
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від  28 червня  2022 року                                                                                                      № 383   
 

 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                                            

від 04 лютого 2022 року № 1096 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки» 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 52, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252                    

«Про деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

          Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради                                

від 04 лютого 2022 року № 1096 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2022-2024 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                                               

2022 рік згідно з додатком 1; 

до Переліку об´єктів, видатки на які у 2022 році будуть проводитися за 

рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 

Кропивницької міської ради, згідно з додатком 2. 

 

 

 

Секретар міської ради           Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Зайкевич 35 83 40 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

                                                                      28 червня 2022 року № 383 
 

Зміни до ЗАХОДІВ 

на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та  

капітального ремонту об'єктів комунального господарства і 

 соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022 рік 

грн 

 

 

 

Начальник управління 

капітального будівництва                                               Сергій БІЛОКІНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код типової 

класифікації 

видатків 

місцевих 

бюджетів 

 

Назва головного розпорядника коштів 
 

 

 
Разом видатки на 2022 рік 

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 
бюджетів 

 
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

1 2 4 

1510000 Управління капітального будівництва -1 320 000 

2000 Охорона здоров'я -720 000 

2152 
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров'я (капітальні ремонти медичних установ 

та закладів) 

-720 000 

7300 Будівництво та регіональний розвиток -600 000 

7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0 

7322 Будівництво медичних установ та закладів 0 

7340 Проєктування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури 

-600 000 



Додаток 2 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

28 червня 2022 року № 383 

 

Зміни до ПЕРЕЛІКУ 

об'єктів, видатки на які у 2022 році будуть проводитися за рахунок коштів 

бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва Кропивницької 

міської ради 
 

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 

2022 рік, 

гривень 

 
Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетног

о періоду, 

% 

1510000 Управління капітального будівництва   -1 320,000  

 в тому числі     

 кошти бюджету міської територіальної громади   -1 320,000  

1000 Освіта   0  

1142 Інші програми та заходи у сфері освіти   0  

 Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл   0  

 
Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "Лелеківська 

гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. 

Казанська,13 

 
2021-2022 

 
1,960,579 

 
-1,870,000 

 

 
Капітальний ремонт КЗ "НВО «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр 

«Зорецвіт», Студентський бульвар, 21 

 

 

2021-2022 

 

 

4,915,436 

 

 

+1 870 000 

 

2000 Охорона здоров'я   -720 000  

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я   -720 000  

 Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарні" 

Міської ради міста Кропивницького", вул.Салганні піски,14 (з 

виготовленням ПКД) 

 
2021-2023 

 
124,720,526 

 
-720 000 

 
22.3 

7300 Будівництво та регіональний розвиток   -600,000  

7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства   0  

 
Реконструкція скверу "Фонтанний" по вул. Архітектора Паученка 2021-2024 

 
-300,000 

 

 Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, 

м. Кропивницький 

 
2022-2023 

  
+300 000 

 

7322 Будівництво медичних установ та закладів   0  

 Нове будівництво зовнішніх мереж киснепостачання КНП "Міська 

лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської 

ради", вул. Короленка, 56 (із виготовленням ПКД) 

 
2022-2024 

орієнтовно 

2800000 

 
-2 800 000 

 
100 

 Реконструкція мережі киснепостачання КНП "Міська лікарня 

швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради", 

вул. Короленка, 56 (із виготовленням ПКД) 

 
2022-2024 

орієнтовно 

2800000 

 
+2 800 000 

 
100 

 Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 
2019-2022 28,887,922 -16 114 850 100 

 Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 
2019-2023 43,486,533 +16 114 850 66.4 

7340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 
  

-600,000 
 

 Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею ім. 

О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89 
2016-2025 

орієнтовно 

23000000 
-600,000 

 

Разом по 

УКБ 

  -1 320,000  

 

Начальник управління 

капітального будівництва                                                               Сергій БІЛОКІНЬ 
 

 


