
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА   РАДА 
 

 

П’ЯТА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 08 липня 2021 року         № 556 
 

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" 
 

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 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. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету та податкової політики, з питань  архітектурної 
діяльності, містобудування та капітального будівництва 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

08 липня 2021 року № 556

грн

1 6

1510000 +17 226 972,0

+1 058 000,0

+1 168 972,0

+15 000 000,0

1000 +1 669 972,0

1170 +1 669 972,0

1171 +501 000,0

1172 +1 168 972,0

7300 +15 557 000,0

7321 -1 593 000,0

7322 +15 000 000,0

7340 +2 150 000,0

2

Управління капітального будівництва 

Будівництво та регіональний розвиток  

субвенція з державного бюджету

субвенція з обласного бюджету

Освіта

Виконання заходів в рамках реалізації програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" 

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 
результатів"

Виконання заходів в рамках реалізації програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

 

 

     Т.в.о. начальника управління                                                                                                             Марина ВОРОТНЮК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

в тому числі 

кошти бюджету міської територіальної громади

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво  медичних установ та закладів 

Проєктування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

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



Додаток  2
до рішення Кропивницької міської ради
08 липня 2021 року № 556

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 +17 226 972,0

в тому числі 
кошти бюджету міської територіальної громади +1 058 000,0

субвенція з державного бюджету +1 168 972,0

субвенція з обласного бюджету +15 000 000,0

1000 Освіта + 1 669 972,0

1170
Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа 
для кращих результатів" 

+1 669 972,0

1171
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

+501 000,0

Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22, с. Гірниче, 
вул. Лінія 6-а, буд. 30

2019-2021 1 669 960,0 +501 000,0 100,0

1172
Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа 
для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

+1 168 972,0

Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22, с. Гірниче, 
вул. Лінія 6-а, буд. 30

2019-2021 1 669 960,0 +1 168 972,0 100,0

7300 Будівництво та регіональний розвиток +15 557 000,0

7321 Будівництво освітніх установ та закладів -1 593 000,0

Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22, с. Гірниче, 
вул. Лінія 6-а, буд. 30

2019-2021 1 669 960,0 -1 593 000,0

7322 Будівництво  медичних установ та закладів +15 000 000,0

Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня 
швидкої медичної допомоги Міської ради міста Кропивницького",                  
вул. Короленка, 56 

2019-2022 47 529 179 -11 871 800,0

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня 
швидкої медичної допомоги" м. Кропивницький, вул. Короленка, 56 

2019-2022 47 529 179 +26 871 800,0 57,7

в тому числі:

кошти бюджету міської територіальної громади +11 871 800 ,0

субвенція з обласного бюджету +15 000 000,0

7340 Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +2 150 000,0

Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), 
м.Кропивницький

2018-2021 5 555 049 +2 150 000,0 100,0

Х Х Х Х +17 226 972,0 Х

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 

        Т.в. о. начальника управління Марина ВОРОТНЮК


