
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від "27" серпня 2019 року       № 2754 
 

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: 
 

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; 

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. 

 
 
 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сергій Хоменко 24 49 57 



грн

1 3

1500000 +22 181 600,00
1510000 +22 181 600,00

1000 +114 600,00
1010 -770 000,00
1020 +1 234 600,00

1040 -750 000,00

1100 +400 000,00

2000 -260 000,00

2080 -260 000,00

6000 +300 000,00
6030 -200 000,00
6083 +500 000,00

7300 +20 952 000,00

7310 +1 865 000,00

7321 -300 000,00

7330 +12 000 000,00

7340 +2 600 000,00

7363 +4 787 000,00

7400 +1 450 000,00

7461 +1 450 000,00

7600 -375 000,00

7690 -375 000,00

7693 -375 000,00

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Інша економічна діяльність

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
осіб з їх числа

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво   освітніх установ та закладів 

Будівництво інших об’єктів соціальної  та виробничої 
інфраструктури комунальної   власності

Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми 
школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами  

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографичними, театральним, 
хоровими, мистецькими)

Охорона здоров'я

  Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 

Житлово-комунальне господарство
Організація благоустрою населених пунктів

2

Управління капітального будівництва 

Управління капітального будівництва 

Начальник управління капітального будівництва                                  Сергій  БІЛОКІНЬ                                                      

Будівництво та регіональний розвиток  

Інші заходи,  пов'язані з економічною діяльністю

Освіта

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

Додаток 1                                                                                               
до рішення Міської ради                                                                      
міста Кропивницького                                                                               
"27" серпня  2019 року   № 2754                                                                                                                                                                                                                                                           

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 +22 181 600,00
1000 +114 600,00
1010 -770 000,00

-354 000,00

-377 000,00

+100 000,00

+400 000,00

-539 000,00

1020 +1 234 600,00

-500 000,00

-200 000,00

-100 000,00

+100 000,00

+680 000,00

-75 000,00

+1 000 000,00

Управління капітального будівництва 

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

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 24 
"Вогник"  ім. В.О.Сухомлинського  
комбінованого типу, провулок Училищний, 3-а

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 72 
"Гномик" комбінованого типу, провулок 
Фортечний, 23-а

Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4, вул. Шульгиних, 38

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

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

Загальний  обсяг 
фінансування 
будівництва  

Назва головного розпорядника коштів та відповідального 
виконавця                                                                                    

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 
документації тощо                                                      

2

Освіта

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

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2,                                             
вул. Новгородська, 41

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

Капітальний ремонт КЗ "НВО № 6 
"Спеціалізована загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного виховання 
"Натхнення", вул. Тараса Карпи, 63

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

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

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 
кінець 

бюджетного 
періоду, %

Додаток 2                                                                                                                                                                                                                        
до рішення Міської ради                                         
міста Кропивницького                                                   
"27" серпня 2019 року   № 2754              

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

Разом видатків на 
2019 рік    

Капітальний ремонт системи опалення та 
туалетів ДНЗ  (ясла-садок) № 28 "Зірочка", 
Студентський бульвар, 8-а

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 52 
"Казковий", вул. Комарова, 11

Строк 
реалізації 
об'єкта                                                 

(рік початку і 
завершення)

 

Зміни до ПЕРЕЛІКУ



2 Продовження додатка 2

1 3 4 5 62

+410 000,00

+330 000,00

-89 000,00

-61 000,00

-800 000,00

+510 000,00

+1 007 600,00

+740 000,00

-605 000,00

-442 000,00

-300 000,00

-931 000,00

-100 000,00

+660 000,00

1040 -750 000,00

-750 000,00

1100 +400 000,00

Капітальний ремонт покрівлі КЗ "НВО                      
ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад                                                                                      
“Вікторія-П”, вул. Євгена Тельнова, 20

Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне 
об’єднання „Загальноосвітня школа - інтернат І-
ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр позашкільного 
виховання" вул. Короленка, 46

Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "НВО 
"ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний 
центр", вул. Волкова, 24 (за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення та ремонт існуючих спортивних 
комплексів при загальноосвітніх навчальних 
закладах усіх ступенів)

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

Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "НВО                         
№ 25 "ЗОШ І-ІІІ ступенів, природничо-
математичний ліцей, центр позашкільного 
виховання "Ліра", вул. Леваневського, 2-б

Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "НВО 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 
юнацької творчості "Оберіг", вул. Тараса                    
Карпи, 85

Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "НВО 
"ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 
центр "Сузір’я", проспект Перемоги, 16

Капітальний ремонт харчоблоку КЗ 
"Балашівська гімназія Міської ради міста 
Кропивницького", вул. Івана Франка, 18

Капітальний ремонт КЗ "НВО І-ІІІ ступенів 
"Мрія", вул. Євгена Тельнова, 45

співфінансування

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

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

Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "НВО 
"ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний 
центр", вул. Волкова, 24  

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами  

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографичними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

Капітальний ремонт частини покрівлі КЗ 
"Завадівська гімназія Міської ради міста 
Кропивницького"

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



3 Продовження додатка 2

1 3 4 5 62

+140 000,00

+260 000,00

2000 -260 000,00

2080 -260 000,00

-260 000,00

6000 +300 000,00

6030 -200 000,00

-200 000,00

6083 +500 000,00

+500 000,00

7300 +20 952 000,00

7310 +1 865 000,00

+1 000 000,00  

+660 000,00

-100 000,00

+105 000,00

+200 000,00

7321 -300 000,00

-300 000,00

7330 +12 000 000,00

+12 000 000,00  

Охорона здоров'я

  Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню 

Нове будівництво автомобільного мосту через                                                                                                                                                                                 
р. Інгул між вулицями Казанською та Радищева 
(проектні роботи)

Будівництво та регіональний розвиток  

Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, 
вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в                      
м. Кропивницький  (І черга об'єкта будівництва)

Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарств

Реконструкція вулиці Полтавської від провулку 
Об'їзного до вулиці Васнєцова (проектні роботи)

Будівництво інших об’єктів соціальної  та 
виробничої інфраструктури комунальної   
власності

Нове будівництво об’єкту благоустрою (сквер 
"Жадівський" ) по вул. Героїв України (проектні 
роботи) 

Нове будівництво початкового корпусу 
Навчально-виховного комплексу 
“Кіровоградський колегіум-спеціалізований 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад-центр естетичного 
виховання”,  вул. Гагаріна, 16-б (проектні 
роботи)

Нове будівництво багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Генерала Жадова,                                                                                                                       
м. Кропивницький (Кіровоград),                                                                                                                                                    
102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

Капітальний ремонт житлового будинку за 
адресою: вулиця Дружби, 48-б, смт Нове у місті 
Кропивницькому

Капітальний ремонт приміщення КЗ 
"Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда"                                        
вул. Габдрахманова,5

Нове будівництво зовнішнього водопроводу по  
вул. Львівській

Житлово-комунальне господарство

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою 
(Сквер "Фонтанний" по вул. Архітектора 
Паученка) 

Будівництво   освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт будівлі музичної школи           
№ 4 міста Кропивницького селище Гірниче,                     
вул. Лінія 1-а, буд. 3-а

Капітальний ремонт будівлі музичної школи                   
№ 3 міста Кропивницького, вул. Академіка 
Корольова, 2



4 Продовження додатка 2

1 3 4 5 62

7340 +2 600 000,00

-400 000,00

+3 000 000,00

 

7363 +4 787 000,00

+4 787 000,00  

7400 +1 450 000,00

7461 +1 450 000,00

+200 000,00

+1 250 000,00

7600 -375 000,00

7690 -375 000,00

7693 -375 000,00

-215 000,00

-160 000,00

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Інша економічна діяльність

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

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 місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи       
№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького,   
вул. Віктора Чміленка, 65

Капітальний ремонт  вулиці Ковпака

Капітальний ремонт  вулиці Калузької  від                 
вулиці Жуковського до провулка 
Новгородського    1-го

Реставрація будівлі Кіровоградського міського 
художньо-меморіального музею                                                                                                                                                         
ім. О.О.Осмьоркіна,  вул. Архітектора Паученка 
(Дворцова), 89

Капітальний ремонт нежитлового приміщення 
по вул. Академіка Корольова, 11  

Інші заходи,  пов'язані з економічною 
діяльністю

 

Капітальний ремонт нежитлового приміщення 
по вул. Шатила, 12

Начальник управління капітального будівництва                                                                                Сергій БІЛОКІНЬ                                                                                              

 

Проектування, реставрація та охорона 
пам’яток архітектури


