
  
 

МІСЬКА   РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 18 грудня 2019 року       № 3055 
 

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: 
 

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. 
 
 
 
Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергій Хоменко 24 49 57 



1 3

1500000 -1 000 000,00
1510000 -1 000 000,00

1000 -130 000,00

1020 -130 000,00

3000 -40 000,00

3100 -40 000,00

3104 -40 000,00

7300 -345 000,00

7310 -195 000,00

7321 -100 000,00
7322 -50 000,00

7330 +1 800 000,00

7370 -1 800 000,00

7690 -485 000,00

7693 -485 000,00

 

2

Управління капітального будівництва 

Управління капітального будівництва 

Начальник управління капітального будівництва                          Сергій БІЛОКІНЬ                                                      

Освіта

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

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в 
установах соціального обслуговування
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю

Додаток 1                                                                                               
до рішення Міської ради міста Кропивницького                                                   
18 грудня 2019 року   № 3055                                                                                                                                                                                                                                                           

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  

Інша економічна діяльність

Інші заходи,  пов'язані з економічною діяльністю

Будівництво та регіональний розвиток  

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво   освітніх установ та закладів 
Будівництво   медичних  установ та закладів 

Будівництво інших об’єктів соціальної  та виробничої 
інфраструктури комунальної   власності

 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку території



1 3 4 5 6

1510000 -1 000 000,00

1000 -130 000,00

1020 -130 000,00

-130 000,00

3000 -40 000,00

3100 -40 000,00

3104 -40 000,00

-40 000,00

7300 -345 000,00

7310 -195 000,00

-40 000,00

2015-2020 14 231 941,0 -75 000,00 2,4

-80 000,00
100,0

7321 -100 000,00

-100 000,00

0,9

Управління капітального будівництва 

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)
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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                                              
18 грудня 2019 року   № 3055       

Освіта

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами  
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами 
Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "НВО 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 
юнацької творчості "Оберіг", вул. Тараса                    
Карпи, 85

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в 
установах соціального обслуговування

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

Капітальний ремонт будівлі територіального 
центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Подільського району міста 
Кропивницького за адресою:                                          
вул. Кропивницького, 106  

Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарств

Будівництво та регіональний розвиток  

Нове будівництво багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Генерала Жадова,                                        
м. Кропивницький ,  102 мікрорайон, позиція 16 
(проєктні роботи)

Реконструкція господарчого блоку пологового 
будинку по вул. Олени Журливої, 1 під 
житловий будинок,  м. Кропивницький 

Реконструкція вулиці Полтавської від провулку 
Об'їзного до вулиці Васнєцова (проєктні роботи)

Будівництво   освітніх установ та закладів 

Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька 
гімназія Міської ради міста Кропивницького", 
вул. Берегова, 1 (з виготовленням ПКД)



2 Продовження додатка 2

1 3 4 5 62

7322 -50 000,00

-50 000,00

100,0

7330 +1 800 000,00

+1 800 000,00

100,0

7370 -1 800 000,00

2017-2020 70 915 920,0 -1 800 000,00

53,4

-1 800 000,00

7690 -485 000,00

7693 -485 000,00

-450 000,00

-20 000,00

-15 000,00

Начальник управління капітального будівництва                                                                      Сергій БІЛОКІНЬ                                                                                            

 

Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, 
вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в                      
м. Кропивницький  (І черга об'єкта будівництва)

 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"

Капітальний ремонт нежитлового приміщення, 
вул. Пашутінська, 13

Капітальний ремонт  приміщення виконавчого 
комітету Подільської районної у місті 
Кропивницькому раді за адресою:                      
вул. Архітектора Паученка, 53/39

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

Реконструкція операційного блоку КЗ 
"Кіровоградська міська лікарня швидкої 
медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (з 
виготовленням ПКД)

співфінансування

Інша економічна діяльність

Інші заходи,  пов'язані з економічною 
діяльністю

Будівництво   медичних  установ та закладів 

Будівництво інших об’єктів соціальної  та 
виробничої інфраструктури комунальної   
власності


