
 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від  «___» ___________  2021 року                                                                           № ____ 
 

Про погодження проєкту рішення 

міської ради «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об´єктів 

комунального господарства і  

соціально-культурного призначення  

міста Кропивницького на 2022 – 2024 роки» 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 52, 59 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об´єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2022 – 2024 роки», що додається. 

 

2. Управлінню капітального будівництва забезпечити внесення даного 

проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова             Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Зайкевич 35 83 40 

 

 

 



                                                   ПОГОДЖЕНО 

  

                                                                             Рішення Виконавчого комітету 

                                                                                 Кропивницької міської ради   

                                                                                „___”________  2021року № ___ 
 

                                         Проєкт 
 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА   РАДА  
 

 

 СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «____» _________  2021 року       № ___ 
 

Про затвердження Програми капітального  

будівництва, реконструкції та капітального  

ремонту об´єктів комунального господарства  

і соціально-культурного призначення  

міста Кропивницького на 2022 – 2024 роки 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кропивницька 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 Кропивницького на 2022 – 2024 роки, що 

додається. 

 

2. Включити Програму капітального будівництва, реконструкції                       

та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2022 – 2024 роки до складу 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на                      

2021 рік та основних напрямків розвитку  на 2022 і 2023 роки. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету та податкової політики, з питань архітектурної 

діяльності, містобудування та капітального будівництва та заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів  О.Мосіна.   

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 
Юлія Зайкевич 38 83 39 



 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                     Рішення Кропивницької міської ради 

                                                                     "___" ____________ 20__ року № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАМА 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2022 -2024 роки  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький – 2021 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт Програми 

 
                                                                                                                                             

1 Ініціатор розробки 

Програми 

 

Кропивницька міська рада  

2 Назва розпорядчого 

документа про 

розроблення Програми 

 

Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами та 

доповненнями), 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» (зі змінами 

від 17 квітня 2019 року № 335) 

 

3 Розробник Програми 

 

Управління капітального будівництва 

Кропивницької міської ради 

 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

 

Управління капітального будівництва 

Кропивницької міської ради 

5 Термін реалізації Програми 

 

2022-2024 роки 

6 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

 

Кошти міського бюджету 

7 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів для 

реалізації Програми 

 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вступ 

 

        Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (далі – Програма) 

розроблена на виконання статті 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та спрямована на проєктування та проведення 

будівельно-монтажних робіт, нове будівництво, розширення, реконструкцію, 

ремонт та реставрацію об’єктів комунальної власності. Програма відображає 

пріоритетні цілі та основні заходи для їх забезпечення, що будуть 

реалізовуватись у 2022-2024 роках у місті Кропивницькому. 

Програма є складовою частиною Програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку 

на 2022 і 2023 роки. 
 

І. Мета Програми 
 

Головною метою Програми є координація та реалізація пріоритетних 

цілей та завдань, спрямованих на створення ефективних та якісних 

передумов для досягнення сталого розвитку будівництва в місті 

Кропивницькому, стимулювання зростання обсягів житлового будівництва, 

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.  
 

ІІ. Результати виконання Програми на 2019 – 2021 роки 
 

      Результатом виконання Програми є досягнення мети, а саме: 

- сталого розвитку будівництва в місті Кропивницькому; 

- стимулювання зростання обсягів житлового будівництва; 

- введення в дію нових та проведення реконструкції і капітального 

ремонту існуючих важливих об’єктів соціального призначення та інженерно-

транспортної інфраструктури. 

      За період з 01.01.2019 по 01.10.2021 року завершено будівництво та 

введені в експлуатацію такі значимі для міста об’єкти: 

     - реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи 

Левитського (Колгоспної) (66 039,9 тис.грн), яка позитивно вплинула на 

розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста. Збудована сучасна 

транспортна розв’язка, яка забезпечує безпечний двосторонній рух через 

шляхопровід; 

    - будівництво багатоповерхівки по вул. Генерала Жадова, поз. 28                                                 

(35 309,0 тис.грн), яке дало змогу отримати житло містянам, які стояли в 

черзі по 30-40 років; 

    - реконструкція діючої котельні і теплових мереж по                                 

вул. Металургів,  7-а в селищі  Новому  (18 904,4 тис. грн),  яка  забезпечила                  
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економію бюджетних коштів. Перепідключено 27 житлових будинків, дві 

