
Додаток 1 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 травня 2017 р. № 310-р 

РОЗПОДІЛ  

у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих  

територій (загальний фонд) між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  Вінницька область   . 

0230520000
0 

Жмеринський район 2250 Усього, у тому числі: 

   600 Реконструкція системи опалення приміщень, 
заміна вікон та дверей амбулаторії ЗПСМ в 
смт Браїлів  Жмеринського району, Вінницької 
області 

   400 Капітальний ремонт системи опалення з 
застосуванням енергозберігаючих технологій та 
переходом на альтернативні види палива 
АЗПСМ в с. Мартинівка Жмеринського району 
Вінницької області 

   850 Реконструкція гінекологічного відділення із 
перепрофілюванням у відділення екстреної 
(невідкладної) медичної допомоги та 
реанімаційного відділення КУ “Жмеринська 
центральна районна лікарня” із утепленням 



Продовження додатка 1 2 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

фасаду по вулиці Київська, 288, м. Жмеринка 
Вінницької області 

   400 Капітальний ремонт благоустрою частини 
території КУ “Жмеринська ЦРЛ” з метою 
влаштування безперешкодного доступу до 
будівель для людей з обмеженими 
можливостями 

0230120000
0 

Барський район 5650 Усього, у тому числі: 

   1200 Реконструкція комунального закладу “Барська 
районна дитячо-юнацька спортивна школа 
“Колос” по вул. Соборній, 8, в м. Бар Вінницької 
області (внутрішнє опорядження) 

   1250 Реконструкція приміщення педіатричного 
відділення Комунальної установи “Барська 
центральна районна лікарня”, по 
вул. Каштановій, 34 в м. Бар, Вінницької області 

    3200 Реконструкція комунального закладу “Барська 
районна дитячо-юнацька спортивна школа 
“Колос” по вул. Соборній, 8, в м. Бар Вінницької 
області (коригування) 

0231120000
0 

Літинський район 2050 Усього, у тому числі: 

   800 Капітальний ремонт неврологічного відділення 
Літинської ЦРЛ Літинського району Вінницької 
області 

    1250 Капітальний ремонт спортзалу Літинської СЗШ  



Продовження додатка 1 3 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

I—III ст. № 2 Літинського району Вінницької 
області 

0231920000
0 

Тиврівський район 2250 Усього, у тому числі: 

   1000 Придбання шкільного автобуса для перевезення 
учнів навчальних закладів Тиврівського району 
відділом освіти Тиврівської районної державної 
адміністрації 

   838 Реконструкція даху лікувального корпусу 
Тиврівської ЦРЛ по вул. Леніна, 36, Вінницька 
область, Тиврівський район 

    412 Підвищення якості надання послуг комунальним 
підприємством Тиврівської селищної ради 
Вінницької області “Придбання трактора Foton FT 
з навісним обладнанням” 

    

0251000000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Оратів 

2000 Усього, у тому числі: 

   2000 Капітальний ремонт дороги державного 
значення Р-17  
Біла Церква — Тетіїв — Липовець— Гуменне на 
ділянці км 91 + 000 — 94 + 000 по смт Оратів 
Оратівського району 

0231420000
0 

Немирівський район 100 Усього, у тому числі: 

   100 “Нове віконечко — гріє як сонечко” (заміна вікон 



Продовження додатка 1 4 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

та дверей в дошкільному навчальному закладі 
“Калинонька” Муховецької сільської ради 
Немирівського району Вінницької області) 

0250900000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Дашів 

600 Усього, у тому числі: 

   600 Капітальний ремонт дороги по провулку 
Інтернаціональний в смт Дашів Іллінецького 
району Вінницької області 

0230620000
0 

Іллінецький район 400 Усього, у тому числі: 

    400 Технічне переоснащення системи 
теплопостачання Білківської ЗОШ I—III ступенів 

0231020000
0 

Липовецький район 1500 Усього, у тому числі: 

   364 Придбання меблів для загальноосвітніх 
навчальних закладів Липовецького району 
відділом освіти Липовецької РДА, вул. Героїв 
майдану, 4 

   36 Придбання меблів для Липовецького колегіуму 
імені В. Липківського, м. Липовець, вул. Шкільна, 
2 

   500 Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна 
с. Росоша Липовецького району 

    600 Реконструкція житлового будинку під побутові 
приміщення з влаштуванням спортивних 
майданчиків по вулиці Шкільна, 15а, в смт Турбів 



Продовження додатка 1 5 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Липовецького району Вінницької обл. (1 черга) 

0231720000
0 

Погребищенський район 400 Усього, у тому числі: 

   135 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Погребищенська загальноосвітня 
школа № 1 I—III ступенів Погребищенської 
районної ради Вінницької області” 

   40 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Погребищенська загальноосвітня 
школа № 2 I—III ступенів Погребищенської 
районної ради Вінницької області” 

   20 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Степанківська загальноосвітня школа 
I—III ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

   20 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Дзюньківська загальноосвітня школа 
I—III ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

   20 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Новофастівська загальноосвітня 
школа I—III ступенів Погребищенської районної 
ради Вінницької області” 

   20 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Плисківська загальноосвітня школа I—
III ступенів Погребищенської районної ради 



Продовження додатка 1 6 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Вінницької області” 

   45 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Гопчицька загальноосвітня школа I—III 
ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

   10 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Очеретнянська загальноосвітня школа 
I—III ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

   15 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Борщагівська загальноосвітня школа 
I—III ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

    

   10 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Павлівська загальноосвітня школа I—II 
ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

   15 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Ширмівська загальноосвітня школа I—
III ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

   6 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Андрушівська загальноосвітня школа 
I—II ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 



Продовження додатка 1 7 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   6 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Розкопанська загальноосвітня школа 
I—II ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

   6 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Бухнівська загальноосвітня школа I—II 
ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

   6 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Саражинецька загальноосвітня школа 
I—II ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

   6 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Станилівська загальноосвітня школа 
I—II ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

   10 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Черемошненська загальноосвітня 
школа I—II ступенів Погребищенської районної 
ради Вінницької області” 

   10 Придбання меблів та парт для комунальної 
установи “Булаївська загальноосвітня школа I—II 
ступенів Погребищенської районної ради 
Вінницької області” 

0230320000
0 

Вінницький район 10 000 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 8 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   2242,973 Капітальний ремонт отоларингологічного 
відділення Вінницької центральної районної 
клінічної лікарні в м. Вінниці по Хмельницькому 
шосе, 92 

   791,724 Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) 
Степанівський НВК: ЗОШ I—III ст. — ДНЗ 

   321,919 Улаштування дитячого майданчика на території 
Степанівського НВК ЗОШ I—III ст. ДНЗ, 
Вінницького району Вінницької області 

   1143,384 Придбання інтерактивних дошок, 
мультимедійних проекторів та комп’ютерів для 
шкіл Вінницького району 

   500 Придбання парт та стільців для шкіл Вінницького 
району 

   1900 Завершення будівництва ЗОШ I—II ступенів в 
с. Ільківка по вул. Зарічна Вінницького району 
Вінницької області 

   861 Капітальний ремонт даху Лаврівської СЗШ I—II ст. 
в с. Лаврівка Вінницького району Вінницької 
області 

   128 Капітальний ремонт приміщень НВЗ: “ЗОШ I—III 
ступенів-ліцей в смт Стрижавка” Вінницького 
району Вінницької області (заміна вікон) 

