 

Варто відзначити, що одним з найважливіших напрямків 
містобудування є розвиток житлового будівництва в місті Кіровограді і, 
передусім, розвиток будівництва соціального та доступного житла. 
Важливими завданнями, яким приділятиметься значна увага місцевої влади в 
рамках сприяння розвитку житлового будівництва, є: 

- реалізація заходів щодо стимулювання будівництва доступного житла 
шляхом створення умов для будівництва житлових будинків, в яких 
мешканці міста Кіровограда, які відповідно до чинного законодавства 
потребують поліпшення житлових умов, зможуть придбати квартири на 
пільгових умовах, що передбачає запровадження нових ефективних 
фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва; виділення 
відповідних земельних ділянок, створення належної інженерно-транспортної 
інфраструктури;  

- вирішення проблеми завершення будівництва багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кіровоград, 102 мікрорайон, 
поз. 28 (добудова), на якому тривалий час не виконувались роботи (пошук 
нових інвесторів-забудовників, будівництво інженерних мереж); 

- будівництво соціального житла, що передбачає будівництво житлових 
будинків, в яких соціально-незахищеним категоріям громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, а також мешканцям аварійних 
будинків надаватиметься житло. 

Серед інших завдань, на вирішення яких спрямовано дію Програми, 
наступні:           
         - будівництво і реконструкція об'єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури міста, важливими заходами в рамках цього завдання є: 
будівництво теплових мереж від котельні ЗОШ № 13 до будівлі «НВО»    
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13, ІІ корпус по вул. Бєляєва, 72 та ЗОШ І ступеня 
«Мрія» по вул. Бєляєва, 23, реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, 
вул. Миколи Левитського, між вулицями Київською та Братиславською, 
реконструкція перегороджувальної споруди на р. Інгул по                           
вул. Михайлівській та реконструкція центрального входу парку  
«Ковалівський» у м. Кіровограді; 
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       - виконання капітального ремонту об'єктів комунальної власності у місті 
Кіровограді. Багато будівель і споруд комунальної власності знаходяться в 
незадовільному стані і потребують проведення робіт капітального ремонту, 
серед таких об’єктів – будівля боксованих приміщень дитячого інфекційного 
відділення, приміщення терапевтичного відділення  № 2  під відділення 
паліативного лікування в КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», 
стаціонар № 1, вул. Фортеця, 21, зовнішня електромережа та встановлення 
другого вводу до пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни», вул. Ганни 
Дмитрян, 1, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Юрія Коваленка, 9-а та          
вул. Пацаєва, 2-а (теплосанація), ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31, вул. Космонавта 
Попова, 11-а (теплосанація) та інші.  

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів бюджету            
м. Кіровограда. Однак успішне виконання заходів Програми потребує також 
фінансування за рахунок коштів державного бюджету. Таким чином, 
можливе співфінансування заходів Програми за рахунок коштів субвенції             
з державного бюджету і коштів державного фонду регіонального розвитку за 
наявності відповідних бюджетних призначень на відповідний рік, а також 
інших джерел, не заборонених законодавством.  

Конкретні заходи Програми та Перелік об’єктів, які  фінансуються за 
рахунок бюджетних коштів, додаються.    

Головним розпорядником бюджетних коштів за Програмою є 
управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради. 

  
5. Ресурсне забезпечення Програми 

                                                                                                         

тис. грн 
 

Етапи виконання Програми 
  

Обсяги коштів, які 
пропонується залучити на 
виконання Програми 2016 2017 2018 

Усього витрат 
на виконання 
Програми 

Усього, в т.ч. 45809,9 59906,8 65960,0 171676,7 
Державний бюджет 16500,0 21000,0 15000,0 52500,0 
Бюджет міста Кіровограда 29309,9 38906,8 50960,0 119176,7 
Інші джерела х х х х 

 

Програма розрахована на 2016-2018 роки.  
 

6. Очікувані результати та ефективність Програми 
 

      Виконання Програми дасть змогу забезпечити:  
       - сталий розвиток житлового будівництва, у т.ч. за рахунок дії 
Державних програм будівництва (придбання) житла, а також внаслідок 
вирішення проблеми завершення будівництва житлових будинків, на яких 
тривалий час не виконувались роботи;  
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- розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста 

Кіровограда. 
Заплановані результативні показники: 

         - збільшення обсягу виконаних будівельних робіт  на 10 % щорічно;  
         - введення в експлуатацію загальної площі житла 3337 кв.м. 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
щомісячно до 10 числа подає до фінансового управління Кіровоградської 
міської ради   інформацію про стан виконання Програми.    

Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
публікує основні результати реалізації Програми за підсумками року у 
засобах масової інформації. 
 

Паспорт 
Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки 
 

1 Програма погоджена Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від     
09 лютого 2016 року № 68 

2 Назва, номер та дата 
розпорядчого документа 
щодо розроблення 
Програми 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 26 квітня 2003 року 
№ 621 «Про розроблення 
прогнозних і програмних 
документів економічного і 
соціального розвитку та 
складання проекту державного 
бюджету» 

3 Розробник Програми Управління капітального 
будівництва Кіровоградської 
міської ради 

4 Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління капітального 
будівництва 
Кіровоградської міської 
ради 

5 Термін реалізації Програми 2016-2018 роки 
6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

Згідно з відповідними 
бюджетними призначеннями 

 
Начальник управління                                                            В.Ксеніч 



грн

47 119,176,700.00 29,309,900.00 38,906,800.00 50,960,000.00

070000 33,105,000.00 10,500,000.00 11,000,000.00 11,605,000.00

070101 4,238,000.00 1,300,000.00 1,430,000.00 1,508,000.00

070201 27,878,000.00 8,550,000.00 9,405,000.00 9,923,000.00

070301 489,000.00 150,000.00 165,000.00 174,000.00

070601 200,000.00 200,000.00

070804 300,000.00 300,000.00
080000 17,998,000.00 5,520,000.00 6,072,000.00 6,406,000.00

080101 8,803,000.00 2,700,000.00 2,970,000.00 3,133,000.00

080203 4,890,000.00 1,500,000.00 1,650,000.00 1,740,000.00

080300 392,000.00 120,000.00 132,000.00 140,000.00

080800 3,913,000.00 1,200,000.00 1,320,000.00 1,393,000.00

090000 1,305,000.00 400,000.00 440,000.00 465,000.00

091105 1,305,000.00 400,000.00 440,000.00 465,000.00

110000 3,260,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 1,160,000.00
110202 1,630,000.00 500,000.00 550,000.00 580,000.00
110205 1,630,000.00 500,000.00 550,000.00 580,000.00

150000 59,507,700.00 10,662,900.00 18,944,800.00 29,900,000.00

250404 4,001,000.00 1,227,000.00 1,350,000.00 1,424,000.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Будівництво

Музеї і виставки

Центри первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Утримання клубів підлітків за місцем 
проживання

2016

Дошкільні заклади освіти

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

  

 

Начальник управління                                                                                                                                В.Ксеніч

Інші видатки

Школи естетичного виховання дітей

Перинатальні центри, пологові будинки

Поліклініки і амбулаторії (крім 
спеціалізованих поліклінік та загальних і 
спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

Найменування коду тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів

Прогнозний обсяг 
фінансових 
ресурсів для 

виконання завдань

у тому числі за роками

Управління капітального будівництва 

2017 2018

Освіта

Культура і мистецтво

Лікарні

комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2016-2018  роки

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-
дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

Назва головного розпорядника коштів                                                       

Код типової 
класифікації 

видатків 
місцевих 
бюджетів

Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації

Централізовані бухгалтерії обласних, 
міських, районних відділів освіти

Загальноосвітні школи-інтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати

ЗАХОДИ
на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів

до Програми капітального будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту 
об’єктів комунального господарства і 
соціально-культурного призначення міста 
Кіровограда на 2016 -2018 роки 

Додаток 1

Охорона здоров'я

Соціальний захист та соціальне забезпечення



Код 
типової 
класифіка-   
   ції 
видатків 
місцевих 
бюджетів

1 3 4 5

47 96,354,633.00 89,708,898.00 29,309,900.00

070000 14,925,840.00 11,305,804.00 10,500,000.00

070101 2,529,500.00 1,386,500.00 1,300,000.00

450,000.00 350,000.00 350,000.00

 396,000.00 200,000.00 200,000.00

300,000.00 300,000.00 300,000.00

 635,500.00 155,500.00 100,000.00

 388,000.00 131,000.00 100,000.00

200,000.00 150,000.00 150,000.00

 160,000.00 100,000.00 100,000.00

070201 11,115,640.00 9,038,604.00 8,550,000.00

 308,200.00 153,000.00 50,000.00

150,000.00 50,000.00 50,000.00

200,000.00 200,000.00 200,000.00

 300,000.00 300,000.00 300,000.00

513,700.00 293,700.00 50,000.00

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 4 "Теремок",                       
вул. Гоголя, 123

