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                                                                                                      ПРОЄКТ № 824 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА   РАДА  
 

 

   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___  ___________  2021 року       № ___ 
 

Про внесення змін до рішення міської ради 

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" 

(зі змінами) 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,                                   

статтями 25, 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення міської ради міста 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" 

(зі змінами), а саме:  

до Заходів на виконання Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства                      

і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на                                               

2021 рік згідно з додатком 1; 

до Переліку об´єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитись за 

рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 

Кропивницької міської ради, згідно з додатком 2. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 

 

 
Юлія Зайкевич 38 83 39 



Додаток 1                                                                                                                          

до рішення Кропивницької міської ради

від " ___"  ________   2021 року   № ____

грн

1 6

1510000 -2 700 000

7300 -2 700 000

7310 -614 100

7321 +444 100

7322 - 2 700 000

7325 +170 000

2

Управління капітального будівництва 

Будівництво та регіональний розвиток  

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Разом видатків на 2021 рік

 Зміни до ЗАХОДІВ                                                                                                                                                                                                     

на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту                                                                            

об'єктів  комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького                                                                                                 

на 2021 рік

Код типової 

класифікації видатків 

місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів                                                       

Код тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту

 

 

   Начальник управління                                                                                             Сергій БІЛОКІНЬ

Будівництво медичних установ та закладів



Додаток  2

до рішення Кропивницької міської ради

від " ____ "  ________   2021 року   № ____

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 2021 

рік, гривень

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6

Управління капітального будівництва -2 700 000

в тому числі:

кошти бюджету міської територіальної громади 0

субвенція з обласного бюджету -2 700 000

7300 Будівництво та регіональний розвиток -2 700 000

7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -614 100

Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до                     

вул. Вокзальної (ІІІ черга об'єкту будівництва) (виготовленням ПКД)
2021-2023

орієнтовно 

58600000
-614 100

7321 Будівництво освітніх установ та закладів +444 100

Капітальний ремонт ДНЗ № 2 (ясла-садок) «Ятранчик», вул.Шевченка,            

41-а
2019-2021 1 555 026 +87 100 100

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ (ясла-садок) № 15 "Зірочка" 

комбінованого типу, вул. Олени Теліги, 1-а  
2019-2021 2 475 555 +70 000 100

Капітальний ремонт частини третього поверху КЗ "НВО "Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - гімназія ім. 

Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання "Контакт", вул. 

В'ячеслава Чорновола,15 

2020-2022 1 825 600 +387 000 100

Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 4, міста Кропивницького 

селище Гірниче, вул. Лінія 1-а, буд. 3-а
2019-2021 756 179 -100 000 100

7322 Будівництво медичних установ та закладів -2 700 000

Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 
2019-2022 28 887 922 -2 700 000 85,6

в тому числі:

кошти бюджету міської територіальної громади 0

субвенція з обласного бюджету -2 700 000

7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту +170 000

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

2019-2022 1 485 860 +170 000 100

 Зміни до ПЕРЕЛІКУ

об'єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню 

капітального будівництва Кропивницької міської ради 

Начальник управління Сергій БІЛОКІНЬ


