
до рішення Новоукраїнської міської ради

від 10 березня  2020 року № 1639                

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 Виконавчий комітет міської ради
8334857,00

0110000 Виконавчий комітет міської ради 8334857,00

0117330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності
5870961,00

з них:

Реконструкція території парку з поліпшеною 

інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. 

Новоукраїнка "Сквер на Соборній", що буде 

виконуватись за кошти  бюджету розвитку  

Новоукраїнської  міської об'єднаної територіальної 

громади, кошти  Програми МТД DOBRE та інші не 

заборонені законодавством кошти

2020-2023 11113676,00 0 2200000,00 28,8

Реконструкція центрального міського стадіону за 

адресою: вул. Гіталова, 13/74 м. Новоукраїнка 

Кіровоградська область (з виготовленням проектно- 

кошторисної документації) - співфінансування

2020-2021 5000000,00 0 200000,00 100,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 

130  по   вул. Шевченка, Одеська, пров. Ковальський, 

Рильського  в м. Новоукраїнка   Кіровоградської області 2020 635290,00 0 550000,00 100,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 

670  по   вул. Андріяша, Благодатна, Героїв України в  

м. Новоукраїнка Кіровоградської області 2020 800000,00 0 800000,00 100,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 

105  по вул. Героїв України, Покровська, Шевченка, 

Соборна  в м. Новоукраїнка, Кіровоградської області 2020 330000,00 0 330000,00 100,0

Розподіл коштів бюджету розвитку Новоукраїнської  міської об'єднаної територіальної громади на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації 

об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона-

льної 

класифікації 

видатків та 

креди-

тування 

бюджету

Рівень готовності 

об’єкта на кінець 

бюджетного періоду, 

%

Найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету, відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних 

робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Додаток 5

11503000000

(код бюджету)

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 

виконання робіт 

на початок 

бюджетного 

періоду, %
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Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-30 

по  вул. Благодатна, Шевченка, пров. Ушинського в м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області 2020 498098,00 0 498098,00 100,0

Капітальний ремонт (відновлення) частини тротуару по 

вул. Соборній від вул. В.Демченка до пров. 

Харківського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області
2020 1205863,00 0 1205863,00 100,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення від МТП-2 

по  вул. Волошкова, Каховська, Паризька пров. 

Херсонський в м. Новоукраїнка, Кіровоградської 

області(виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення експертизи)

2020 0 33000,00 100,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 4  

по  вул. Івана Богуна, Федора Левицького, Набережна, 

пров. Злагоди  в м. Новоукраїнка, Кіровоградської 

області (виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення експертизи)

2020 0 27000,00 100,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 79  

по    вул. Сільськогосподарська, Достоєвського, Сосюри, 

Сковороди, Карпенка Карого в  с. Звірівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

(виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення експертизи)

2020 0 27000,00 100,0

0117362 7362 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 

підтримки розвитку об'єднаних територіальних 

громад
500000,00

в тому числі за рахунок коштів державного 

бюджету на формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад

з них:

Співфінансування інвестиційних проектів, які

передбачається фінансувати у 2020році в рамках

формування інфраструктури об'єднаних територіальних

громад

2020 500000,00 100,0

0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально - 

економічного розвитку окремих територій
1963896,00

з них:

Реконструкція очисних споруд  по вул. Мокряка  у 

м.Новоукраїнка, Кіровоградської обл., продуктивністю 

200 м3/доб.(Коригування)  
2019-2020 5888556,00 77,8 1963896,00 100,0
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у тому числі за рахунок залишку коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій, що утворився станом на 01.01. 2020 

року 

497518,00

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету
931385,00

з них: Капітальний ремонт вул. Гагаріна від вул. В. Демченка 

до вул. Покровської у м. Новоукраїнка  Кіровоградської 

області

2020 2181192,00 831385,00 100,0

Капітальний ремонт вул. Благодатна від будинку №105 

до будинку 143 в м. Новоукраїнка   Кіровоградської 

області (виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення експертизи)
2020 100000,00

Х Х Х Усього Х Х Х 8334857,00 Х

Л. ВишневецькаСекретар міської ради