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат 
при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 15 "Зірочка" комбінованого 
типу, вул. Олени Теліги (Тельмана), 1-а

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 37 "Ластівка" 
комбінованого типу, вул. Преображенська, 101

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 17 "Орлятко" комбінованого 
типу, вул. Вокзальна 18-а (Жовтневої революції, 8-а)

Капітальний ремонт ДНЗ  (ясла-садок) № 19 "Дзвінок",                      
вул. 40-річчя Перемоги, 2

Освіта

Загальний  обсяг 
фінансування 
будівництва  

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 2 "Ятранчик",                      
вул. Шевченка, 41-а

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Дошкільні заклади освіти

Додаток 2                                                                                                                           
                                                        до Програми 
капітального будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об’єктів комунального 
господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кіровограда на 2016 -2018 

 роки   

Назва головного розпорядника коштів                                                                                    
                    Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації тощо                                                      

2

Управління капітального будівництва 

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                      
       об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню 

капітального будівництва Кіровоградської міської ради

Разом видатків 
на 2016 рік       

Код 
тимчасової 

 
класифіка-   

   ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 

Капітальний ремонт КЗ "НВО "Загальноосвітній навчальний заклад    
І-ІІІ ступенів № 1 - дитячий юнацький центр "Перлинка",                              
        вул. Таврійська, 29/32

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

Капітальний ремонт КЗ "НВО "Загальноосвітній навчальний заклад    
І-ІІІ ступенів № 1 - дитячий юнацький центр "Перлинка",                            
      вул. Преображенська, 103
Капітальний ремонт КЗ "НВО "Спеціальна загальноосвітня школа                                
                         І-ІІ ступенів № 1 - дошкільний навчальний заклад",                            
                     вул. Волкова, 26-а

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Шульгиних 
(Калініна), 38

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64

2



1 3 4 5

250,000.00 250,000.00 250,000.00

 200,000.00 200,000.00 200,000.00

456,200.00 121,200.00 50,000.00

 300,000.00 300,000.00 300,000.00

 300,000.00 300,000.00 300,000.00

50,000.00 50,000.00 50,000.00

300,000.00 300,000.00 300,000.00

 620,000.00 200,000.00 200,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

617,837.00 250,000.00 250,000.00

100,000.00 100,000.00 100,000.00

 400,000.00 400,000.00 400,000.00

550,000.00 550,000.00 550,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

 762,000.00 300,000.00 300,000.00

387,700.00 370,700.00 300,000.00

 350,000.00 350,000.00 350,000.00

070301 780,700.00 380,700.00 150,000.00

 780,700.00 380,700.00 150,000.00

070601 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Капітальний ремонт гімназії нових технологій навчання,                      
вул. Бєляєва, 1

Капітальний ремонт   КЗ "Навчально-виховне об'єднання-
"Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 
"Гармонія"-гімназія  ім. Тараса Шевченка - центр позашкільного 
виховання "Контакт", вул. В'ячеслава Чорновола, 15 

Продовження  додатка

Капітальний ремонт КЗ "НВО "Загальноосвітній навчальний заклад    
І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий юнацький центр "Сузір'я",                            
   просп. Перемоги, 16

Капітальний ремонт гімназії № 9, вул. Академіка Корольова, 27/21

Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-
математична школа ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 - центр дитячої та 
юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 
9-а (теплосанація)

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13, вул. Євгена Тельнова 
(просп. Правди), 45

Капітальний ремонт КЗ "НВО № 6 "Спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів,  центр естетичного виховання "Натхнення",                              
                    вул. Віктора Чміленка, 90/40

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ступенів № 12, вул. Павла Луньова (50 
років Радянській Армії), 9

Капітальний ремонт СЗОШ І-ІІІ ступенів № 14,                                   
вул. Вокзальна (Жовтневої революції), 19

Продовження  додатка

Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання "ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості "Оберіг",  
вул. Тараса Карпи (Тимірязєва), 85

Капітальний ремонт  КЗ "Навчально-виховне об’єднання № 32 
"Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний 
центр "Школа мистецтв",  вул. Глинки, 1

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

Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації

2

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22,  сел. Гірниче,              
вул. Лінія 6-а, буд. 30                                   

