Про використання коштів обласного бюджету
по УКБ ОДА у 2016 році
У 2016 році УКБ ОДА було визнано замовником з будівництва
та розпорядником бюджетних коштів по 50 об’єктах на загальну
суму – 202,6 млн.грн. , зокрема:
Державний фонд регіонального розвитку- 54,6 млн.грн.
обласний бюджет - 125,9 млн.грн., у т.ч.:
субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
- 45,55 млн.грн.;
бюджет розвитку- 41,8 млн.грн.;
місцеві бюджети – 38,5 млн.грн.
фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
–22,1 млн.грн.
 Фото-слайд
Загальний
інвестиційний ресурс,
який отримало УКБ
ОДА, 202,6 млн.грн.

Субвенція з державного
бюджету місцевим
бюджетам на соціальноекономічний розвиток,
45,55 млн.грн.

Державний фонд
регіонального розвитку,
54,6 млн.грн.

Місцеві бюджети,
102,45 млн.грн.

Станом на 1 січня 2017 року виконано робіт:
Державний фонд регіонального розвитку- 53,119 млн.грн., або
97 %.
обласний бюджет – 116,139 млн.грн., або 93% у т.ч.:
субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій –
43,6 млн.грн., або 96%;
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бюджет розвитку- 41,8 млн.грн., або 85,4 %;
місцеві бюджети – 36,8 млн.грн., або 95,4 %.
фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
–19,9 млн.грн., або 90 %.
В цілому у 2016 році УКБ ОДА виконано будівельномонтажних робіт та виготовлено проектно-кошторисну
документацію на загальну суму 189,2 млн.грн., або 93 % від
виділеної суми.
Хочу зазначити, що використання коштів обласного бюджету
дещо нижче від середнього показника використання коштів
державного бюджету. Це пов’язано передусім із надходженням
наприкінці року субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій,
та першочерговості використання саме цих коштів і можливістю
економії коштів обласного бюджету з метою фінансування об’єктів
капітального будівництва у 2017 році.
У порівнянні до 2015 року у 2016 році фактично виконано робіт
майже на 30 % більше.( у 2015 році освоєння склало 147,5 тис.грн.),
а в порівнянні з 2014 роком цей показник збільшено в 7 разів.
(слайд)

200
189,2
180
160
147,5
140
120
100
80
60
40
26,071
20
0
Загальний
обсяг
інвестицій,
млн.грн.

2014 рік
2015 рік
2016 рік

3

Поряд з будівництвом по 13 об’єктах було виготовлено
проектно-кошторисну документацію,
це надасть можливість
фінансувати будівництво соціально значущих об’єктів у наступних
роках.


Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із
реконструкції з добудовою 3-го поверху будівлі поліклініки КЗ "Кіровоградський
обласний онкологічний диспансер", за адресою: вул.Ялтинська,1, м.Кіровоград
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
на
реконструкцію
Кіровоградської обласної дитячої лікарні по вул.Преображенській, 79/35, у м.Кіровограді
 Капітальний ремонт учбового корпусу професійно-технічного училища № 36 по вул.
Криворізька, 44 у смт Новгородка, Кіровоградської області ( з виготовленням ПКД)
 виготовлення проектно-кошторисної документації на «Нове будівництво житлового
комплексу для проживання військовослужбовців у м.Кропивницький в районі вулиці
Леваневського»
 Реконструкція очисних споруд КЗ "Кіровоградська обласна психіатричної лікарня" в
селищі Новому м. Кіровограда" (з виготовленням проектно-кошторисної
документації)
 Реконструкція насосної станції та внутрішньодворових каналізаційних мереж
с.Вільне Кіровоградського району
Кіровоградської області (з виготовленням
проектно-кошторисної документації)
 Поліклінічне відділення Кіровоградської обласної лікарні по просп.Університетському,
2/5, м.Кіровоград, - реконструкція (коригування)