   175 Капітальний ремонт по заміні вікон ЗОШ I—III 
ступенів по вул. І. Франка, 4, в с. Некрасове 
Вінницького району Вінницької області 



Продовження додатка 1 9 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

(коригування) 

   1028 Реконструкція учбового приміщення Мізяківсько-
Хутірської ЗОШ I—III ст. для розміщення санвузлів 
та влаштування зовнішніх інженерних мереж по 
вул.Леніна, 22 в с. Мізяківські Хутори Вінницького 
району Вінницької області 

   908 Реконструкція системи опалення 
Агрономічненської СЗОШ I—III ступенів 

0210000000
0 

Обласний бюджет Вінницької  
області 

1000 Усього, у тому числі: 

   1000 Обласна лікарня ім. Пирогова, м. Вінниця — 
будівництво хірургічного корпусу (перша черга) 

0250600000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Немирів 

2619 Усього, у тому числі: 

   828 Реконструкція будівлі “Немирівський дошкільний 
навчальний заклад № 3 “Дзвіночок” Немирівської 
міської ради Вінницької області” із 
застосуванням заходів теплореновації (заміна 
даху, вікон, дверей та утеплення фасаду) по 
вул. Шевченка, 6, у м. Немирів Немирівського 
району Вінницької області 

   708 Капітальний ремонт комплексу будівель та 
споруд НВК № 1 із застосуванням заходів 
теплореновації (заміна даху та утеплення 
фасаду) по пров. Некрасова, 2, в м. Немирів 
Немирівського району Вінницької області 



Продовження додатка 1 10 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    248 Реконструкція комплексу будівель та споруд 
Немирівського навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа 
I—III ступенів № 2-ліцей” по вул. Луначарського, 
27, в м. Немирів Немирівського району 
Вінницької області 

   835 Реконструкція комплексу будівель та споруд НВК  
№ 1 із застосуванням заходів теплореновації 
(заміна даху) по пров. Некрасова, 2 в 
м. Немирів Немирівського району Вінницької 
області 

0250300000
0 

об’єднана територіальна громада м. Іллінці 253 Усього, у тому числі: 

   61 Капітальний ремонт (енергозберігаючі заходи — 
утеплення стін) ДНЗ № 1 “Сонечко” по 
вул. Хлібна, 1, м. Іллінці, Іллінецький район 
Вінницької області 

    192 Капітальний ремонт ДНЗ № 4 “Малятко” (заміна 
даху, водовідведення, утеплення зовнішніх стін, 
облаштування підмостки) по вул. Ціолковського, 
2, м. Іллінці Вінницької області 

0220110000
0 

м. Вінниця 7000 Усього, у тому числі: 

   1000 Реконструкція аеродрому КП “Аеропорт 
Вінниця” 

    6000 Добудова головного корпусу клінічної лікарні 



Продовження додатка 1 11 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

швидкої медичної допомоги по вул. Київська, 68, 
в м. Вінниця 

0232320000
0 

Хмільницький район 2000 Усього, у тому числі: 

   80 Придбання інтерактивних комплексів для відділу 
освіти Хмільницької райдержадміністрації 
(м. Хмільник, вул. Столярчука, 23) 

   700 Придбання обладнання для КУ “Хмільницький 
районний медичний центр первинної медико-
санітарної допомоги (Хмільницький р-н, 
с. Пустовійти, вул. Леніна, 108а) 

   1000 Придбання обладнання для КУ “Хмільницька 
центральна районна лікарня” (м. Хмільник, 
вул. Кірова, 71) 

   220 Придбання обладнання для КУ “Хмільницька 
районна стоматологічна поліклініка” (м. 
Хмільник,  
вул. Пушкіна, 66) 

0230720000
0 

Калинівський район 1500 Усього, у тому числі: 

   300 Придбання обладнання для КУ “Калинівський 
районний медичний центр первинної медико-
санітарної допомоги” (Калинівка, вулиця 
Чкалова, 6) 

   1200 Придбання обладнання для КУ “Калинівська 
центральна районна лікарня” (Калинівка, вулиця 



Продовження додатка 1 12 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Чкалова, 6) 

0230820000
0 

Козятинський район 1500 Усього, у тому числі: 

   500 Придбання обладнання для КУ “Козятинський 
районний медичний центр первинної медико-
санітарної допомоги” (Козятин, 
вул. Незалежності, 28) 

   1000 Придбання обладнання для КУ “Козятинська 
центральна районна лікарня” (м. Козятин, 
вул. Винниченка, 9) 

0230220000
0 

Бершадський район 2945 Усього, у тому числі: 

   450 Реконструкція інфекційного відділення 
Бершадської ОЛІЛ по вул. Будкевича, 2, в 
м. Бершадь Вінницької області 

   300 Придбання мультимедійного обладнання для 
загальноосвітніх шкіл Бершадського району 

    195 Заміна вікон і дверей на енергоощадні в 
опорній Джулинській загальноосвітній школі I—III 
ступенів Бершадського району Вінницької 
області 

   525 Будівництво асфальтобетонного покриття 
центральної алеї кладовища в м. Бершадь, 
вул. м. Холодівського 

    1475 Поточний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Колосіївська в м. Бершадь 



Продовження додатка 1 13 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0230420000
0 

Гайсинський район 1305 Усього, у тому числі: 

   180 Заміна вікон у навчально-виховному комплексі: 
середній загальноосвітній школі I—III ступенів — 
ліцей міста Гайсин Вінницької області 

   180 Заміна вікон у середній загальноосвітній школі  
I—III ступенів № 3 міста Гайсин Вінницької області 

   180 Заміна вікон у середній загальноосвітній школі  
I—III ступенів села Гранів Гайсинського району 
Вінницької області 

   100 Капітальний ремонт віконних прорізів в 
приміщенні СЗШ I—III ст. с. Нараївка 
Гайсинського району Вінницької області 

   130 Капітальний ремонт віконних прорізів в 
приміщенні СЗШ I—III ст. с. Чечелівка 
Гайсинського району Вінницької області 

   130 Капітальний ремонт віконних прорізів в 
приміщенні НВК: СЗШ I—III ст. – ДНЗ с. Бондурі 
Гайсинського району Вінницької області 

   150 Капітальний ремонт по заміні дерев’яних 
віконних та дверних коробок новими 
металопластиковими блоками в СЗШ I—III ст. 
с. Харпачка Гайсинського району Вінницької 
області 

   180 Придбання стоматологічного обладнання в 
Гранівську амбулаторію загальної практики 



Продовження додатка 1 14 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

сімейної медицини села Гранів Гайсинського 
району Вінницької області 

   75 Заміна вікон у сільському будинку культури села 
Гранів Гайсинського району Вінницької області 

0231820000
0 

Теплицький район 500 Усього, у тому числі: 

   450 Придбання мультимедійного обладнання та 
меблів для закладів освіти Теплицького району 
Вінницької області 

   50 Придбання комп’ютерної техніки для закладів 
культури Теплицького району Вінницької області 

0232120000
0 

Тростянецький район  1450 Усього, у тому числі: 

   600 Реконструкція будинку культури в с. Летківка 
Тростянецького району Вінницької області 

   600 Реконструкція елементів благоустрою південно-
східної частини центрального парку в 
смт Тростянець Вінницької області 

   100 Придбання меблів для сільського будинку 
культури села Капустяни Тростянецького району 
Вінницької області 

   150 Заміна покрівлі в сільському клубі села 
Бережанка Ободівської сільської ради 
Тростянецького району Вінницької області 