Капітальний ремонт КЗ "НВО" ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з 
гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", 
вул. Космонавта Попова, 11-а  (теплосанація)

Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-
математична школа ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 - центр дитячої та 
юнацької творчості "Надія", вул. Пацаєва, 24-а (теплосанація)

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

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23,                                    
вул. Івана Франка, 18

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні 
школи-інтернати

Капітальний ремонт КЗ "НВО "Загальноосвітня школа-інтернат                                   
                        І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр позашкільного 
виховання",                            вул. Короленка, 46

3

Капітальний ремонт КЗ "НВО № 33 ЗОШ І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад", вул. Микитенка, 35/21



1 3 4 5

200,000.00 200,000.00 200,000.00

070804 300,000.00 300,000.00 300,000.00

300,000.00 300,000.00 300,000.00

080000 8,372,000.00 5,982,000.00 5,520,000.00

080101 5,049,200.00 3,054,200.00 2,700,000.00

 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

 3,549,200.00 1,554,200.00 1,200,000.00

080203 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

080300 607,800.00 227,800.00 120,000.00

607,800.00 227,800.00 120,000.00

080800 1,215,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

1,215,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

090000 400,000.00 400,000.00 400,000.00

091105 400,000.00 400,000.00 400,000.00

100,000.00 100,000.00 100,000.00

100,000.00 100,000.00 100,000.00

200,000.00 200,000.00 200,000.00

110000 1,020,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

110202 500,000.00 500,000.00 500,000.00

 500,000.00 500,000.00 500,000.00

110205 520,000.00 500,000.00 500,000.00

 520,000.00 500,000.00 500,000.00

150000 69,747,693.00 69,381,994.00 10,662,900.00

150101 69,747,693.00 69,381,994.00 10,662,900.00

25,252,600.00 25,013,900.00 6,044,800.00
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по             
вул. Генерала Жадова, м. Кіровоград, 102 мікрорайон, позиція 28 
(добудова)

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

Музеї і виставки

Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської музичної школи             
№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза, ІІ корпус,  вул. Архітектора Паученка 
(Дворцова), 40-а

Капітальний ремонт приміщення спортивної зали дитячо-юнацького 
клубу "Надія",  вул. Академіка Корольова, 11
Капітальний ремонт  спортивної зали дитячо-юнацького клубу 
"Зоряний",  вул. Генерала Жадова, 21, корп. 3

Капітальний ремонт зовнішньої електромережі та встановлення 
другого вводу до  пологового будинку № 2 ім. "Святої Анни",                             
              вул. Ганни Дмитрян (Щорса), 1 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальний ремонт будівлі дитячої міської поліклініки № 1,           
вул. Шевченка, 36

Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення № 2       
КЗ" Центральна міська лікарня м. Кіровограда"  стаціонар № 1 під 
відділення паліативного лікування,  вул. Фортеця, 21,                           
м. Кіровоград

Капітальний ремонт приміщення спортивної зали дитячо-юнацького 
клубу "Старт",  вул. Михайлівська, 55

Перинатальні центри, пологові будинки

2

Охорона здоров'я

Капітальний ремонт приміщення централізованої бухгалтерії 
управління освіти Кіровоградської міської ради,                                      
вул. Яновського, 151

Капітальний ремонт боксованих приміщень дитячого інфекційного 
відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна міська лікарня 
м.Кіровограда",  Фортеця, 21  

Культура і мистецтво

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти

Лікарні

4

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та 
загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

Капітальний ремонт вбудовано-прибудованої будівлі дитячої 
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 4 КЗ "Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда" за 
адресою: вул. Генерала Жадова, 21, корп. 2

Капітальні вкладення

Будівництво

Школи естетичного виховання дітей

Капітальний ремонт Кіровоградського міського художньо-
меморіального музею О.О.Осмьоркіна,  вул. Архітектора                             
      Паученка (Дворцова), 89

Продовження  додатка

Капітальний ремонт будівлі Кіровоградського кібернетико-
технічного коледжу, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 41/26



1 3 4 5

150,000.00

 1,058,490.00 1,031,490.00 1,031,500.00

41,000,000.00 40,900,000.00 1,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

936,600.00 936,600.00 936,600.00

250404 1,889,100.00 1,639,100.00 1,227,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

889,100.00 639,100.00 200,000.00

27,000.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Інформатизація управління

Капітальний ремонт будівлі, вул. Шульгиних (Калініна), 4

Реконструкція перегороджувальної споруди на р. Інгул по                 
вул. Михайлівській