школи, дошкільний заклад, музична школа, поліклініка, театр танцю                             

«В гостях у казки» до котлів нової сучасної економної модульної котельні; 

     - реконструкція вулиці Полтавської (від провулка Об'їзного до                          

вул. Васнецова (36 389,2 тис.грн) вирішила проблему транспортного 

сполучення між північною частиною міста та центром; 

     - будівництво госппобутової каналізації по вул. Лесі Українки, Дарвіна, 

Степняка-Кравчинського (4 328,5 тис.грн), що дало змогу в подальшому 

вирішити багаторічну проблему відведення побутових стоків та підключити 

дев’ять житлових будинків, КП ЖЕО № 3 та дитячий садочок № 35 до 

госппобутової каналізації району Нової Балашівки,  покращити санітарний 

стан мікрорайону; 

      - реконструкція сучасного центру надання адміністративних та 

соціальних послуг у форматі “Прозорий офіс” (70 461 тис.грн), яка підняла на 

якісно новий рівень надання соціальних послуг у Кропивницькому. 

      - комплексна реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи  № 1                             

ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького по вул. Віктора Чміленка, 65                       

(13 864,9 тис.грн). Відновлено внутрішній інтер’єр, ліпні елементи, замінено 

інженерні мережі, утеплено горища, влаштовано пожежний вихід, замінено 

вікна та двері; 

      - реставрація будівлі терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 

"Центральної міської лікарні» (22,6 млн.грн). Створено нове відділення 

інтенсивної терапії з реанімаційними палатами. Виконані роботи з 

відновлення конструктивних елементів будівлі, підсилено фундамент, повна 

заміна всіх інженерних комунікацій, забезпечено новою системою 

розподілення кисню до кожного ліжка. 

         Крім цього, завершено реалізацію інвестиційного проєкту "Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і системи вуличного освітлення в 

м. Кропивницькому" із залученням кредитних коштів Північної Екологічної 

Фінансової Компанії в частині виконання робіт на об´єкті "Капітальний 

ремонт КЗ "Навчально-виховне об´єднання ЗОШ І – ІІІ ступенів № 31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір´я",                       

вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький" (термомодернізація), 

освоєно коштів на загальну суму 28 771,9 тис.грн, в тому числі за рахунок 

інвестицій НЕФКО - 11 475,3 тис.грн. 
 

ІІІ. Напрями 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 

проєктів, які ініціює і підтримує держава, під час долання кризових явищ в 

економіці може дати поштовх до подальшого розвитку галузі і позитивного 

впливу на економіку.  

Виконання Програми дасть змогу забезпечити розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури, сприятиме розвитку житлового 

будівництва. У розрізі галузей фінансовий ресурс розподілиться на 

інфраструктуру, освіту, медицину, культуру, житло та  інші об’єкти. 

 

Інфракструктура 

В рамках Програми у 2022-2024 роках планується реалізація 

масштабних транспортних та рекреаційних  іфраструктурних проєктів: 

- будівництво вулиці Дона Амінадо надасть можливість повноцінно 

з’єднати транспортним сполученням два житлові мікрорайони: Арнаутове та 

Кущівка. В цьому проєкті передбачено будівництво мостопереходу через                              

р. Інгул та повноцінну автомагістраль районного значення, що сприятиме в 

подальшому розвитку мережі громадського  транспорту; 

- реконструкція проспекту Інженерів, що якісно покращить сполучення 

промисловим та громадським транспортом Балашівського промислового 

вузла; 

- реконструкція площі Героїв Майдану, яка повинна забезпечити 

оновлення громадського простору у центрі міста. 

      Площа має бути туристичною візитівкою, місцем для відпочинку та  

масових заходів для міста та гостей; 

- реконструкція набережної річки Інгул, яка дозволить створити нові 

культурно-просвітницькі та спортивно-оздоровчі комплекси, виконати 

благоустрій території, опорядження берегоукріплюючих споруд. 

З’явиться  принципово нове рекреаційне середовище, яке повинно 

приваблювати туристів. 

