
Доопрацьований 06.10.2021                                                                           

  ПРОЄКТ № 725 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА   РАДА  
 

 

 СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___  ___________  2021 року       № ___ 
 

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" 

(зі змінами) 
 

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: 
 

Внести зміни до рішення міської ради міста 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. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 

 

 
Юлія Зайкевич 38 83 39 



Додаток 1                                                                                                                          

до рішення Кропивницької міської ради

від "___" жовтня 2021 року  № ____

грн

1 6

1510000 +6 294 578,0

1000 +1 200 028,0

1170 + 1 200 028,0

1171 +1 200 000,0

1172 +28,0

7300 +5 724 550,0

7310 +1 600 000,0

7321 +4 224 550,0

7322 +614 989,0

7340 -714 989,0

7600 -630 000,0

7622 -530 000,0

7640 -100 000,0

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

 

 

     Начальник управління                                                                                                                          Сергій БІЛОКІНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю

Заходи з енергозбереження

2

Управління капітального будівництва 

Будівництво та регіональний розвиток  

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво медичних установ та закладів

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

Виконання заходів в рамках реалізації програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" 

Освіта

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
від " ___ "  жовтня  2021 року   № _____

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 +6 294 578

в тому числі:

кошти бюджету міської територіальної громади +6 294 550

субвенція з державного бюджету +28

субвенція з обласного бюджету 0

залучені кошти 0

1000 Освіта +1 200 028

1170 Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа 
для кращих результатів" +1 200 028

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

+1 200 000

Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22, с. Гірниче, Лінія 6, 
буд. 30 2019-2021 орієнтовно 

2950000 +1 200 000

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

+28

Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22, с. Гірниче, Лінія 6, 
буд. 30 2019-2021 орієнтовно 

2950000 +28

7300 Будівництво та регіональний розвиток +5 724 550

7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +1 600 000

Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36 
(проєктні роботи) 2021-2024 -210 000

Нове будівництво вулиці Дона Амінадо в м. Кропивницький                          
(проєктні роботи) 2021-2023 орієнтовно 

95000000 +700 000 1.6

Нове будівництво водопроводу по вулиці Богдана Хмельницького, від         
№ 18 до № 42 2021-2022 -50 000

Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до                     вул. 
Вокзальної (ІІІ черга об'єкту будівництва) (виготовленням ПКД) 2021-2023 орієнтовно 

58600000 +1 000 000 0.2

Капітальний ремонт пам’ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь 
(парк Молодіжний) 2020-2022 6,148,216 +650 000 46.0

Капітальний ремонт вулиці Ручайної 2020-2022 4,586,710 -490 000 1.9

7321 Будівництво освітніх установ та закладів +4 224 550

Капітальний ремонт дитячих павільонів спеціального ДНЗ (ясла-садок)           
№ 29 "Червона шапочка", вул. Євгена Тельнова,20 2020-2021 1,209,356 -260 000 78.5

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) №35 "Світлячок" комбінованого типу, 
вул. Сергія Сенчева, 16-а 2021-2022 809,074 +600 000 81.6

Капітальний ремонт опалення ДНЗ (ясла-садок) № 47 «Горобинка» 
комбінованого типу, вул. Академіка Корольова, 29 2021-2023 -150 000

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 48 (ясла-садок) "Журавочка",                 
вул. Академіка Тамма, 27 2020-2021 1,210,380 +356 850 100

 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 



Капітальний ремонт санаторного ДНЗ (ясла-садок)  № 65 "Лукомор'я",         
вул. Курганна, 2-а   2019-2021 орієнтовно 

3880000 +1 260 000 100

Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, вул.Шульгиних,38 2019-2021 6,180,914 +597 700 100

Капітальний ремонт частини третього поверху КЗ "НВО "Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - гімназія ім. 
Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання "Контакт", вул. 
В'ячеслава Чорновола,15 

2020-2022 1,576,351 +360 000 91.2

Капітальний ремонт системи опалення КЗ «НВО природничо-економіко-
правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний 
центр  Кіровоградської міської ради", вул Бєляєва, 1

2021-2022 -100 000

Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «НВО № 25 «ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
природничо-математичний  ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра», 
вул. Леваневського, 2-б  

2019-2021 орієнтовно 
6250000 +2 300 000 100

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30, вул. Вознесенська, 97 2018-2021 орієнтовно 
2900000 +100 000 100

Капітальний ремонт благоустрою КЗ "НВО № 33 "ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ", 
вул. Микитенка, 35/21 2020-2022 27,681,469 -890 000 1.2

Капітальний ремонт санвузлів КЗ «НВО ліцей-школа - дошкільний 
навчальний заклад “Вікторія-П”»,  вул. Євгена Тельнова, 20 2020-2021 орієнтовно 

1130000 +200 000 100

Капітальний ремонт КЗ «Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня 
школа - інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр позашкільного 
виховання» вул. Короленка, 46

2019-2021 1,670,410 -150 000 100

7322 Будівництво медичних установ та закладів +614 989

Реконструкція будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного 
відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології  
гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП 
"Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. 
Ушакова, 3-а" (виготовлення ПКД)

2021-2023 +614 989

7340 Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -714 989

Пристосування будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного 
відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології  
гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП 
"Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. 
Ушакова, 3-а" (виготовлення ПКД)

2021-2023 -614 989

Ремонтно-реставраційні роботи харчоблоку НВК “Кіровоградський колегіум 
- спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання”, вул. Арсенія 
Тарковського, 36

2021-2022 -100 000

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -630 000

7622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів -530 000

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Туристично-інформаційного 
центру, вул. Гоголя, 91/46 2021-2022 2,021,350 -530 000 66,8

7640 Заходи з енергозбереження -100 000

Впровадження заходів інвестиційного проєкту "Підвищення 
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в 
м. Кропивницькому": капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне 
об'єднання - "ЗОШ" І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 
дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а 
(термомодернізація)

2018-2021 32,754,071 -100 000 100

у тому числі за рахунок:
кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 0

співфінансування з бюджету міської територіальної громади -100 000

Начальник управління Сергій БІЛОКІНЬ
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