Інші видатки

Капітальний ремонт приміщення по вул. Великій                              
Перспективній, 41

Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті,                                 
вул. Миколи Левитського (Колгоспної) між вулицями Київською та 
Братиславською

2

 

  

Реконструкція центрального входу парку "Ковалівський" у                  
м. Кіровограді

 

Начальник управління                                                                                                                                В.Ксеніч

Нове будівництво теплових мереж від котельні ЗОШ № 13 до будівлі 
"НВО" ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 13", ІІ корпус по вул. Бєляєва, 72 та 
ЗОШ І ступеня "Мрія" по вул. Бєляєва, 23

Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення 
теплопостачанням будівель КЗ "НВО "Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 17-центр естетичного виховання "Калинка", 
вул. Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", 
вул. Курганна, 2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для 
дітей з вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22,                             
     вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка",                            
         вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27, м. Кіровоград



 
           Проект 2073 

                       Доопрацьований 04.09.18 

10.07 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА   РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від "___" _________ 2018 року      № ______ 

 

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, внесеними рішеннями міської ради від 10.06.2016 № 322,                       

від 28.07.2016 № 463, від 02.11.2016 № 586, від 20.12.2016 № 723,                         

від 07.04.2017 № 873, від 27.06.2017 № 1005, від 20.07.2017 № 1045,                       

від 10.10.2017 № 1140, від 21.11.2017 № 1230, від 15.02.2018 № 1412,                     

від 24.04.2018 № 1590, від 05.06.2018 № 1714, від 12.07.2018 № 1742), 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    

"___" ________ 2018 року

№ _______

грн

1 3

1500000 -5 199 000,00

1510000 -5 199 000,00

1000 +775 000,00

1010 +250 000,00

1020 +525 000,00

7300 -6 074 000,00

7310 -5 074 000,00

7340 -1 000 000,00

7690 + 100 000,00

7693 + 100 000,00

 

Надання дошкільної освіти                                                            

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Освіта

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

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

       Назва головного розпорядника коштів та відповідального виконавця                                                                                                                               

Разом видатків на  2018 рік       

  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів  

Інші заходи,  пов'язані з економічною діяльністю

Начальник управління капітального будівництва                                         В.Ксеніч                                                                  

Інша економічна діяльність

2

Управління капітального будівництва 

Управління капітального будівництва 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

Будівництво та регіональний розвиток

Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури



грн

1 3 4 5 6

1500000   -5 199 000,00

1510000   -5 199 000,00

1000 Освіта +775 000,00

1010 +250 000,00

+250 000,00

1020

+525 000,00

+675 000,00

+50 000,00

-400 000,00

+200 000,00

7300 -6 074 000,00

7310
-5 074 000,00

 

-74 000,00

-5 000 000,00

7340
-1 000 000,00

-1 000 000,00

7690 + 100 000,00

7693 + 100 000,00

+ 100 000,00

  

Проектування, реставрація та охорона пам’яток 

архітектури

Реставрація КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24-центр 

дитячої та юнацької творчості "Оберіг", вул. Гоголя, 125

  Додаток 2                                                                                                                                                                                                        

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького                 

від "___" _______ 2018 року

№ ______

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     

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

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       

2

Управління капітального будівництва 

Управління капітального будівництва 

Інша економічна діяльність

Інші заходи,  пов'язані з економічною діяльністю

Капітальний ремонт нежитлового приміщення по 

вул.Соборній (50 років Жовтня), 14

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт  спортивної зали ЗОШ І-ІІ ступенів       

№ 12, вул. Павла Луньова, 9

Будівництво та регіональний розвиток

Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по 

вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок,                                            

м. Кропивницький 

Надання дошкільної освіти                                                            

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ (ясли-садок) № 52 

"Казковий", вул. Комарова, 11

Капітальний ремонт НВК "Кіровоградський колегіум-

спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад - центр естетичного 

виховання", вул. Арсенія Тарковського, 25

Капітальний ремонт їдальні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2,          

вул. Новгородська, 41

Капітальний ремонт НВК "Кіровоградський колегіум-

спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад - центр естетичного 

виховання", вул. Гагаріна, 16-б

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарств

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку 

по вул. Героїв України, 26, корп. 1, м. Кропивницький,  

102 мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15)


	Р І Ш Е Н Н Я
	Міський голова        А.Райкович