         

Житло 

      З метою забезпечення доступним житлом громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, заплановано будівництво багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький. Також 

фінансування можливе за іншими програмами, такими, як програми 

забезпечення молоді житлом, доступне житло та інші. 
 

Медицина 

      З метою реалізації державної політики, спрямованої на створення умов 

для розвитку рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я 

населення, тримається курс на підвищення якості медичних послуг, 

модернізацію лікувальних закладів. 
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      Один з найважливіших пріоритетних об’єктів міста Кропивницького це 

реконструкція приміщення операційного блоку. Даний об’єкт призначений 

для оперативного втручання та надання спеціалізованої медичної допомоги 

мешканцям Кропивницького та області. Першочерговим завданням 

реконструкції  операційного блоку є врахування  всіх сучасних медичних 

вимог, санітарно-гігієнічних норм. Приміщення обладнають усім необхідним 

для надання висококваліфікованої медичної послуги пацієнтам, які 

потребують хірургічного втручання. 

      Не менш важливим об’єктом для громади міста є реконструкція                        

будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради",                          

вул. Шевченка, 36. Даним проєктом передбачається створення  

багатопрофільного дитячого лікувального закладу із забезпеченням високого 

рівня якості надання медичної допомоги  шляхом модернізації  та технічного 

переоснащення  усіх інженерних мереж, утеплення будівлі, комплектацію 

новим медичним обладнанням. Концентрація кадрового і матеріального 

ресурсу дасть можливість надавати якісні та доступні медичні послуги. 

      Ключова задача об’єкта – комфортний центр як для дітей, так і для 

персоналу. 
 

Освіта  

      Серед пріоритетних напрямків будівництва в галузі освіти є будівництво 

нової початкової школи, яка відповідатиме усім вимогам для сучасного 

здобувача освіти. 
 

Культура 

      Заплановано повну реставрацію будівлі міського художньо-

меморіального музею О.О.Осмьоркіна. Проєктом передбачено максимально 

точне  відтворення початкового вигляду будівлі, притаманне часу і стилю 

будівлі:  підсилення будівельних конструкцій (фундаменту) та повну заміну 

всіх інженерних комунікацій, заміну покрівлі, перекриття. 

       У 2022-2023 роках необхідно рухатися в напрямку зменшення  об’єктів 

незавершеного будівництва шляхом детального аналізу в частині їх 

важливості для громади та з метою завершення будівництва чи 

реконструкції. 

IV. Ресурсне забезпечення Програми 
 

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади. 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 на соціально-

економічний розвиток і коштів державного фонду регіонального розвитку за 

наявності відповідних бюджетних призначень на відповідний рік, а також 

інших джерел, не заборонених законодавством.  
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Конкретні заходи Програми та Перелік об’єктів, які фінансуються за 

рахунок бюджетних коштів, додаються.    

Головним розпорядником бюджетних коштів за Програмою є 

управління капітального будівництва Кропивницької міської ради. 

 

Обсяги коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 
Усього витрат на 

виконання 

Програми 

 2022 2023 2024 

Усього, в т.ч. 120 000 000 139 500 000 208 000 000 467 500 000 

Державний бюджет     

Бюджет міста 

Кропивницького 

120 000 000 139 500 000 208 000 000 467 500 000 

Інші джерела     

 

 V. Очікувані результати та ефективність Програми 

 

      Реалізація даної  Програми дасть змогу забезпечити:  

- виконання наданих повноважень у сфері капітального будівництва, 

капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади; 

- економічний розвиток та подальшу трансформацію міста Кропивницького 

в частині будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів 

житлово-комунального господарства, освітніх і медичних установ та 

закладів, соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 

міста Кропивницького; 

- збереження пам'яток архітектури міста Кропивницького в частині їх 

реставрації. 

 

VI.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради 

основні результати реалізації Програми за підсумками року оприлюднює на 

Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та офіційному вебсайті 

Кропивницької міської ради у форматах відкритих даних. 

