
 
 
 

Додаток 2   
до рішення Кіровоградської міської ради           
від 24 квітня 2012 року  
№ 1561 
 
 

 
 

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 
кредитуванн
я 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 

    

100000 Житлово-комунальне господарство     

100102 Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади 

    

 Капітальний ремонт ліфтів +553000,00  +553000,00   + 553000,00 
 вул. Куроп’ятникова, 25, п.1 +50000,00  +50000,00 +50000,00 

 вул. Жовтневої революції, 33, п.1 +20000,00  +20000,00 +20000,00 
 вул. Жовтневої революції, 33, п.2 +20000,00  +20000,00 +20000,00 

 вул. Космонавта Попова, 9, корп.2, п.3 +25000,00  +25000,00 +25000,00 
 вул. Космонавта Попова, 9, корп.2, п.4 +20000,00  +20000,00 +20000,00 

 вул. Космонавта Попова, 9, корп.2, п.5 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 вул. Космонавта Попова, 9, корп.2, п.6 +25000,00  +25000,00 +25000,00 
 вул. Космонавта Попова, 9, корп.2, п.7 +20000,00  +20000,00 +20000,00 

 пров. Фортечний, 23, п.1 +25000,00  +25000,00 +25000,00 
 пров. Фортечний, 23, п.2 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 пров. Фортечний, 23, п.3 +25000,00  +25000,00 +25000,00 
 пров. Фортечний, 23, п.4 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 пров. Фортечний, 23, п.5 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 вул. Фрунзе, 18, п.1 +10000,00  +10000,00 +10000,00 
 вул. Фрунзе, 18, п.2 +10000,00  +10000,00 +10000,00 

 вул. Фрунзе, 18, п.3 +10000,00  +10000,00 +10000,00 
 вул. Фрунзе, 18, п.4 +10000,00  +10000,00 +10000,00 

 вул. Фрунзе, 18, п.5 +20000,00  +20000,00 +20000,00 
 вул. Полтавська, 81, п.1 +20000,00  +20000,00 +20000,00 

 вул. Полтавська, 81, п.3 +20000,00  +20000,00 +20000,00 

 вул. Полтавська, 81, п.4 +20000,00  +20000,00 +20000,00 
 вул. Полтавська, 81, п.5 +20000,00  +20000,00 +20000,00 

 вул. Полтавська, 81, п.6 +20000,00  +20000,00 +20000,00 
 вул. Гоголя, 78, п.1 +10000,00  +10000,00 +10000,00 

 вул. Маршала Конєва ,13, корп.1, п.1 +18000,00  +18000,00 +18000,00 



 вул. Маршала Конєва,13 корп.1, п.2 +18000,00  +18000,00 +18000,00 

  вул. Маршала Конєва,13 корп.1, п.3 +17000,00  +17000,00 +17000,00 

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

+330000,00  +330000,00 +330000,00

 вул. Дворцова, 67 +80000,00  +80000,00 +80000,00 
  вул.Дзержинського, 59 +120000,00  +120000,00 +120000,00 
  пров. Експериментальний,1 +130000,00  +130000,00 +130000,00 

 Капітальний ремонт внутрішньодворових 
доріг  

+617000,00  +617000,00 +617000,00

 вул. Бєляєва, 10 +75000,00  +75000,00 +75000,00 
 вул. Бєляєва, 12 +75000,00  +75000,00 +75000,00 
 вул. Волкова, 26, корп. 2 +77000,00  +77000,00 +77000,00 
 вул. Волкова, 28, корп.1 +56000,00  +56000,00 +56000,00 
 вул. Героїв Сталінграда, 4 +60000,00  +60000,00 +60000,00 
 вул. Жовтневої революції, 28, корп. 4 +45000,00  +45000,00 +45000,00 
 вул. Жовтневої революції, 28 +82000,00  +82000,00 +82000,00 
 просп. Перемоги, 8, корп. 2 +77000,00  +77000,00 +77000,00 
 вул. Дзержинського, 89 +70000,00  +70000,00 +70000,00 
 Реконструкція внутрішньобудинкових    

