
 

             
 
Додаток 1   
до рішення Кіровоградської 
міської ради            
від  28 березня 2012 року  
№ 1422 
 
 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитись  
за рахунок коштів бюджету розвитку                  

                                                                                                       
+ 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 

Відсот

ок 
заверш
еності  
будівн

ицтва 
об'єкті
в 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       

 

100000 Житлово-комунальне господарство     

100102 
Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів влади    +60735,82  

 
 

Капітальний ремонт покрівель  житлових 
будинків, у тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації 

    

 вул. Комуністичний, 1-а -100640,00  -100640,00 -100640,00 

 просп.Комуністичний, 1-а +100640,00  +100640,00 +100640,00 

 Реконструкція внутрішньобудинкових 
електричних мереж  

    

 вул. Добровольського, 14 -25000,00  -25000,00 -25000,00 

 вул. Добровольського, 3 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 Капітальний ремонт ліфтів     

 вул Шатила ,3, п.1 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 вул Шатила ,3, п.2 +20000,00  +20000,00 +20000,00 

 вул Шатила ,3, п.3 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 вул Шатила ,3, п.4 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 вул Волкова,10, корп.1,п.1 +10000,00  +10000,00 +10000,00 

 вул Волкова,10, корп.1,п.2 +13835,82  +13835,82 +13835,82 

 вул Волкова,10, корп.2,п.1 +10000,00  +10000,00 +10000,00 

 вул Волкова,10, корп.2,п.2 +10000,00  +10000,00 +10000,00 

 вул. Куроп'ятнікова,17,п.1  +35000,00  +35000,00 +35000,00 

 вул. Куроп'ятнікова, 21,п.1 +35000,00  +35000,00 +35000,00 

 вул. Генерала Жадова,21,корп.2,п.2 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 вул. 20 років міліції,56,п.1 +20000,00  +20000,00 +20000,00 

 вул. 20 років міліції,56,п.2 +20000,00  +20000,00 +20000,00 

 вул. 20 років міліції,56,п.3 +20000,00  +20000,00 +20000,00 



 

 
 

 

 
 

 вул. Полтавська,24, корп.2,п.1 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 вул. Кропивницького,6,п.2 +15000,00  +15000,00 +15000,00 

 вул. Кропивницького,6,п.3 +18000,00  +18000,00 +18000,00 

 вул. Кропивницького,6,п.4 +25000,00  +25000,00 +25000,00 

 вул.Кірова,1,п.1 +14000,00  +14000,00 +14000,00 

 вул.Бєляєва,5,корп.1,п.1 +14000,00  +14000,00 +14000,00 

   вул. Бєляєва,5,корп.1,п.2 +14000,00  +14000,00 +14000,00 

 вул. Бєляєва,5,корп.2,п.1    +14000,00     +14000,00    +14000,00 

 вул. Бєляєва,7,корп.1,п.1    +15000,00     +15000,00    +15000,00 

100203 Благоустрій міста    - 60735,82 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення 

    

 вул. Енергетиків -22 325,00  -22 325,00 -22 325,00 

 вул.Козакова -37 325,00  -37 325,00 -37 325,00 

 вул.Кременчуцька -17100,00  -17100,00 -17100,00 

 вул.Повітянофлотська      -22800,00  -22800,00 -22800,00 

 вул.Авіаційна, від вул.Варшавської до 
вул.Братиславської 

-22840,00 
 

-22840,00 -22840,00 

 пров.Експериментальний - вул.Родимцева -20000,00  -20000,00 -20000,00 

 вул.Калузька -18500,00  -18500,00 -18500,00 

 вул.Комарова -85700,00  -85700,00 -85700,00 

 вул.Севастопольська         -15795,00  -15795,00 -15795,00 

 вул.Станіславська -17 000,00  -17 000,00 -17 000,00 

 вул.Тульська -17000,00  -17000,00 -17000,00 

 Межовий бульвар -74500,00  -74500,00 -74500,00 

 вул. Свердлова -45000,00  -45000,00 -45000,00 

 вул. Садова -44900,00  -44900,00 -44900,00 

 вул. Соціалістична -51300,00  -51300,00 -51300,00 

 118-ий мікрорайон (внутрішньодворова) -45 600,00  -45 600,00 -45 600,00 

 мікрорайон Бєляєва (прибудинкова 
територія) 

-51 000,00 
 

-51 000,00 -51 000,00 

 вул. Бєляєва (до вул.Родникової) -63 000,00  -63 000,00 -63 000,00 

 вул. Кірова -31 500,00  -31 500,00 -31 500,00 

 вул. Паризької Комуни (+щит) -65 000,00  -65 000,00 -65 000,00 

 с.Гірниче, вул. Лінія, 5 та вул. Лінія, 9 -30 000,00  -30 000,00 -30 000,00 

 вул. Пальмиро Тольятті -30 000,00  -30 000,00 -30 000,00 

 вул. Чернишевського -23 000,00  -23 000,00 -23 000,00 

 вул. Квіткова -24 415,00  -24 415,00 -24 415,00 

 пров. Ушинського -6 500,00  -6 500,00 -6 500,00 

 Погашення кредиторської заборгованості:       -60735,82 

 
Реконструкція та модернізація системи 
зовнішнього освітлення вулиці Карла Маркса 
міста Кіровограда                                               

 
     -60735,82 

 
 
 
 
В.о.начальника  Головного управління  
житлово-комунального господарства                                                                М. Бурченко  
 
 
 

 