0220410000
0 

м. Ладижин 800 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 15 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   180 Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування (мультимедійні 
дошки, проектори, ноутбуки, персональні 
комп’ютери, МФУ, меблі, агрегати холодильні, 
плити електричні, музичні підсилювачі, 
холодильники) у Ладижинському навчально-
виховному комплексі № 1 (загальноосвітня 
школа I—III ступенів — дошкільний навчальний 
заклад) Ладижинської міської ради Вінницької 
області 

   180 Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування (мультимедійні 
дошки, проектори, ноутбуки, персональні 
комп’ютери, МФУ, меблі, агрегатів холодильних, 
плити електричні, музичні підсилювачі, 
холодильники) у Ладижинській загальноосвітній 
школі  
I—III ступенів № 2 Ладижинської міської ради 
Вінницької області 

   180 Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування (мультимедійні 
дошки, проектори, ноутбуки, персональні 
комп’ютери, МФУ, меблі, агрегати холодильні, 
плити електричні, музичні підсилювачі, 
холодильники) у Ладижинській загальноосвітній 
школі  
I—III ступенів № 3 Ладижинської міської ради 
Вінницької області 



Продовження додатка 1 16 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   180 Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування (мультимедійні 
дошки, проектори, ноутбуки, персональні 
комп’ютери, МФУ, меблі, агрегати холодильні, 
плити електричні, музичні підсилювачі, 
холодильники) у Ладижинській загальноосвітній 
школі  
I—III ступенів № 4 Ладижинської міської ради 
Вінницької області 

    80 Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування (мультимедійні 
дошки, проектори, ноутбуки, персональні 
комп’ютери, МФУ, меблі, агрегати холодильні, 
плити електричні, музичні підсилювачі, 
холодильники) у Лукашівському навчально-
виховному комплексі (загальноосвітня школа I 
ступеня — дошкільний навчальний заклад) 
Ладижинської міської ради Вінницької області 

   Волинська область   . 

0330820000
0 

Луцький район 1000 Усього, у тому числі: 

    1000 Будівництво спортивного комплексу по 
вул. Незалежності в смт Торчин Луцького району 
Волинської області  

0330220000
0 

Горохівський район 1300 Усього, у тому числі: 

    1300 Реконструкція дошкільного навчального закладу 



Продовження додатка 1 17 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

“Малятко” по вул. Козацька, 14, в м. Берестечко 
Горохівського району Волинської області 

0331320000
0 

Рожищенський район 1000 Усього, у тому числі: 

   700 Капітальний ремонт клубу по вул. Лісовій, 39, в 
с. Башова Рожищенського району Волинської 
області  

    300 Капітальний ремонт котельні загальноосвітньої 
школи  
I—III ступенів с. Крижівка, по вул. 1 Травня, 19, 
Рожищенського району Волинської області 

0331520000
0 

Турійський район 900 Усього, у тому числі: 

    900 Капітальний ремонт терапевтичного відділення 
Турійської центральної районної лікарні 
Турійського району Волинської області  

0330720000
0 

Локачинський район 800 Усього, у тому числі: 

    800 Капітальний ремонт даху дошкільного 
навчального закладу по вул. Миру, 43, в 
смт Локачі Волинської області 

0320310000
0 

м. Ковель 1456,745 Усього, у тому числі: 

    1456,745 Капітальний ремонт фасаду із заміною вікон 
дошкільного навчального закладу № 5 по 
вул. Чубинського, 16, в м. Ковель Волинської 



Продовження додатка 1 18 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

0350700000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Шацьк 

2000 Усього, у тому числі: 

    2000 Реконструкція парку ім. Шевченка в смт Шацьк 
Волинської області  

0331220000
0 

Ратнівський район 1142,519 Усього, у тому числі: 

    1142,519 Капітальний ремонт покрівлі дитячого садочка в 
с. Самари Ратнівського району Волинської 
області 

0331420000
0 

Старовижівський район 1400 Усього, у тому числі: 

   400 Капітальний ремонт Седлищенського 
дошкільного навчального закладу (дитячого 
садка “Дзвіночок”) в с. Седлище 
Старовижівського району 

   790 Реконструкція приміщення ЗОШ I—II ступенів з 
влаштуванням паливної в с. Рудня, вул. Миру, 19, 
Старовижівського району 

   80 Придбання комп’ютерного класу для 
загальноосвітньої школи I—II ступеня с. 
Паридуби по вул. Лесі Українки, 8, в с. Паридуби 
Старовижівського району 

   20 Придбання комп’ютерної техніки для 
Смідинського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) по вул. Незалежності, 29, в с. 



Продовження додатка 1 19 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Смідин Старовижівського району 

   30 Придбання меблів для КЗ “Старовижівський 
ЦПМСД” Смідинська АЗПСМ по вул. 
Незалежності, 31, в  
с. Смідин Старовижівського району 

   25 Придбання костюмів для будинку культури по 
вул. Незалежності, 25 с. Смідин 
Старовижівського району 

   15 Придбання меблів для фельдшерсько-
акушерського пункту с. Лісняки по вул. Дубова, 
68, в с. Лісняки Старовижівського району 

   15 Придбання меблів для фельдшерсько-
акушерського пункту с. Паридуби по вул. Лесі 
Українки, 11,  
с. Паридуби Старовижівського району 

    25 Придбання музичних інструментів для дитячої 
музичної школи с. Смідин по вул. Незалежності, 
25, в с. Смідин Старовижівського району 

0330420000
0 

Камінь-Каширський район 1300 Усього, у тому числі: 

   300 Придбання медичного обладнання для Камінь-
Каширської центральної районної лікарні, 44540, 
Волинська область, м. Камінь-Каширський, 
вул. Шевченка, 43 

   100 Будівництво спортивного ядра з біговими 
доріжками в с. Раків Ліс Камінь-Каширського 



Продовження додатка 1 20 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району, 44524, Волинська область, Камінь-
Каширський район, с. Раків Ліс, вул. Ветеранів 

   100 Будівництво вуличного освітлення по 
вул. Соборності в с. Залісся Камінь-Каширського 
району, 44541, Волинська область, Камінь-
Каширський район, с. Залісся 

   100 Будівництво ЗОШ I—III ступенів с. Осівці Камінь-
Каширського району, 44522, Волинська область, 
Камінь- Каширський район, с. Осівці 

   200 Будівництво ЗОШ I—II ступенів у селі Оленине 
Камінь-Каширського району, 44563, Волинська 
область, Камінь- Каширський район, 
с. Оленине, вул. Рудинська 

   100 Реконструкція адмінбудинку під ДНЗ в с. Добре, 
вул. Центральна, 8А Камінь-Каширського 
району, 44513, Волинська область, Камінь-
Каширський район, с. Добре, вул. Центральна, 
8а 

   200 Реконструкція ДНЗ с. Бузаки Камінь-
Каширського району, 44523, Волинська область, 
Камінь-Каширський район, с. Бузаки, вул. Лесі 
Українки, 5 

   100 Капітальний ремонт електромереж СБК, пл. 
Соціальна 5, с. Грудки Камінь-Каширського 
району, 44521, Волинська область, Камінь-
Каширський район, с. Грудки, вул. Соціальна, 5 

   100 Застосування енергозберігаючого обладнання 



Продовження додатка 1 21 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

при облаштуванні вуличного освітлення с. Черче 
Камінь- Каширського району, 44510, Волинська 
область, Камінь- Каширський район, с. Черче 

0330520000
0 

Ківерцівський район 980 Усього, у тому числі: 

