
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від "___" _________ 2019 року        № ____ 
 

 
Про погодження проекту рішення  
Міської ради міста Кропивницького 
"Про внесення змін до рішення  
Міської ради міста Кропивницького  
від 31 січня 2019  року № 2276  
"Про затвердження Програми капітального  
будівництва, реконструкції та капітального  
ремонту об´єктів комунального господарства  
і соціально-культурного призначення  
міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки" 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,                             
статтями 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 
В И Р І Ш И В:  

 
1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького                                       

"Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                           
від 31 січня 2019 року № 2276 "Про затвердження Програми капітального 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 
господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 
2019 – 2021 роки", що додається. 

 

2. Управлінню капітального будівництва Міської ради міста 
Кропивницького забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд 
міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.  
 
 
 
Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 
 
 
Сергій Хоменко 24 49 57 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення Виконавчого  
комітету Міської ради 
міста Кропивницького 
"___" ____________ 2019  
№ _______ 
 

Проект   

 
 

МІСЬКА   РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 
 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від "____" __________ 2019 року       № ___ 
 
 
Про внесення змін до рішення  
Міської ради міста Кропивницького  
від 31 січня 2019  року № 2276  
"Про затвердження Програми капітального  
будівництва, реконструкції та капітального  
ремонту об´єктів комунального господарства  
і соціально-культурного призначення  
міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки" 
 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,                               
статтями 25, 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького                    
від 31 січня 2019 року № 2276 "Про затвердження Програми капітального 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 
господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 
2019 – 2021 роки", а саме:  

до Заходів на виконання Програми капітального будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства                     
і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на                                               
2019 рік згідно з додатком 1; 



2 

до Переліку об´єктів, видатки на які у 2019 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 природного  
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів Мосіна О.В.   
 
 
 
Міський голова            А. РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сергій Хоменко 24 49 57 



Додаток 1                                                                                                                                                                                                                                                              
до рішення Міської ради
міста Кропивницького    
"___" ________ 2019 року
№ _______

грн

1 3

1500000 +3 000 000,00

1510000 +3 000 000,00

7300 +3 000 000,00

7310 +3 000 000,00

 

2

Управління капітального будівництва 

Управління капітального будівництва 

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Начальник управління капітального будівництва                                        С. БІЛОКІНЬ                                                      

Зміни до Заходів             

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

Кропивницького на 2019  рік

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевого бюджету

       Назва головного розпорядника коштів та відповідального виконавця                                                                                                                               

Разом видатків на  2019 рік       
  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів  



1 3 4 5 6

1510000  +3 000 000,00

7300  +3 000 000,00

7310  +3 000 000,00

  +3 000 000,00  

Начальник управління капітального будівництва                                                                                    С. БІЛОКІНЬ                                                                                              

Будівництво та регіональний розвиток  

Управління капітального будівництва 

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

Разом видатків на 
2019 рік    

2

Код типової 
програм ної 
класифіка-  
ції видатків 
та кредиту-
вання 
місцевого 
бюджету

Загальний  обсяг 
фінансування 
будівництва  

Строк 
реалізації 
об'єкта                                                 

(рік початку і 
завершення)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 
кінець 

бюджетного 
періоду, %

Додаток 2                                                                                                                          
до Програми капітального будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту 
об’єктів комунального господарства і 
соціально-культурного призначення міста 
Кропивницького на 2019 -2021 роки 

Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарств

об'єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку по 
управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

Зміни до ПЕРЕЛІКУ

Назва головного розпорядника коштів та відповідального 
виконавця                                                                                    

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 
документації тощо                                                      