 

 

 

Начальник управління  

капітального будівництва  

Кропивницької міської ради                                Сергій БІЛОКІНЬ 



Додаток 1 

до Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2022 -2024 роки 
 

 

ЗАХОДИ 

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

господарства і соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2022-2024 роки 
 

 
Код типової 

класифікації 

видатків 

місцевих 
бюджетів 

 

 

Назва головного розпорядника 

коштів 

 

 

 

Прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів 

для виконання 

завдань 

у тому числі за роками 

 

 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

 

 

2024 
Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 
бюджетів 

 

 

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

 

1510000 

 

Управління капітального 

будівництва 

 

467 500 000 

 

120 000 000 

 

139 500 000 

 

208 000 000 

 Капітальні ремонти об'єктів 

освітніх установ та закладів 
101 424 200 34 661 200 33 304 000 33 459 000 

 Капітальні ремонти медичних 

установ та закладів 

 

20 187 600 

 

7 437 600 

 

1 800 000 

 

10 950 000 

 Капітальні ремонти установ та 

закладів соціальної сфери 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

0 

 

0 

 

 



 2 Продовження додатка 1 
                     

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 Будівництво та регіональний 

розвиток 
333 476 900 73 800 900 99 885 000 159 791 000 

 Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства 

 

256 291 000 
 

44 000 000 
 

77 500 000 
 

134 791 000 

 
Будівництво освітніх установ та 

закладів 
16 000 000 1 000 000 5 000 000 10 000 000 

 Будівництво медичних установ та 

закладів 
50 185 900 25 800 900 14 385 000 10 000 000 

 Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності 

 

1 000 000 
 

1 000 000 
 

0 
 

0 

 Проєктування, реставрація та 

охорона пам'яток архітектури 

 

10 000 000 
 

2 000 000 
 

3 000 000 
 

5 000 000 

 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

 

 

4 011 300 

 

2 000 300 

 

2 011 000 

 

0 

 Інші заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 
7 400 000 1 100 000 2 500 000 3 800 000 

 

 

 

Начальник управління  

капітального будівництва  

Кропивницької міської ради                                                                                                       Сергій БІЛОКІНЬ 
 

 

 

  



Додаток 2 

                                                                                                                             до Програми капітального будівництва, реконструкції 

                                                                                                                             та капітального ремонту об’єктів комунального  

                                                                                                                             господарства і соціально- культурного призначення 

                                                                                                                             міста Кропивницького на 2022 -2024 роки 

 

                                                                  ПЕРЕЛІК 

об'єктів, видатки на які у 2022 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по 

управлінню капітального будівництва Кропивницької міської ради 
 

 

 

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та 

кредитування 

місцевого бюджету 

 

 

 

Найменування головного розпорядника коштів та 

відповідального виконавця / Найменування об'єктів 

будівництва відповідно до проєктно-кошторисної 

документації, вид будівельних робіт, у тому числі проєктні 

роботи 

 

 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення) 

 

 

 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

 

 

 

Разом видатки на 

2022 рік, 

гривень 

 

 

 

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного періоду, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1510000 Управління капітального будівництва   120 000 000  

 Освіта   34 661 200  

 Інші програми та заходи у сфері освіти   34 661 200  

 Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів   11 826 200  

 Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл   22 835 000  

 Охорона здоров'я   7 437 600  

 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я   7 437 600  

 Капітальний ремонт приміщень травматологічного 

пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної 

допомоги Міської ради міста Кропивницького",                   

вул. Короленка, 56 (із виготовленням ПКД) 

 

2021-2022 

 

2 537 657 
 

2 437 600 
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1 2 3 4 5 6 

 Капітальний ремонт приміщень КНП 

"Центральна міська лікарні" Міської ради міста 

Кропивницького", вул.Салганні піски, 14                              

(з виготовленням ПКД) 

 

2021-2023 
орієнтовно 

5000000 

 

2 000 000 
 

 Капітальний ремонт приміщення КНП 

"Територіальне стоматологічне об'єднання" 

Міської ради міста Кропивницького",                            

вул. Шевченка, 36 (з виготовленням ПКД) 

 

2021-2024 
орієнтовно 

10000000 

 

2 000 000 
 

 Капітальний ремонт благоустрою стаціонару №1 

КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради 

міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а 

 

2021-2025 
орієнтовно 

15000000 

 

1 000 000 
 

 Соціальний захист та соціальне забезпечення   1 000 000  

 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

  1 000 000  

 Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Центр 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради", вул. Бєляєва, 72 

 

2021-2022 

  