   60 Придбання та встановлення енергозберігаючого 
твердопаливного котла у АЗПСМ с. Дерно 
Ківерцівського району, 45260, Волинська 
область, Ківерцівський район, с. Дерно, 
вул. Спеціалістів, 15 

   50 Придбання та встановлення енергозберігаючого 
твердопаливного котла у АЗПСМ с. Жидичин 
Ківерцівського району, 45240, Волинська 
область, Ківерцівський район, с. Жидичин, 
вул. Учительська, 18 

   60 Придбання та встановлення енергозберігаючого 
твердопаливного котла у АЗПСМ с. Тростянець 
Ківерцівського району, 45214, Волинська 
область, Ківерцівський район, с. Тростянець 

   50 Придбання та встановлення енергозберігаючого 
твердопаливного котла у АЗПСМ с. Липне 
Ківерцівського району, 45212, Волинська 
область, Ківерцівський район, с. Липне 

   270 Придбання комп’ютерної техніки для 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Ківерцівського району, 45212, Волинська 
область, Ківерцівський район 



Продовження додатка 1 22 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   340 Придбання енергозберігаючого котла у ЗОШ I—III 
ступеня смт Олика Ківерцівського району, 45263, 
Волинська область, Ківерцівський район, 
смт Олика, вул. Шкільна, 14 

   150 Ремонт теплотраси ДНЗ “Телесик” с. Карпилівка 
Ківерцівського району, 45232, Волинська обл., 
Ківерцівський р-н, с. Карпилівка, вул. Івана 
Франка, 13 

0330920000
0 

Любешівський район 1020 Усього, у тому числі: 

   80 Придбання та встановлення дитячого Ігрового 
майданчика у с. Щитинь Любешівського району, 
44225, Волинська область, Любешівський район, 
с. Щитинь, вул. Шкільна, 13 

   80 Придбання та встановлення дитячого ігрового 
майданчика у с. Цир Любешівського району, 
44241, Волинська область, Любешівський район, 
с. Цир, вул. Перемоги, 7 

   80 Придбання та встановлення дитячого ігрового 
майданчика у с. Березна Воля Любешівського 
району, 44251, Волинська область, 
Любешівський район, с. Березна Воля, 
вул. Незалежності, 4 

   20 Придбання та встановлення павільйону 
автобусної зупинки у с. Вітуле Любешівського 
району, 44240, Волинська область, 



Продовження додатка 1 23 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Любешівський район, с. Вітуле, вул. Молодіжна, 
2 

   20 Придбання та встановлення павільйону 
автобусної зупинки у с. Люб’язь Любешівського 
району, 44235, Волинська область, с. Люб’язь, 
вул. Перемоги, 7 

   20 Придбання та встановлення павільйону 
автобусної зупинки с. Щитинь Любешівського 
району, 44225, Волинська область, 
Любешівський район, с. Щитинь, вул. Шкільна, 13 

   20 Придбання та встановлення павільйону 
автобусної зупинки с. Великий Курінь 
Любешівського району, 44210, Волинська 
область, Любешівський район, с. Великий 
Курінь, вул. Незалежності, 57 

   20 Придбання та встановлення павільйону 
автобусної зупинки с. Залізниця Любешівського 
району, 44253, Волинська область, 
Любешівський район, с. Залізниця, вул. Івана 
Пасевича, 6 

   70 Придбання обладнання для облаштування 
спортивного майданчика у с. Любешівська Воля 
Любешівського району, 44212, Волинська 
область, Любешівський район, с. Любешівська 
Воля, вул, Шевченка, 41 

   200 Придбання комп’ютерної техніки для 
загальноосвітніх шкіл Любешівського району, 



Продовження додатка 1 24 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

44200, Волинська область, Любешівський район, 
смт Любешів, вул. Незалежності, 54 

   150 Придбання віконних та дверних блоків для 
загальноосвітніх шкіл Любешівського району, 
44200, Волинська область, Любешівський район, 
смт Любешів, вул. Незалежності, 54 

   150 Придбання віконних та дверних блоків для 
сільських будинків культури Любешівського 
району, 44200, Волинська область, 
Любешівський район, смт Любешів, 
вул. Незалежності, 62 

   110 Придбання медичного обладнання та меблів для 
АЗПСМ та ФАПів Любешівського району, 44200, 
Волинська область, Любешівський район, 
смт Любешів, вул. Незалежності, 3 

0331120000
0 

Маневицький район 1700 Усього, у тому числі: 

   1000 Капітальний ремонт котельні № 1 та теплових 
мереж Маневицької центральної районної 
лікарні, 44600, Волинська область, смт Маневичі,  
вул. Незалежності, 1 

   700 Будівництво молодіжного культурно-спортивного 
центру, 44622, Волинська область, Маневицький 
район, с. Троянівка, вул. Лугова, 54 

0310000000
0 

Обласний бюджет Волинської області 5987 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 25 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   5000 Будівництво школи і дитсадка в 55 мікрорайоні 
м. Луцька (коригування) 

   160 Капітальний ремонт спортзалу Нововолинського 
ВПУ по вул. Жовтнева, 14, с. Будятичі 
Іваничівського району Волинської області 

   220 Капітальний ремонт по облаштуванню санвузлів 
для дітей з інвалідністю Нововолинської 
спеціальної загальноосвітньої школи № 9, 
Волинська обл.,  
м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 17 

    607 Придбання обладнання для реабілітаційного 
центру Волинської обласної клінічної лікарні, 
Волинська область, м. Луцьк, просп. Президента  
Грушевського, 21 

0320210000
0 

м. Володимир-Волинський район 800 Усього, у тому числі: 

   100 Придбання комплекту меблів для конференц-
залу Центру надання адміністративних послуг по  
вул. Устилузька, 17, у м. Володимир-Волинський 
Волинської області 

   350 Придбання та встановлення спортивного 
майданчика у житловому масиві військового 
містечка у  
м. Володимир-Волинський 

    350 Будівництво водопровідної мережі до вулиці 
Броварної в м. Володимирі-Волинському 



Продовження додатка 1 26 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Волинської області 

0320410000
0 

м. Нововолинськ 180 Усього, у тому числі: 

   80 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу № 8 по вул. Миру, 17, смт Благодатне,  
м. Нововолинськ, Волинської області 

    100 Влаштування дитячо-спортивного майданчика у 
мікрорайоні “Шахтарський” біля міського озера 
у м. Нововолинськ Волинської області 

0331020000
0 

Любомльський район 740 Усього, у тому числі: 

   350 Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та 
дверей) Хворостівського НВК “ЗОШ I—III ст. — 
дитячий садок”, с. Хворостів Любомльського 
району Волинської області 

   200 Капітальний ремонт сільського будинку культури 
по вул. Володимирська, 18, в с. Бережці 
Любомльського району Волинської області 

    190 Реконструкція вуличного освітлення від ТП-509 в  
с. Машів Любомльського району Волинської 
області 

0330120000
0 

Володимир-Волинський район 510 Усього, у тому числі: 

   160 Нове будівництво електричних мереж вуличного 
освітлення від КТП № 202 по вул. Любачинській, в 
с. Заріччя Володимир-Волинського району 



Продовження додатка 1 27 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    350 Реконструкція мереж вуличного освітлення по 
вул. Макарова Вандиволя, Лісна, 
Прифермерська, Садова від КТП № 374 в с. 
Свійчів Володимир-Волинського району 

0350500000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Устилуг 

100 Усього, у тому числі: 

