
 
           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 06 вересня 2018 року       № 1820 

 

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    

06 вересня 2018 року

№ 1820

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
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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 06 вересня 2018 року

№ 1820

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 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 (ясла-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)