1 000 000 
 

 Будівництво та регіональний розвиток   73 800 900  

 Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 
 

  44 000 000  

 Нове будівництво багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Генерала Жадова,                                          

м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16  

 

 

2019-2025 
 

83 914 859 
 

5 000 000 
 

 Нове будівництво газорегуляторного пункту, 

102 мікрорайон, позиція 36 (із виготовленням 

ПКД) 

2019-2023 
 

1 000 000  

 Нове будівництво вулиці Дона Амінадо в                        

м. Кропивницький 

2021-2025 0рієнтовно 
95000000 

17 120 000  
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 Нове будівництво облаштування інженерної 

інфраструктури до промислової зони 

індустріального парку "Ростагропром" за 
адресою: вул. Аджамська, 27, м. Кропивницький" 
 

 

2022-2024 
 

6 005 000 
 

2 880 000 

 

 Реконструкція набережної р. Інгул від                             

вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (І черга 

об'єкту будівництва) (із виготовленням ПКД) 

 

2021-2024 
орієнтовно 

35000000 
5 000 000 

 

 Реконструкція набережної р. Інгул від                                  

вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (ІІІ черга 

об'єкту будівництва) (із виготовленням ПКД) 

 

 

2021-2023 
орієнтовно 

58600000 
1 000 000 

 

 Реконструкція площі Героїв Майдану                             

м. Кропивницький (із виготовленням ПКД) 

 

2020-2024 
орієнтовно 

69000000 
11 000 000 

 

 Реконструкція скверу "Фонтанний" по                       

вул. Архітектора Паученка 

 

2021-2024  1 000 000  

 Будівництво освітніх установ та закладів   1 000 000  

 Нове будівництво навчального корпусу НВК 

"Кіровоградський колегіум-спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад                              

І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад - 

центр естетичного виховання", за адресою:               

вул. Арсенія Тарковського, 30 (учбовий корпус 

№ 3) (із виготовленням ПКД) 

 

 

2021-2025 

 

орієнтовно 

60000000 

 

 

1 000 000 

 

 Будівництво медичних установ та закладів   25 800 900  

 Нове будівництво зовнішніх мереж 

киснепостачання КНП "Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги" Кропивницької міської ради" 
(із виготовленням ПКД) 

 

2022-2024 

  

500 000 
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 Реконструкція операційного блоку КЗ 

"Кіровоградська міська  лікарня швидкої 

медичної допомоги", вул. Короленка, 56 

 

2019-2022 28 887 922 1 446 100 100 

 Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська 

лікарня" Кропивницької міської ради",                              

вул. Шевченка, 36 (із виготовленням ПКД) 

 

2021-2025 
орієнтовно 

70000000 
9 354 800 

 

 Реконструкція будівель інфекційного відділення 

№1, терапевтичного відділення №2 для 

розміщення відділення гострої судинної патології 

гострого мозкового інсульту з ліжками 

реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна 

міська лікарня" Міської ради міста 

Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а" 
(із виготовленням ПКД) 
 

 

 

2021-2023 

 

 

орієнтовно 

20000000 

 

 

14 500 000 

 

 Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності 

  1 000 000  

 Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою 

мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка 

(Медведєва), 11 

 

2020-2024 
орієнтовно 

18000000 

 

1 000 000 

 

 Проєктування, реставрація та охорона 

пам'яток архітектури 

  2 000 000  

 Реставрація будівлі міського художньо-

меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, 

вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 89 

2016-2025 
орієнтовно 

23000000 
2 000 000 

 

 Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство 

  
2 000 300 

 

 Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої  інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

  
2 000 300 
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 Капітальний ремонт вулиці Ручайної 

 

2020-2023 4 586 710 2 000 300  

 
Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 

 

  
1 100 000 

 

 Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю 

  1 100 000  

 Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж 

нежитлового приміщення,                                      

вул. Ковалерійська, 17/19 

2021-2023 
 

100 000 
 

 Капітальний ремонт актової зали будівлі за 

адресою:  вул. Архітектора Паученка, 41/26 
2021-2024 

22 778 611 
1 000 000 

 

  

 

Всього по Програмі 

   

120 000 000 

 

 

 

 

Начальник управління  

капітального будівництва  

Кропивницької міської ради                                                                                                                  Сергій БІЛОКІНЬ 
 

 

 

  



 