    100 Капітальний ремонт комунального закладу 
“Загальноосвітня школа I ступеня с. Рогожани” 
по вул. Незалежності, 8, в с. Рогожани 
Володимир-Волинського району Волинської 
області  
(Устилузька ОТГ) 

0350300000
0 

об’єднана територіальна громада с. Зимне 410 Усього, у тому числі: 

   300 Капітальний ремонт шатрової покрівлі будинку 
культури по вулиці Прикарпатській, 15, в с. Бубнів 
Володимир-Волинського району Волинської 
області 

   40 Реконструкція вуличного освітлення від КТП-419 в 
с. Володимирівка Володимир-Волинського 
району Волинської області 

    70 Реконструкція вуличного освітлення від КТП-222 в 
с. Володимирівка Володимир-Волинського 
району Волинської області 

0351200000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Павлівка 

250 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 28 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   100 Придбання комп’ютерного класу в ЗОШ I—II 
ступеня по вул. Центральна, 60, с. Завидів 
Іваничівського району 

    150 Капітальний ремонт будинку культури по 
вул. Вереснева, 22, в с. Трубки Іваничівського 
району Волинської області 

0351400000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Поромів 

100 Усього, у тому числі: 

    100 Капітальний ремонт даху загальноосвітньої школи 
I ступеня с. Лежниця по вул. Центральна, 42, 
Іваничівського району 

0351100000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Литовеж 

100 Усього, у тому числі: 

    100 Придбання звуко-акустичної апаратури для 
будинку культури по вул. Володимира Якобчука, 
11, в  
с. Литовеж Іваничівського району 

0330320000
0 

Іваничівський район 430 Усього, у тому числі: 

   180 Придбання комп’ютерного класу для 
комунального закладу “Іваничівська 
загальноосвітня школа I— 
III ступенів № 2 імені Юрія Лелюкова Іваничівської 
районної ради Волинської області” по вул. 
Єрьоміна, 13, в смт Іваничі Іваничівського району 

   150 Капітальний ремонт ДНЗ “Сонечко” по 



Продовження додатка 1 29 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул.Тараса Шевченка, 3, в селі Грибовиця 
Іваничівського району 

    100 Капітальний ремонт даху дитячого садочка 
“Сонечко” на вул. Учительській, 1в, в с. Луковичі 
Іваничівського району 

   Дніпропетровська область   . 

0420810000
0 

м. Новомосковськ 5000 Усього, у тому числі: 

    5000 Проведення капітального ремонту лікувального 
корпусу інфекційного відділення комунального 
закладу “Новомосковська центральна міська 
лікарня” Дніпропетровської обласної ради” за 
адресою: вул. Сучкова, 40, м. Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл., 51200 

0410000000
0 

Обласний бюджет  
Дніпропетровської області 

11 018,155 Усього, у тому числі: 

   286,3 м. Дніпро, Самарський район, Роторна, 23а 
(ремонт покрівлі) 

   410,1 м. Дніпро, Самарський район, Роторна, 23б 
(ремонт покрівлі) 

   410,1 м. Дніпро, Самарський район, Роторна, 19 
(ремонт покрівлі) 

   286,3 м. Дніпро, Самарський район, 20 р. Перемоги, 
3 (ремонт покрівлі) 

   286,3 м. Дніпро, Самарський район, 21 р. Перемоги, 



Продовження додатка 1 30 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

5 (ремонт покрівлі) 

   286,3 м. Дніпро, Самарський район, 22 р. Перемоги, 
9 (ремонт покрівлі) 

   570,5 м. Дніпро, Самарський район, Космонавтів, 3 
(ремонт покрівлі)  

   695,6 м. Дніпро, Соборний район, Гагаріна, 173 
(ремонт покрівлі) 

   651,1 м. Дніпро, Соборний район, Єфремова, 1 
(ремонт покрівлі) 

   503,5 м. Дніпро, Соборний район, Вернадського, 10 
(ремонт покрівлі) 

   271,1 м. Дніпро, Соборний район, бульв. Слави, 23 
(ремонт покрівлі) 

   342,8 м. Дніпро, Соборний район, Сокіл-1к. 9а п. 1, 2 
(ремонт покрівлі) 

   1018,155 Капітальний ремонт дороги по вул. 40 років 
Перемоги в смт Божедарівка Криничанського 
району Дніпропетровської області  

   5000 Реконструкція частини будівлі амбулаторії № 1, 3 
КЗ “Нікопольський центр первинної медико-
санітарної допомоги” під дитяче стаціонарне та 
консультативно-діагностичне відділення за 
адресою: м. Нікополь, просп. Трубників, 47 

0431520000
0 

П’ятихатський район 796 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 31 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   97 Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) 
компенсуючого типу № 28 “Дзвоник”, 
Дніпропетровська область П’ятихатський район, 
м. Жовті Води вул. Ціолковського, 6б 

   198 Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) 
комбінованого типу № 30 “Червоненька 
Квіточка”, Дніпропетровська область 
П’ятихатський район, м. Жовті Води, 
вул. Козацької Слави, 17 (заміна вікон на 
металопластикові) 

   141 Капітальний ремонт стін із влаштуванням 
теплоізоляції КЗО дитячо-юнацької спортивної 
школи, корпус 2, Дніпропетровська область 
П’ятихатський район, м. Жовті Води, 
вул. Горького, 4б. Заміна вікон на 
металопластикові 

   146 Капітальний ремонт КЗО ліцею природничо-
наукового навчання, Дніпропетровська область 
П’ятихатський район, м. Жовті Води, 
вул. Гагаріна, 36б (заміна вікон на 
металопластикові) 

   214 Капітальний ремонт КЗО Жовтоводської 
Спеціальної загальноосвітньої школи, 
Дніпропетровська область П’ятихатський район, 
м. Жовті Води, вул. Козацької Слави, 25. Заміна 
вікон на металопластикові 

0430520000 Криворiзький район 1028 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 32 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

   734 Реконструкція центрального водоводу Кривий Ріг 
—Лозуватка, Дніпропетровська область 
Криворізький район, с. Лозуватка 

   294 Реконструкція покрівлі будинку культури 
с. Надеждівка Криворізького району 
Дніпропетровської області 

0432120000
0 

Широкiвський район 438 Усього, у тому числі: 

    438 Реконструкція автодорожнього мосту на р. 
Бакаєць по вул. Карла Маркса в смт Широке 
Широківського району Дніпропетровської 
області 

    

0451800000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Божедарівка  

2144,5 Усього, у тому числі: 

   2144,5 Заміна вікон, оздоблення, часткова заміна 
покрівлі Божедарівської середньої ЗОШ I—III ст. 
Криничанського району Дніпропетровської 
області 

0420310000
0 

м. Кам’янське 4100 Усього, у тому числі: 

   4100 Капітальний ремонт даху та спортзалу нового 
корпусу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 9 
м. Дніпродзержинська” Дніпродзержинської 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

міської ради адреса: вул. Долматова, 13, 
м. Кам’янське 

0431020000
0 

Новомосковський район 1500 Усього, у тому числі: 

    1500 Будівництво міні-футбольних майданчиків з 
навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького 
футболу у Петриківському районі 

0431220000
0 

Петрикiвський район 4057,4 Усього, у тому числі: 

   1496 Капітальний ремонт будівлі сільського будинку 
дозвілля по вул. Плахоті, буд. 6, в с. Улянівка 
Петриківського району Дніпропетровської 
області 