електричних мереж  
-645000,00  -645000,00 -645000,00 

 вул. Героїв Сталінграду, 8 -500000,00  -500000,00 -500000,00 
 вул. Добровольського, 15 -35000,00  -35000,00 -35000,00 
 вул. Добровольського, 3 -25000,00  -25000,00 -25000,00 
 вул. Добровольського, 5 -50000,00  -50000,00 -50000,00 
 вул. Добровольського, 6 -35000,00  -35000,00 -35000,00 

 

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

+645000,00  +645000,00 +645000,00 

 вул. Героїв Сталінграда, 8 +500000,00  +500000,00 +500000,00 
 вул. Добровольського, 15 +35000,00  +35000,00 +35000,00 

 вул. Добровольського, 3 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 вул. Добровольського, 5 +50000,00  +50000,00 +50000,00 
 вул. Добровольського, 6 +35000,00  +35000,00 +35000,00 

170000 
Транспорт, дорожнє господарство, 
зв’язок,  телекомунікації та 
інформатика 

    

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

    

 
Виготовлення світлофорного об"єкту на 
перехресті   вулиць Яновського та Глінки 

-130000,00  -130000,00 -130000,00 

 

Встановлення  світлофорного об'єкту на 
перехресті вулиць Яновського та Глинки, 
у тому числі  виготовлення проектно-
кошторисної документації 

+130000,00  +130000,00 +130000,00 

180000 Інші послуги, пов'язані з 
економічною діяльністю 

    

180409 
Внески органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди 
підприємств 

    

 ККПЄЗО "Міськсвітло " -50000,00  -50000,00 -50000,00 

 
КП " Кіровограджитлосервіс"                              
(підприємство, що утворюється) 

+50000,00  +50000,00 +50000,00 

47 Управління капітального 
будівництва 

    

100000 Житлово-комунальне господарство +200000,00  +200000,00 +200000,00 

100102 
Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів влади 

+200000,00 
 

+200000,00 +200000,00 

 
Капітальний ремонт фасаду житлового 
будинку по вул. Дворцовій, 16/7 +200000,00 

 
+200000,00 +200000,00 

150000 Будівництво -200000,00  -200000,00 -200000,00 
150101 Капітальні вкладення -200000,00  -200000,00 -200000,00 



 
Будівництво котельні міської дитячої 
лікарні, просп.Університетський, 6 

-100000,00 
 

-100000,00 -100000,00 

 
Будівництво житлових будинків  за 
Програмою забезпечення молоді житлом 
до 2012 року  

-100000,00 
 

-100000,00 -100000,00 

250404 Інші видатки     

 

Капітальний ремонт приміщень будівлі по 
вул. Велика Перспективна, 41 (Карла 
Маркса, 41) для розміщення Центру 
надання адміністративних послуг 

-144071,00  -144071,00 -144071,00 

 

Капітальний ремонт приміщення будівлі 
по вул. Велика Перспективна, 41 для 
розміщення Центру надання 
адміністративних послуг ІІ черга ( за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
на фінансування пілотних проектів з 
реформування системи надання 
адміністративних послуг) 

-744800,00  -744800,00 -744800,00 

 
Капітальний ремонт приміщень будівлі по 
вул. Великій Перспективній, 41 

+83909,00  +83909,00 +83909,00 

 
Фінансування пілотних проектів з 
реформування системи надання 
адміністративних послуг 

    

 

Капітальний ремонт приміщення будівлі  
для розміщення Центру надання 
адміністративних послуг (ІІ черга) за 
адресою:м.Кіровоград,вул.Велика 
Перспективна, 41, у тому числі: 

+804962,00  +804962,00 +804962,00 

 за рахунок субвенції з державного бюджету +744800,00  +744800,00 +744800,00 

 за рахунок міського бюджету +60162,00  +60162,00 +60162,00 

        РАЗОМ бюджет розвитку     

 
 
 
 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                       М. Вєщєв  

 


