
  
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА   РАДА  
 

 

ПЕРША СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 16 грудня 2020 року        № 28 
 

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", 
Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. 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                                               
2020 рік згідно з додатком 1; 

до Переліку об´єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитись за 
рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 
Міської ради міста Кропивницького, згідно з додатком 2. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільні постійні 
комісії міської ради та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради О.Мосіна.  
 
 
 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергій Хоменко 38 83 40 



Додаток 1                                                                                               

до рішення Кропивницької міської ради                                                                                                     

16 грудня 2020 року  № 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

грн

1 3

1500000 +12 350 522,0

1510000 +12 350 522,0

1180 -3 307 078,0

7300 +17 157 600,0

7310 -824 000,0

7321 -499 700,0

7330 -120 000,0

7340 +13 359 600,0

7370 +5 241 700,0

7600 -1 500 000,0

7640 -1 500 000,0

 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

території

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Проєктування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

Зміни до Заходів           

 на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального  ремонту 
об'єктів  комунального господарства і соціально-культурного призначення                                         

міста Кропивницького на 2020 рік                                                                                                                                 

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

       Назва головного розпорядника коштів та відповідального виконавця                                                                                                                               

  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів  

Будівництво освітніх установ та закладів 

2

Будівництво та регіональний розвиток

Разом видатків на  2020 рік       

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Начальник управління капітального будівництва                               Сергій БІЛОКІНЬ                                                

Управління капітального будівництва 

Управління капітального будівництва 

Виконання заходів в рамках реалізації програми “Спроможна 

школа для кращих результатів”

Будівництво інших об'єктів комунальної власності



грн

1 2 3 4 5 6
Управління капітального будівництва +12 350 522,0

1180
«Виконання заходів в рамках реалізації програми 

“Спроможна школа для кращих результатів”»
-3 307 078,0

у тому числі за рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію
програми "Спроможна школа для кращих
результатів" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

-3 307 078,0

Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22,                      

с. Гірниче, Лінія 6, буд. 30
2019-2021 1 669 960,0 -1 169 000,0

у тому числі за рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію

програми "Спроможна школа для кращих

результатів" за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

-1 169 000,0

Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «НВО № 25 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра», вул. Леваневського, 2-б

2019-2021 3 054 406,0 -2 138 078,0

у тому числі за рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію

програми "Спроможна школа для кращих

результатів" за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

-2 138 078,0

7300 Будівництво та регіональний розвиток  +17 157 600,0

7310
Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства
-824 000,0

Нове будівництво об’єкту благоустрою (сквер "Жадівський") 

по вул. Героїв України  (громадський бюджет)
2019-2021 7 852 549,0 -1 000 000,0 10,6

Капітальний ремонт вулиці Ручайної 2020 -24 000,0

Капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам 

всіх поколінь (парк Молодіжний)
2020 +200 000,0

7321 Будівництво   освітніх установ та закладів -499 700,0

Нове будівництво навчального корпусу Навчально-

виховного комплексу "Кіровоградський колегіум-

спеціалізований загальгоосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного 

виховання Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області", за адресою: вул. Арсенія Тарковського, 30 

(учбовий корпус № 3) (виготовлення ПКД)

2020 -124 800,0

Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №4 

"Теремок", вул. Гагаріна, 16-б, м. Кропивницький 

2020 -107 200,0

Капітальний ремонт дитячих павільонів спеціального ДНЗ 

(ясла-садок) № 29 «Червона шапочка», вул. Євгена 

Тельнова, 20 

2020 1 209 356,0 +70 000,0 38,9

Разом видатків 

на 2020 рік 

Додаток 2                                                                               

до рішення Кропивницької міської ради                                                                                                              

16 грудня 2020 року № 28  

Зміни до ПЕРЕЛІКУ
 об'єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку по 

управлінню капітального будівництва  Міської ради  міста Кропивницького                                                                                       

Назва головного розпорядника коштів та відповідального 

виконавця/ Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації тощо                                                      

Строк 

реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальний  

обсяг 

фінансування 

будівництва  

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %



2 Продовження додатка 2

1 2 3 4 5 6

Капітальний ремонт будівлі КЗ "НВО "ЗНЗ І-ІІІ ступенів                    

№ 1- дитячий юнацький центр "Перлинка", вул. Таврійська, 

29/32

2019-2021 751 732,0 -451 700,0 43,0

Капітальний ремонт спортивної зали КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я», 

проспект Перемоги, 16

2019-2020 2 892 803,0 +200 000,0 100,0

Капітальний ремонт благоустрою КЗ "НВО № 33 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад", вул. Микитенка, 35/21

2020 -86 000,0

7330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -120 000,0

Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою 

мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 

11 (коригування ПКД)

2020 -200 000,0

Капітальний ремонт покрівлі нежитлового приміщення,              

вул. Кавалерійська, 17/19
2019-2020 543 495,0 +80 000,0 100,0

7340
Проєктування, реставрація та охорона пам’яток 

архітектури
+13 359 600,0

Реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 

Комунального некомерційного підприємства "Центральна 

міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького"

2020 22 700 344,0 +13 359 600,0 100,0

7370
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку території
+5 241 700,0

Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 

для створення і функціонування ЦНАПу у форматі 

"Прозорий офіс" 

2017-2020 71 264 233,0 +5 241 700,0 100,0

7600
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю
32 754 070,0 -1 500 000,0

7640 Заходи з енергозбереження 32 754 070,0 -1 500 000,0

1

Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне обєднання - 

"ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості "Сузіря", вул. Космонавта 

Попова, 11-а, м. Кропивницький  (термомодернізація) 

2018-2020 32 754 070,0 -1 500 000,0 83,6

в тому числі за рахунок:

запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО) -1 500 000,0

             Начальник управління капітального будівництва               Сергій БІЛОКІНЬ