   1061,4 Капітальний ремонт частини адміністративної 
будівлі (амбулаторії) за адресою: пров. Тихий, № 
7, с. Чаплинка Петриківського району 
Дніпропетровської області 

   1500 Будівництво міні-футбольних майданчиків з 
навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького 
футболу у Петриківському районі 

0430420000
0 

Днiпровський район 2997,6 Усього, у тому числі: 

   1497,6 Реконструкція парку по вул. Центральна в 
смт Обухівка Дніпровського району 
Дніпропетровської області 

   1500 Будівництво міні-футбольних майданчиків з 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького 
футболу у Дніпровському районі 

0420510000
0 

м. Кривий Рiг 6500 Усього, у тому числі: 

   5000 Капітальний ремонт приміщень комунального 
закладу “Палац культури “Карачуни” по 
вул. Алмазна, 29, м. Кривий Ріг (перша черга) 

    1500 Будівництво міні-футбольних майданчиків з 
навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького 
футболу у м. Кривий Ріг 

0420710000
0 

м. Нікополь 1885,7 Усього, у тому числі: 

    1885,7 Закупівля медичного обладнання для 
комунального закладу “Нікопольська міська 
лікарня № 4” Дніпропетровської обласної ради 

0420110000
0 

м. Дніпро 3000 Усього, у тому числі: 

   3000 Будівництво міні-футбольних майданчиків з 
навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького 
футболу у м. Дніпро 

0420910000
0 

м. Покров 685,7 Усього, у тому числі: 

   685,7 Закупівля медичного обладнання для 
комунального закладу “Центральна міська 
лікарня м. Покров” Дніпропетровської обласної 
ради” 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0430920000
0 

Нiкопольський район 614,6 Усього, у тому числі: 

   428,6 Закупівля медичного обладнання для 
комунального закладу “Нікопольська 
центральна районна лікарня” Дніпропетровської 
обласної ради 

    186 Капітальний ремонт Будинку культури села 
Новософіївка, вул. О. Копаниці, 4в, Нікопольський 
район, Дніпропетровська область 

0420210000
0 

м. Вільногірськ 2445 Усього, у тому числі: 

   504 Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового 
будинку № 8 по вул. Бульвар Миру в 
м. Вільногірськ 

   612 Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового 
будинку № 59 по вул. Молодіжна в м. Вільногірськ 

   422 Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового 
будинку № 31а по вул. Центральна в 
м. Вільногірськ 

   453 Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового 
будинку № 47 по вул. Центральна в 
м. Вільногірськ 

    454 Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового 
будинку № 49 по вул. Центральна в 
м. Вільногірськ 

0430320000 Верхньодніпровський район 55 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 36 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

    55 Придбання музичної апаратури для 
комунального  
закладу “Верхньодніпровська спеціалізована 
школа  
№ 1 I—III ступенів з поглибленим вивченням 
іноземних мов” Верхньодніпровської районної 
ради Дніпропетровської області 

0452700000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Царичанка 

1000 Усього, у тому числі: 

   500 Реконструкція будівлі під розміщення 
дошкільного навчального закладу c. Лисківка, 
вул. Центральна, 22а, Царичанського району 
Дніпропетровської області 

    500 Капітальний ремонт утеплення фасаду, заміна 
віконних та дверних блоків ДНЗ № 4 “Берізка”, 
вул. Кірова, 89г, смт Царичанка Царичанського 
району Дніпропетровської області 
(енергозберегаючі заходи) 

0450800000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Ляшківка 

500 Усього, у тому числі: 

    500 Капітальний ремонт Залеліївського сільського 
Будинку культури по вулиці Чкалова, 8а, 
Царичанського району Дніпропетровської 
області 

0450900000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Могилів 

500 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    500 Капітальний ремонт спортивної зали 
Могилівського сільського Будинку культури за 
адресою: вул. Дніпровська, 1, с. Могилів, 
Царичанський район, Дніпропетровська 
область 

0452000000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Вишневе 

500 Усього, у тому числі: 

    500 Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного 
навчального закладу “Ромашка” за адресою: 
смт Вишневе вул. Нова, будинок 23а, 
П’ятихатського району, Дніпропетровської 
області 

   Донецька область   . 

0521610000
0 

м. Краматорськ 5000 Усього, у тому числі: 

   309 Термомодернізація житлових будинків 
м. Краматорська. Капітальний ремонт місць 
загального користування з заміною 
світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою вул. Л. Бикова, 5 

   416 Термомодернізація житлових будинків 
м. Краматорська. Капітальний ремонт місць 
загального користування з заміною 
світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою бульвар 
Краматорський, 11 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   416 Термомодернізація житлових будинків 
м. Краматорська. Капітальний ремонт місць 
загального користування з заміною 
світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою вул. Л. Бикова, 
17 

   416 Термомодернізація житлових будинків 
м. Краматорська. Капітальний ремонт місць 
загального користування з заміною 
світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою вул. Л. Бикова , 
19 

   462 Термомодернізація житлових будинків 
м. Краматорська. Капітальний ремонт місць 
загального користування з заміною 
світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою вул. Л. Бикова, 
13 

   462 Термомодернізація житлових будинків 
м. Краматорська. Капітальний ремонт місць 
загального користування з заміною 
світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою вул. Л. Бикова, 
15 

   487 Термомодернізація житлових будинків 
м. Краматорська. Капітальний ремонт місць 
загального користування з заміною 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою вул. Двірцева, 42 

   832 Термомодернізація житлових будинків 
м. Краматорська. Капітальний ремонт місць 
загального користування з заміною 
світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою бульвар 
Краматорський, 15 

   1200 Термомодернізація житлових будинків 
м. Краматорска. Капітальний ремонт місць 
загального користування з заміною 
світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою вул. Двірцева, 38 

0530520000
0 

Нікольський район  2150 Усього, у тому числі: 

   400 Придбання штучного покриття для футбольного 
поля КЗ “Нікольська загальноосвітня школа I—III 
ступенів № 1 ім. Якименка А. Д. Нікольської 
районної ради Донецької області 

   100 Придбання дитячого ігрового майданчика в КЗ 
Нікольський ясла-садок № 1 “Сонечко” 

   100 Придбання дитячого ігрового майданчика в КЗ 
Нікольський ясла-садок № 3 “Ромашка” 

   600 Придбання штучного покриття для футбольного 
поля КЗ “Кременівська загальноосвітня школа I—
III ступенів ім. братів Зосіма” Нікольської 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

райради 

   250 Поточний ремонт комунального закладу 
“Македонівська загальноосвітня школа I—III 
ступенів” Нікольської райради 

   600 Придбання штучного покриття для футбольного 
поля КЗ “Республіканська загальноосвітня школа 
I—III ступенів” Нікольської райради 

    100 Придбання дитячого ігрового майданчика в КЗ 
Темрюцький ясла-садок “Лукомор’є” 
Нікольської райради 

0531220000
0 

Мангушський район 2850 Усього, у тому числі: 

   100 Придбання дитячого майданчика для 
дошкільного навчального закладу загального 
типу № 3 “Червоний капелюшок” смт Ялта 

   200 Облаштування дитячого майданчика на території 
Ялтинської загальноосвітньої школи  
I—III ступенів № 2 

   600 Капітальне будівництво борцівського 
майданчика національної боротьби куреш 
смт Ялта 

