
  
 

МІСЬКА   РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 19 листопада 2019 року       № 2994 
 

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; 

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 О.Мосіна.  
 
 
 
Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергій Хоменко 24 49 57 



грн

1 3

1500000 +12 947 465,00
1510000 +12 947 465,00

1000 +1 620 000,00

1020 +1 620 000,00

6000 +200 000,00

6030 +200 000,00

7300 +9 199 500,00

7310 -815 500,00

7325 +15 000,00

7370 +10 000 000,00

7600 +985 000,00

7640 +1 000 000,00

7690 -15 000,00

7693 -15 000,00

9700 +942 965,00

9720 +942 965,00

 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку території

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Інші заходи,  пов'язані з економічною діяльністю

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

Управління капітального будівництва 

Начальник управління капітального будівництва                                  Сергій БІЛОКІНЬ                                                      

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 
спорту

Інша економічна діяльність

Освіта

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

Житлово-комунальне господарство

Організація благоустрою населених пунктів

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарств

Субвенція з місцевого бюджету  на виконання інвестиційних 
проектів

Будівництво та регіональний розвиток  

Додаток 1                                                                                               
до рішення Міської ради міста Кропивницького                                                   
19 листопада 2019 року   № 2994                                                                                                                                                                                                                                                           

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  

2

Управління капітального будівництва 



1 3 4 5 6

1510000 +12 947 465,00  
1000 +1 620 000,00

1020 +1 620 000,00

+10 000,00

+650 000,00

+250 000,00

+400 000,00

+50 000,00

-40 000,00

+300 000,00

6000 +200 000,00

6030 +200 000,00

+200 000,00

7300 +9 199 500,00

7310 -815 500,00

-815 500,00

7325 +15 000,00Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

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

Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів                       
№ 34 – економіко-правовий ліцей “Сучасник” – 
дитячо-юнацький центр", Студентський 
бульвар,11

Житлово-комунальне господарство

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

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

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

Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ І ступеня                      
№ 37, вул. Металургів, 22-а в смт Нове

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

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 
кінець 

бюджетного 
періоду, %

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    

Строк 
реалізації 
об'єкта                                                 

(рік початку і 
завершення)

2

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт площі Героїв Майдану                      
м. Кропивницький (виготовлення ПКД)

Будівництво та регіональний розвиток  

Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарств

Управління капітального будівництва 

Освіта

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами 
Капітальний ремонт будівлі КЗ "НВО "ЗНЗ                                                                                                                                                        
І-ІІІ ступенів № 1- дитячий юнацький центр 
"Перлинка", вул. Таврійська, 29/32

 

Зміни до ПЕРЕЛІКУ

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                                                      

Додаток 2                                                                                            
до рішення Міської ради міста Кропивницького                                                   
19 листопада 2019 року   № 2994   



2 Продовження додатка 2

1 3 4 5 62

+15 000,00

7370 +10 000 000,00

+10 000 000,00

+10 000 000,00

7600 +985 000,00

7640 +1 000 000,00

+1 000 000,00

+3 000 000,00

-2 000 000,00

7690 -15 000,00

7693 -15 000,00

-65 000,00

+50 000,00

9700 +942 965,00

9720 +942 965,00

+942 965,00

Інша економічна діяльність

Інші заходи,  пов'язані з економічною 
діяльністю

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення програм та 
заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

Субвенція з місцевого бюджету  на 
виконання інвестиційних проектів

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Капітальний ремонт покрівлі нежитлового 
приміщення,  вул. Кавалерійська, 17/19

в тому числі за рахунок:

співфінансування видатків

Нове будівництво глядацьких трибун на 
бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів 
біля житлового будинку № 36, смт. Нове,                                          
м. Кропивницький

 

Начальник управління капітального будівництва                                                                     Сергій БІЛОКІНЬ                                                                                            

 

Нове будівництво універсального спортивного 
майданчика із штучним покриттям при центрі 
дитячої та юнацької творчості "Центр-Юність" 
по вул. Металургів( біля житлового будинку                           
№ 36) смт Нове, м. Кропивницький

Заходи з енергозбереження

Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне 
обєднання - "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з 
гімназійними класами, центр дитячої та 
юнацької творчості "Сузіря", вул. Космонавта 
Попова, 11-а, м. Кропивницький  
(термомодернізація)

запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)

 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території

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

співфінансування

Капітальний ремонт будівлі під розміщення 
Кропивницького міського центру обліку та 
тимчасового перебування бездомних осіб,                     
вул. Олени Теліги, 75