6 об’єктів по субвенції

Суттєвим напрямком у 2016 році, в якому було достатньо
приділено уваги - це заходи з енергозбереження, зокрема:
утеплення фасадів та покрівель, встановлення енергозберігаючих
вікон та дверей. Так із 50 об’єктів на 20 об’єктах були
запроваджені зазначені заходи.
Це довгострокова перспектива, яка дозволить зекономити
бюджетні кошти на опалення в зимовий і кондиціювання в літній
періоди та акумулювати ресурс на інші потреби, у тому числі
будівельно-монтажні роботи.
Якщо говорити по галузям, то об’єкти капітального будівництва
в 2016 році були розподілені наступним чином:
Об’єкти: освіти – 15 закладів, що складає 30% від загальної
кількості об’єктів;
охорони здоров’я – 10 закладів, що складає 20% від
загальної кількості об’єктів;
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культури – 5 закладів, що складає 10% від загальної
кількості об’єктів;
ЖКГ, екології – 11об’єктів, що складає 22% від
загальної кількості об’єктів;
та інші - 9 об’єктів, що складає 18% від загальної
кількості об’єктів.
Фото -слайд
Розподіл коштів між галузями
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Пріоритетним об’єктом 2016 року була реконструкція так
званого «Лікувального дитячого містечка» Кіровоградської
обласної дитячої лікарні.
За рахунок бюджетних коштів ( у т.ч. обласного бюджету)
проведено реконструкцію корпусів Кіровоградського обласної
дитячої лікарні, на яку витрачено у 2016 році – 75 млн.грн.
(додаток 1)
Вже завершено головний корпус № 1, лабораторний корпус
№ 3 та господарський корпус.
По обʼєкту "Кіровоградська обласна дитяча лікарня по вул.
Преображенській, 79/35 у м. Кіровоград – реконструкція
використано 53,66 млн.грн. (ФОТО-слайд)
Крім того, були 100 % завершені наступні об’єкти:
Поліклінічного відділення Кіровоградської обласної лікарні по
просп.Університетському, 2/5 у м.Кіровограді – реконструкція –
3,6 млн.грн. (ФОТО-слайд)
Капітальний ремонт вул.Андріївської, від вул.Габдрахманова
до річки Інгул, м.Кіровоград – 2,8 млн.грн. (ФОТО-слайд)
Нове будівництво зливової каналізації по вул.Андріївській,
м.Кіровоград (улаштування поверхневого водовідведення) –
0,5 млн.грн(ФОТО-слайд)
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Коротко про субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на соціально - економічний розвиток окремих
територій, яка для УКБ ОДА виділена у сумі 45,55 млн.грн. дана
субвенція була направлена перш за все на завершення розпочатих
об’єктів охорони здоров’я, зокрема:
Головний корпус № 1 Кіровоградської обласної дитячої лікарні
по вул.Преображенській, 79/35, м.Кіровоград, - реконструкція
- 3,8 млн.грн.
Кіровоградська
обласна
дитяча
лікарня
по
вул.Преображенській, 79/35,
м.Кіровоград, - реконструкція
– 21,75 млн.грн.
Реконструкція головного корпусу станції переливання крові по
вул. Преображенська, 88 у м. Кіровограді (коригування)
– 8,0 млн.грн.
Отанній транш субвенції у сумі 12,0 млн.грн. було отримано
наприкінці жовтня 2016 року. В найкоротші терміни ( можна
сказати на «грані фола») була виготовлена проектно-кошторисна
документація, отримані позитивні висновки експертизи, отримано
дозвільні документи, заключні договори та повністю виконані
роботи по 6 об’єктах:
 “Капітальний
ремонт
будівлі
Кіровоградського
обласного ЦДЮТ по вул. Шульгіних, 36, у м. Кропивницькому
 Капітальний ремонт будівлі навчально-господарського
корпусу комунального закладу “Кіровоградський обласний центр
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді” по
вул. Соколівській, 2 у м. Кропивницькому
 Капітальний ремонт комплексу будівель комунального
закладу
“Кіровоградський
обласний
центр
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді” по вул. Пугачова, 2,
в м. Кропивницькому
 Реконструкція системи вентиляції (рекуперації) повітря у
Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї по вул.
Архітектора Паученка, 40, у м. Кропивницькому
 Капітальний
ремонт
будівлі
та
обладнання
Кіровоградського академічного обласного українського музично-
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драматичного театру імені М. Л. Кропивницького по вул.
Дворцовій, 4 м. Кропивницькому
 Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі) у Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей
ім. Т. Г. Шевченка по вул. Шевченка, 5, у м. Кропивницькому.
В результаті чого було поліпшені умови перебування в
закладах освіти та культури області і міста.
Обласний
середовища.

фонд

охорони

навколишнього

природного

Забезпечено проведення робіт на 11 природоохоронних
заходах на загальну - 19,86 млн.грн.
Результатом цієї роботи стало виготовлення проектнокошторисної документації 3 екологічних проектів, проведення 4
процедур закупівель для продовження фінансування екологічних
заходів
у
с.Березівка
м.Олександрія,
с.Марто-Іванівка
Олександрійського району, с.Велика Андрусівка Світловодського
району та с.Степове і с.Соколівка Кіровоградського району .
У кінці, хочу зосередити вашу увагу на об’єктах державного
фонду регіонального розвитку. Держава дала можливість
залучити 54,6 млн.грн. державних коштів, а це 16 об’єктів, з них
2 об’єкти обласного підпорядкування, на які було витрачено
3,6 млн.грн. обласного бюджету, завдяки чому було повністю
завершено капітальний ремонт Кіровоградського обласного
госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни та проведено роботи із
реконструкції головного корпусу станції переливання крові у
м.Кропивницький.
Із 16 об’єктів, вже завершено роботи по 11 об’єктів (ФОТОслайд):
 Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю
для інвалідів Вітчизняної війни
 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-III ступенів в
с. Луганка
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 Капітальний ремонт теплосистеми Петрівського НВК,
смт Петрове
 Капітальний ремонт (заміна віконних блоків, вхідної групи)
головного корпусу Петрівської ЦРЛ, смт. Петрове
Кіровоградської області (коригування)
 Капітальний ремонт (заміна віконних блоків, вхідної групи)
інфекційного корпусу Петрівської ЦРЛ, смт. Петрове,
Кіровоградської області (коригування)
 Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ст. с. Первозванівка
Кіровоградського району з влаштуванням твердопаливних
котлоагрегатів для заміщення споживання газу
 Реконструкція Богданівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 ім. І.Г. Ткаченка Знам'янської районної ради
Кіровоградської області с. Богданівка, вул. Миру, 14
 Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. під навчально-виховний комплекс
школа-дитячий садок в с. Виноградівка, вул. Молодіжна, 1,
Компаніївський район, Кіровоградська область
 Реконструкція будівлі та системи опалення дошкільного
навчального закладу «Калинка» в смт. Онуфріївка
Кіровоградської області
 Вузол очистки води смт. Приютівка, Олександрійського
району, Кіровоградської області
 Капітальний ремонт дитячого садка № 1 «Сонечко»
Бобринецької міської ради, з застосуванням
енергозберігаючих технологій у м. Бобринець Кіровоградської
області