   210 Теплозбереження будівлі ДНЗ № 4 “Ягідка”, в 
с. Урзуф Мангушського району (заміна старих 
деревяних вікон та дверей на нові 
металопластикові) 

   500 Будівництво ліній електропередач зовнішнього 
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бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

освітлення в с. Урзуф Мангушського району по 
вул. Сонячна та вул. Курортна 

   839 Зовнішнє освітлення с. Агробаза та 
с. Бердянське (будівництво) 

   301 Зовнішнє освітлення с. Шевченко (будівництво) 

   50 Придбання дитячого майданчика с. Мелекіне 

   50 Придбання дитячого майданчика 
с. Білосарайська Коса 

0522310000
0 

м. Слов’янськ 644 Усього, у тому числі: 

   644 Розробка проектно-кошторисної документації 
щодо реконструкції будівель Святогірського 
дитячого садка № 18 “Ластівка”, який 
розташовано за адресою: 84130, Донецька 
область, м. Святогірськ,  
пров. Лісовий, 14 

0531320000
0 

Слов’янський район 4356 Усього, у тому числі: 

   4356 Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі 
загальноосвітньої школи I—III ступеня в 
с. Хрестище Донецької області 

0521810000
0 

м. Покровськ 5000 Усього, у тому числі: 

   162,5 Капітальний ремонт КЛПЗ “Покровська міська 
стоматологічна поліклініка” за адресою: 85300, 
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бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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тис. гриве
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Донецька обл., вул. Маршала Москаленка, 142 

   250 Реконструкція приміщення, розташованого за 
адресою: Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Захисників України, 33, для розміщення 
амбулаторії № 10 КМУ “ЦПМСД” м. Покровськ 

   162,5 Капітальний ремонт приміщення амбулаторії № 
3 КМУ ЦПМСД, розташованого за адресою: 
Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський, 
26 в, г/129 

   162,5 Капітальний ремонт Покровської центральної 
районної лікарні, розташованої за адресою: 
Донецька обл., м. Покровськ, вул. Руднєва, 73 

   162,5 Капітальний ремонт КЛПУ “Родинська міська 
лікарня”, розташованої за адресою: Донецька 
обл., м. Родинське, вул. Запорізька, 5 

    

   162,5 Капітальний ремонт КЗ “Клуб ім. В. М. 
Комарова” за адресою: 85300, Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. Київська, 123 

   162,5 Капітальний ремонт КЗ “Клуб ім. М. Ф. 
Щербака” за адресою: 85300, Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. Свободи, 93 

   162,5 Капітальний ремонт КПСМНЗ “Родинська 
музична школа” за адресою: Донецька обл., 
м. Родинське, вул. Театральна, 25 

   162,5 Капітальний ремонт КПСМНЗ “Красноармійська 
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бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

музична школа ім. М. Д. Леонтовича” за 
адресою: Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Соціалістична, 2 

   162,5 Капітальний ремонт КЗ “Покровський історичний 
музей” за адресою: Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. Європейська, 22 

   162,5 Капітальний ремонт (ремонт фасаду) КЗ 
“Покровська міська централізована бібліотечна 
система” за адресою: Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. Європейська, 22 

   162,5 Капітальний ремонт СК “Металлург” за 
адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Степана Бовкуна, 9/1 

   162,5 Капітальний ремонт залу кікбоксингу, 
розташованого за адресою: Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. Шмідта, 137 

   162,5 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу № 2 “Росинка” Покровської міської ради 
Донецької області за адресою: 85300, Донецька 
обл.,  
м Покровськ, м-н Південний 

   162,5 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу № 5 “Івушка” Покровської міської ради 
Донецької області за адресою: 85300, Донецька 
обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 

   125 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

закладу № 8 “Ластівка” Покровської міської ради 
Донецької області за адресою: 85300, Донецька 
обл., м. Покровськ, м-н Південний 

   125 Капітальний ремонт Родинського комунального 
дошкільного навчального закладу № 37 “Орлик” 
Донецької області за адресою: 85310, Донецька 
обл., м. Покровськ, м. Родинське, вул. Перемоги, 
2 

   125 Капітальний ремонт Родинського комунального 
дошкільного навчального закладу № 38 
“Дюймовочка” Донецької області за адресою: 
85310, Донецька обл., м. Покровськ, 
м. Родинське, вул. Миру, 13 

   150 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу № 42 “Золотой півник” Покровської 
міської ради Донецької області за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н 
Шахтарський 

   162,5 Капітальний ремонт баготопрофільної гімназії 
Покровської міської ради Донецької області за 
адресою: 85300, Донецька бол., м. Покровськ, 
пров. Університетський, 31 

   162,5 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 2 Покровської міської ради Донецької 
області за адресою: 85300, Донецька обл., 
м. Покровськ, м-н Південний, 35 

   162,5 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ступенів №3 Покровської міської ради Донецької 
області за адресою: 85300, Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. Поштова, 3 

   162,5 Капітальний ремонт навчально-виховного 
комплексу № 2 Покровської міської ради 
Донецької області за адресою: 85300, Донецька 
обл., м. Покровськ,  
вул. 1-го Травня, 63 

   162,5 Капітальний ремонт Родинської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 8 
Покровської міської ради Донецької області за 
адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, 
вул. Перемоги, 6 

   162,5 Капітальний ремонт навчально-виховного 
комплексу № 1 Покровської міської ради 
Донецької області за адресою: 85300, Донецька 
обл., м. Покровськ,  
м-н Лазурний, 80 

   162,5 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 12 Покровської міської ради 
Донецької області за адресою: 85300, Донецька 
обл., м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, 
151 

   162,5 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 14 Покровської міської ради 
Донецької області за адресою: 85300, Донецька 
обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 194 
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бюджету 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   162,5 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 15 Покровської міської ради 
Донецької області за адресою: 85300, Донецька 
обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а 

   162,5 Капітальний ремонт Шевченківської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 33 
Покровської міської ради Донецької області за 
адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, 
смт Шевченко, вул. Шкільна, 2 

   162,5 Капітальний ремонт Родинської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 35 
Покровської міської ради Донецької області за 
адресою: 85310, Донецька обл., м. Покровськ, 
м. Родинське, вул. Шахтарська, 19 

    162,5 Капітальний ремонт Родинської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 36 
Покровської міської ради Донецької області за 
адресою: 85310, Донецька обл., м. Покровськ, 
м. Родинське, вул. Миру, 2 

0520710000
0 

м. Торецьк 4936,7 Усього, у тому числі: 

   61,7 Капітальний ремонт терапевтичного відділення 
Центральної міської лікарні в смт Новгородське 
м. Торецька 

   41 Придбання вуличних світлодіодних світильників 
для поточного ремонту мереж зовнішнього 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

освітлення в м. Торецьк 

   24,9 Придбання матеріалів для монтажу вуличних 
світлодіодних світильників в м. Торецьк 

   41 Придбання вуличних світлодіодних світильників 
для поточного ремонту мереж зовнішнього 
освітлення в смт Новгородське м. Торецька 

   43,6 Придбання матеріалів для монтажу вуличних 
світлодіодних світильників в смт Новгородське 
м. Торецька 

   52,2 Встановлення пластикових вікон в ДНЗ № 15 в 
смт Новгородське м. Торецька 

   66,3 Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ № 
16 смт Новгородське м. Торецька 

   59,7 Капітальний ремонт зали вільної боротьби 
спортивного клубу за адресою: квартал 
Озерськго, 5, смт Новгородське м. Торецька 

