
 
                                                                                                              

                                                                                            
                          

Додаток 3  
до рішення Кіровоградської міської ради           

                                                                                                21 грудня 2012 року № 2180 
 
 

 
Перерозподіл видатків міського бюджету (бюджету розвитку)   

по головному розпоряднику коштів - Головному управлінню житлово-комунального господарства        
                                                              (в розрізі об’єктів) 
                                                                                               

                                                          + збільшено; - зменшено 
                                                              (грн.)          

Код типової 
відомчої 

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 

 
 
 
 

Назва об’єктів відповідно  до 
проектно - кошторисної 
документації; тощо 

 
 
 
 

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсо- 
ток 
завер-  
шеності  
будів- 
ництва 
об'єктів 
на 

майбут-
ні роки 

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

 
 
 

Разом видатків 
на поточний 

рік 

40 
Головне управління житлово-комунального 
господарства     

100102 
Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів влади      

  Капітальний ремонт ліфтів      
 вул. 50 років Жовтня, 22, п. 2   +51430,00  +51430,00 +51430,00 
 вул. Шатила,5, к.1, п.3                                              +19990,00  +19990,00 +19990,00 
 вул. Шатила,5, к.1, п.4  +19990,00  +19990,00 +19990,00 
 вул. Космонавта Попова, 24, к.1, п.1 +19991,00  +19991,00 +19991,00 
 вул. Космонавта Попова, 24, к.1, п.2   +19996,00  +19996,00 +19996,00 
 вул. Космонавта Попова, 24, к.1, п.3  +19997,00  +19997,00 +19997,00 
 вул. Космонавта Попова, 24, к.1, п.4 +19995,00  +19995,00 +19995,00 
 вул. Космонавта Попова, 13, к.1, п.1 +17994,00  +17994,00 +17994,00 
 вул. Космонавта Попова, 13, к.1, п.3 +24970,00  +24970,00 +24970,00 
 вул. Космонавта Попова, 13, к.1, п.4 +19996,00  +19996,00 +19996,00 
 вул.Волкова, 28, к. 1, п. 5 +15983,00  +15983,00 +15983,00 
 вул. Жовтневої революції, 16, к.3, п.1 +14993,00  +14993,00 +14993,00 
 вул. Жовтневої революції, 16, к.3, п.2   +15100,00  +15100,00 +15100,00 
 вул. Жовтневої революції, 18, к2, п.1 +14996,00  +14996,00 +14996,00 
 вул. Жовтневої революції, 18, к.2, п.2   +19993,00  +19993,00 +19993,00 

                         
170703 

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з 
будівництвом, утриманням автомобільних 
доріг 

   
 

 

Капітальний ремонт перехресть з урахуванням 
потреб осіб з обмеженними фізичними 
можливостями, у тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації 

 

  

 

 вул. Велика Перспективна - Шевченка -3338,00  -3338,00 -3338,00 
 вул. Острівська – площа Богдана Хмельницкого -3961,00  -3961,00 -3961,00 

 
вул. В’ячеслава Чорновола - площа Богдана 
Хмельницкого 

+7299,00 
 

+7299,00 +7299,00 

 

    Начальник Головного  управління  
    житлово - комунального господарства                                                              О. Хачатурян   

 


