
 
 
 

                                                                                                                            
Додаток 1   
до рішення Кіровоградської міської ради           
від 27 жовтня 2011 року  
№ 858 
 
 
 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2011 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 

фінансува
ння 

будівницт

ва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки  

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництв

а об’єктів 
на майбутні 

роки  

Разом видатків 
на поточний рік  

080 
Головне управління житлово-
комунального господарства       

 

100102 
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів ради 

   +75876,00 

 
Капітальний ремонт покрівель  
житлових будинків:     -617773,00 

  вул. Робоча, 2    -60891,00 
  вул. Шатила, 3, к. 2    -19433,00 
  вул. Г. Сталінграда, 12, корп. 2    -78000,00 
  просп. Комуністичний, 22/12    -62400,00 
  вул. В'ячеслава Чорновола, 1-б    -61200,00 
  просп. Комуністичний, 7    -91600,00 
  вул. Зінченка, 3-а    -111600,00 
  вул. Тельмана, 5    -22100,00 
  вул. Пацаєва, 6, корп. 1    -57400,00 
 вул. Кременчуцька, 3    -9282,00 
 вул. Червоногвардійська, 46    -12531,00 
 вул. Куроп'ятникова, 25    -13169,00 
  вул. Пацаєва, 8, корп. 4    -68400,00 
  вул. Жовтневої революції, 31    +19433,00 
  вул. Хабаровська, 7    +30800,00 
 Капітальний ремонт ліфтів      +246800,00 

 вул. Генерала Жадова, 30, п. 7 
 

   +15000,00 

 вул. Маршала Конєва, 5, корп.1, п. 1    +21000,00 
 вул. Маршала Конєва , 5, корп. 1, п. 2    +26800,00 

 просп. Перемоги, 14, п. 2    +25000,00 
 вул. Попова, 20, корп. 1, п. 1    +15000,00 
 вул. Попова, 20, корп. 1, п. 2    +20000,00 
 вул. Героїв Сталінграда, 12, корп. 4, п. 4    +10000,00 
 вул. Калініна, 39, п. 1    +35000,00 



 вул. Калініна, 39, п. 2    +35000,00 
 вул. Кропивницького, 6, п. 1    +12000,00 
 вул. Червоногвардійська, 2    +11000,00 
 вул. Гагаріна, 9, п. 2    +11000,00 
 вул. Гагаріна, 9, п. 3    +10000,00 

 
Капітальний ремонт 
внутрішньобудинкових  
 інженерних мереж   

    

 вул. Єгорова, 4/7    -41700,00 
 просп. Комуністичний, 6/5    +41700,00 

 
Реконструкція внутрішньобудинкових  
електричних мереж (організація 
індивідуального обліку електроенергії 
у житлових будинках )   

   +412300,00 

 вул. Добровольського, 7    +117429,00 
 вул. Добровольського, 9    +117334,00 
 вул. Добровольського, 14    +23732,00 
 вул. Добровольського, 20    +25699,00 
 вул. Добровольського, 26    +18443,00 
 вул. Короленка, 34    +30898,00 
 вул. Короленка, 38    +25122,00 
 вул. Короленка,  40    +18674,00 
 вул. Короленка , 42    +34969,00 

 Погашення заборгованості за 
рішенням суду    +34549, 00 

100203 Благоустрій міст    -4600,00 

 Капітальний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення    -24600,00 

 вул.Маріупольська    -24600,00 

 

Реконструкція та модернізація 
системи зовнішнього освітлення 
вулиці Карла Маркса міста 
Кіровограда                                               
(співфінансування з міського 
бюджету) 

   +20000,00 

150101 Капітальні вкладення    +178724,00 

 погашення кредиторської 
заборгованості    -525109,00 

 
Відновлення мереж зовнішнього 
освітлення 

   +148724,00 

 
 

Капітальний ремонт доріг  
   -157959,00 

 

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

   -12000,00 

 Капітальний ремонт покрівель    -162611,00 

 
Капітальний ремонт та експертиза  
ліфтів 

   -181134,00 

 

Влаштування світлофорного об’єкту  
на розі вулиць Героїв Сталінграда та 
Волкова, у тому числі  виготовлення 
проектно-кошторисної документації 

 

   -160129,00 

 Виконані роботи 2010 року згідно з 
актами звірок, у тому числі: 

   +703833,00 

 
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

   +30000, 00 

 Капітальний ремонт та реконструкція  
житлових будинків, в т.ч. балконів, 



карнизів, цоколів, козирків над входами, 
тротуарів, відмосток  та влаштування  
пандусів  біля житлових будинків  

 Капітальний ремонт покрівель    +162611,00 

 
Капітальний ремонт та експертиза 
ліфтів 

   +181134,00 

 

Влаштування світлофорного об’єкту  
на розі вулиць Героїв Сталінграда та 
Волкова, у тому числі  виготовлення 
проектно-кошторисної документації 

 

   +160129,00 

 Капітальний ремонт доріг    +157959,00 

180409 
Внески органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди 
підприємств 

   -250000,00 

 ККПЕМЗО "Міськсвітло"    -250000,00 

 
 
 Начальник  Головного управління  
 житлово-комунального господарства                                                       О.Головченко 
 
 
 
 
 
 

 


