
                         Додаток 4
до рішення Кіровоградської міської ради           
від  24  лютого 2011 року 
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Перелік об’єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитись 
за рахунок коштів бюджету розвитку

+ збільшено ; - зменшено
(тис.грн.)
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Департамент  житлово-комунального 

господарства

100102
Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів ради

-102,546 -102,546 -102,546

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

-92,746 -92,746 -92,746

вул.Пацаєва, 3 корп.1 -92,746 -92,746 -92,746
Капітальний ремонт житлових 
будинків, в т.ч. балконів, карнизів, 
цоколів, козирків над входами, 
відмосток  та влаштування  пандусів
біля житлових будинків, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної
документації :

-9,800 -9,800 -9,800

вул. Пушкіна, 66 -9,800 -9,800 -9,800
Капітальний  ремонт ліфтів   та 
проведення  експертиз, у тому            
числі :
- експертиза  ліфтів -75,240 -75,240 -75,240
-капітальний ремонт ліфтів: +75,240 +75,240 +75,240
вул. Волкова, 28 корп.1, п.3 +50,000 +50,000 +50,000
вул. Комарова,19, п.1 +25,240 +25,240 +25,240

170703

Видатки на проведення робіт ,
пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і 
утриманням автомобільних доріг

+88,214 +88,214 +88,214

Влаштування дорожніх знаків +88,214 +88,214 +88,214
Капітальний ремонт шляхопроводу по 
пров.Об'їзному

-675,000 -675,000 -675,000

Капітальний ремонт шляхопроводу через 
залізничні колії по Об'їзному провулку

+675,000 +675,000 +675,000



150101
Капітальні вкладення (погашення 
кредиторської заборгованості)

+14,332 +14,332 +14,332

Капітальний ремонт та гідродинамічне 
очищення систем каналізації

-233,712 -233,712 -233,712

Капітальний ремонт покрівель
житлових будинків 

+155,089 +155,089 +155,089

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації

+2,917 +2,917 +2,917

Капітальний ремонт та реконструкція 
житлових будинків, в т.ч. балконів, 
карнизів, цоколів, козирків над входами, 
відмосток  та влаштування  пандусів
біля житлових будинків

+12,000 +12,000 +12,000

Капітальний ремонт аварійного будинку,
вул. Пушкіна , 66

+40,361 +40,361 +40,361

Капітальний ремонт та експертиза ліфтів +181,134 +181,134 +181,134
Капітальний ремонт та промивання
мереж теплопостачання

-86,000 -86,000 -86,000

Реконструкція  мереж зовнішнього 
освітлення

+6,741 +6,741 + 6,741

Капітальний ремонт доріг, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації

-241,827 -241,827 -241,827

Влаштування світлофорного об’єкту  на 
розі вулиць Героїв Сталінграду та 
Волкова, у тому числі  виготовлення 
проектно-кошторисноі документаціі

+160,129 +160,129 +160,129

Проект "Вільний доступ-ефективне 
самоврядування", у тому числі:
-реконструкція перехресть вулиць з 
урахуванням потреб осіб із обмеженими 
фізичними можливостями;
-реконструкція світлофорних об’єктів з 

урахуванням потреб осіб із обмеженими 
фізичними можливостями;
-капітальний ремонт перехресть вулиць з 
урахуванням потреб осіб із обмеженими 
фізичними можливостями(ремонт пандусів) 
( співфінансування з міського бюджету) 

+17,500 +17,500 +17,500

Директор  департаменту житлово-
комунального господарства -
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. Андрєєв


