
 
                                                                                                              

                                                                                            
                          

Додаток 2   
до рішення Кіровоградської міської ради           

                                                                                                12 вересня 2012 року № 1900 
 
 
 

 
Перелік об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитись  

за рахунок коштів бюджету розвитку         
  
                                                                                               

                                                          + збільшено; - зменшено 
                                                              (грн.)          

Код типової 
відомчої 

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 

 
 
 
 

Назва об’єктів відповідно  до 
проектно - кошторисної 
документації; тощо 

 
 
 
 

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсо- 
ток 
завер-  
шеності  
будів- 
ництва 
об'єктів 
на 

майбут-
ні роки 

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

 
 
 

Разом видатків 
на поточний 

рік 

40 
Головне управління житлово-комунального 
господарства     

100102 
Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів влади      

 
Капітальний ремонт покрівель  житлових будинків, 
у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

    

 вул. Белінського, 2-б -13036,00  -13036,00 -13036,00 
 вул. Радянська, 4 -26000,00  -26000,00 -26000,00 
 вул. Космонавта  Попова, 9, корп.2 +102036,00  +102036,00 +102036,00 
 вул. Миру, 4                                                                                                           -20853,000  -20853,000 -20853,000 
 вул. Фрунзе, 18                                                                                                      +20853,000  +20853,000 +20853,000 

 
Усунення аварійності житлових будинків, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

    

 пров. Експериментальний, 1 -63000,00  -63000,00 -63000,00 

 
Капітальний ремонт внутрішньодворових   доріг       

    

 вул.Кірова, 68 +15000,00  +15000,00 +15000,00 

 

Реконструкція внутрішньобудинкових                                                                
електричних мереж,у тому числі  виготовлення 
проектно-кошторисної документації                                 
 

-645000,000  -645000,000 -645000,000 

 вул. Героїв Сталінграда, 8                                                                                                                  -500000,000  -500000,000 -500000,000 
 вул. Добровольського, 15                                                                                                                      -35000,000  -35000,000 -35000,000 
 вул. Добровольського, 3                                                                                                                       -25000,000  -25000,000 -25000,000 
 вул. Добровольського, 5                                                                                                                       -50000,000  -50000,000 -50000,000 
 вул. Добровольського, 6                                                      -35000,000  -35000,000 -35000,000 

 

Реконструкція внутрішньобудинкових та зовнішніх                                                              
електричних мереж житлових будинків,          
у тому  числі  виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

+645000,000  +645000,000 +645000,000 

 вул. Героїв Сталінграда, 8                                             +500000,000  +500000,000 +500000,000 
 вул. Добровольського, 15                                                                                                                      +35000,000  +35000,000 +35000,000 
 вул. Добровольського, 3                                                                                                                       +25000,000  +25000,000 +25000,000 
 вул. Добровольського, 5                                                                                                                       +50000,000  +50000,000 +50000,000 
 вул. Добровольського, 6                                                                                                   +35000,000  +35000,000 +35000,000 



170703 
Видатки на проведення робіт, пов’язаних з 
будівництвом, утриманням автомобільних 
доріг 

    

 
Капітальний ремонт перехресть з урахуванням 
потреб осіб з обмеженними фізичними 
можливостями, у тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації: 

    

 вул.Велика Пермська - пров.Фортечний -5518,00  -5518,00 -5518,00 

 вул.Фісановича - пров.Фортечний -5518,00  -5518,00 -5518,00 

 вул.Кірова - Велика Пермська -5518,00  -5518,00 -5518,00 

 вул.Велика Перспективна - Шевченка +16554,00  +16554,00 +16554,00 

 вул. Андріївська – просп. Правди -583,00  -583,00 -583,00 

 вул. Глинки – 50 років Жовтня -4389,00  -4389,00 -4389,00 

 вул. Дзержинського – вул.В’ячеслава Чорновола -2949,00  -2949,00 -2949,00 

 площа Богдана Хмельницкого- вул. В’ячеслава 
Чорновола 

+3960,00  +3960,00 +3960,00 

 вул. Острівська - площа Богдана Хмельницкого +3961,00  +3961,00 +3961,00 

 Капітальний ремонт доріг, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації: 

    

 вул. Арсенія Тарковського, від вул. Шевченка до 
вул. Пролетарської 

-284900,00  -284900,00 -284900,00 

 вул. Пушкіна +284900,00  +284900,00 +284900,00 

 
Влаштування нових світлофорних об’єктів, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

    

 вул. Моськовська – магазин «Лісовий» +73000,00  +73000,00 +73000,00 

 вул. Маршала Конєва – Космонавта Попова +137000,00  +137000,00 +137000,00 

 Капітальний ремонт тротуарів     

 вул. Короленка +100000,00  +100000,00 +100000,00 

180409 
Внески органів місцевого самоврядування 
у статутні фонди підприємств 

    

 КП «Кіровоград – Універсал 2005» +70000,00  +70000,00 +70000,00 

 
  
 
 
Начальник Головного  управління  
житлово - комунального господарства                                                                  О. Хачатурян 
 
 
 
 


