
 
                                                                                                              
 
 
                                                                                                     Додаток 2 
                                                                                                     до рішення Кіровоградської міської ради                                                                              
                                                                                                     26 червня 2012 року  №1806  
 
 

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 

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

+26000,00  +26000,00 +26000,00 

 вул. Преображенська, 107 +26000,00  +26000,00 +26000,00 

 
Усунення аварійності житлових будинків, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

-41000,00  -41000,00 -41000,00 

 пров. Експериментальний, 1 -41000,00  -41000,00 -41000,00 

 
Виготовлення проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт внутрішньодворової дороги 
по вул. Героїв Сталінграда, 2 

+15000,00  +15000,00 +15000,00 

150122 

Інвестиційні проекти (придбання техніки та 
комунального транспорту спеціального 
призначення для комунальних підприємств міста) в 
тому числі:  

    

 за рахунок субвенції з державного бюджету     

 КП"Кіровоград- Універсал 2005"  -2042600,00  -2042600,00 -2042600,00 

 КП "Трест зеленого господарства"                                          -536500,00  -536500,00 -536500,00 

 КП "Управління будинками Кіровоградської 
міської ради" 

+2579100,00  +2579100,00 +2579100,00 

 співфінансування з міського бюджету     

 КП "Кіровоград- Універсал 2005"  -306500,00  -306500,00 -306500,00 

 КП "Трест зеленого господарства"                                         -80500,00  -80500,00 -80500,00 

 КП "Управління будинками Кіровоградської 
міської ради" 

+387000,00  +387000,00 +387000,00 

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 - Преображенська +2433,00  +2433,00 +2433,00 

 вул.Ушакова - Куроп'ятникова -2906,00  -2906,00 -2906,00 

 вул.Глинки - 50 років Жовтня +2713,00  +2713,00 +2713,00 

 вул.Комарова - 50 років Жовтня +2977,00  +2977,00 +2977,00 



 вул.Андріївська - просп.Правди +3318,00  +3318,00 +3318,00 

 вул.Жовтневої революції - просп.Правди +5440,00  +5440,00 +5440,00 

 вул.Велика Пермська - пров.Фортечний -3682,00  -3682,00 -3682,00 

 вул.Фісановича - пров.Фортечний -3682,00  -3682,00 -3682,00 

 вул.Кірова - Велика Пермська -3682,00  -3682,00 -3682,00 

 вул.Велика Перспективна - Велика Пермська +3192,00  +3192,00 +3192,00 

 вул Велика Перспективна - Верхня Биківська -6436,00  -6436,00 -6436,00 

 вул. Велика Перспективна – 
пров.Васильківський 

-6576,00  -6576,00 -6576,00 

 вул.Шевченка - В'ячеслава Чорновола +3050,00  +3050,00 +3050,00 

 вул.Дворцова - В'ячеслава Чорновола -1869,00  -1869,00 -1869,00 

 вул.Дзержинського - В'ячеслава Чорновола +5710,00  +5710,00 +5710,00 

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