   308,6 Капітальний ремонт будівлі пологового відділення 
Центральної міської лікарні в м. Торецьк по 
вул. Центральна, 55 (заміна вікон та дверей) 

   308,6 Капітальний ремонт будівлі поліклініки 
Центральної міської лікарні в м. Торецьк по 
вул. Центральна, 55 (заміна вікон та дверей) 

   308,5 Капітальний ремонт асфальтобетонного 
покриття автодороги на Костянтинівку, м. Торецьк 
Донецької області 
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бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   164,6 Придбання 300 дитячих ліжок в дошкільні 
навчальні заклади Торецької міської ради 

   128,1 Придбання 16 комплектів стаціонарного 
інтерактивного обладнання в п’ятнадцять 
загальноосвітніх шкіл та школу-інтернат 
Торецької міської ради 

   61,7 Капітальний ремонт будівлі селищної ради 
смт Щербинівка 

   61,5 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття 
автодороги на смт Щербинівка 

   411,4 Поточний ремонт автодоріг по вулицях: 
Центральна, Народна, Соціальне містечко, 
смт Північне м. Торецька 

   205,7 Поточний ремонт по вулицях: Київська, Свободи, 
Зарічна, Нью-Йорскська, смт Новгородське 
м. Торецька 

   223,4 Капітальний ремонт асфальтобетонного 
покриття автодороги по вул. Декабристів, м. 
Торецьк Донецької області 

   308,5 Капітальний ремонт асфальтобетонного 
покриття автодороги по вул. Історична, 
м. Торецьк Донецької області 

   308,6 Капітальний ремонт асфальтобетонного 
покриття автодороги по пров. 3 Майський, 
м. Торецьк Донецької області 
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   159,2 Капітальний ремонт асфальтобетонного 
покриття автодороги по вул. Руднична, 
м. Торецьк Донецької області 

   178,4 Капітальний ремонт ДНЗ № 14 смт Новгородське 
м. Торецька 

   40,9 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття 
автодороги від шахти “Валюта” до перехрестя 
Торецьк — Новгородське — Неліпівка 

   40,9 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття 
автодороги від перехрестя Торецьк — 
Новгородське — Неліпівка до вул. Українська 
смт Неліпівка 

   91,3 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття 
автодороги в смт Дружба Північної селищної 
ради  
м. Торецька 

   102,9 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття 
автодороги по вулицям Піонерів та 
Першотравнева в м. Залізне м. Торецька 

   61,7 Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ № 3 в  
м. Залізне м. Торецька (заміна вікон та дверей) 

   61,7 Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ № 4 в 
смт Північне м. Торецька (заміна вікон та 
дверей) 

   164,6 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 
амбулаторії ЗПСМ № 4 в смт Північне м. 
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Торецька 

   164,6 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 
амбулаторії ЗПСМ № 3 в м. Залізне м. Торецька 

   60,7 Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по 
вул. Центральна, смт Північне м. Торецька 

   60,7 Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення в 
м. Залізне м. Торецьк 

   40,9 Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення в 
смт Щербинівка 

   82,3 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу № 8 Торецької міської ради 

   436,3 Капітальний ремонт ліфтів в багатоквартирних 
житлових будинках 

0530220000
0 

Бахмутський район 63,3 Усього, у тому числі: 

   45 Капітальний ремонт багатоквартирного 
житлового будинку, частково пошкодженого в 
результаті бойових дій за адресою: 
смт Миронівський, вул. Миру (Леніна), 20 

    18,3 Капітальний ремонт багатоквартирного 
житлового будинку, частково пошкодженого в 
результаті бойових дій за адресою: 
смт Миронівський,  
вул. Б. Хмельницького будинок 11, кв. № 46, 50 

0522010000
0 

м. Маріуполь 23 486 Усього, у тому числі: 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   15 000 Реконструкція двох будівель по вул. Менделєєва, 
19, та вул. Червономаякська, 19, м. Маріуполь 

   2426 Реконструкція корпусу загальноосвітньої школи 
№ 39 під розміщення дошкільного підрозділу 
навчально-виховного комплексу по 
вул. Брестська, 38, в с. Волонтерівка 

   2016 Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі 
міського центру художньо-естетичної творчості 
учнівської молоді (МЦХЕТУМ) та Комунальної 
дитячо-спортивної школи № 5 та благоустрій 
прилеглої території за адресою: пр. Металургів, 
19, в м. Маріуполі 

    4044 Капітальний ремонт КЗ “Маріупольського 
технічного ліцею” Маріупольської міської ради 
Донецької області, вул. Пушкіна, 51, Центральний 
район м. Маріуполя 

   Житомирська область   . 

0620210000
0 

м. Бердичів 2000 Усього, у тому числі: 

   1200 Капітальний ремонт спортивного майданчика зі 
штучним покриттям з габаритними розмірами 
22 х 42 м за адресою: м. Бердичів, вул. Братів 
Міхеєвих, 6 

   625 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (інтерактивних 
дошок для загальноосвітніх навчальних закладів 
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м. Бердичева) 

   120 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (ноутбуків для 
дошкільних закладів м. Бердичева) 

   10 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (ноутбука для 
ЗОШ №18 м. Бердичева) 

   10 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (ноутбука для 
ДЮСШ м. Бердичева) 

   10 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (ноутбука для 
ЦПО імені О. Разумкова м. Бердичева) 

    25 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (ігрового 
майданчика для дошкільного закладу № 11 м. 
Бердичева) 

0630320000
0 

Бердичівський район 1189 Усього, у тому числі: 

   199,3 Капітальний ремонт даху Райківської ЗОШ I—II 
ступенів в с. Райки по вул. Центральній, 5, 
Бердичівського р-ну, Житомирської області 

    295,411 Капітальний ремонт котельні Мирославської 
загальноосвітньої школи I—III ступеня  
ім. О. І. Онишка Бердичівської районної ради 
Житомирської області 
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   78,56 Капітальний ремонт клубу в с. Катеринівка 
Бердичівського району Житомирської області 

   149,251 Капітальний ремонт приміщення (заміна 
віконних блоків на металопластикові конструкції) 
ЗОШ I—III ступенів с. Маркуші, вул. Незалежності, 
51 Бердичівського р-ну, Житомирської області 

   95,962 Капітальний ремонт санвузлів ДНЗ “Дзвіночок” за 
адресою: вул. Перемоги, 3, с. Осикове 
Бердичівського району 

   33,516 Капітальне придбання та встановлення 
обладнання для ігрового дитячого майданчика в 
Гардишівській загальноосвітній школі 
Бердичівського району Житомирської області 

   17,5 Капітальне придбання телевізійного устаткування 
в дошкільний навчальний заклад “Сонечко” 
смт Гришківці, вул. Червоний промінь, 10, 
Бердичівського р-ну Житомирської області 

   15 Капітальне придбання електричної плити для 
дошкільного навчального закладу “Сонечко” 
с. Хмельове Бердичівського р-ну 

   10,5 Капітальне придбання побутової техніки 
(холодильника) для Половецької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Бердичівського району 

   294 Будівництво мережі водопостачання в с. Великі 
Гадомці, Бердичівського району, Житомирської 



Продовження додатка 1 54 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

0631820000
0 

Попільнянський район 700 Усього, у тому числі: 

    700 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (мультимедійної 
техніки для загальноосвітніх навчальних закладів 
Попільнянського району) 

0632020000
0 

Ружинський район 705 Усього, у тому числі: 

   64 Придбання комп’ютерного обладнання для 
Білилівської гімназії Ружинського району 

   25 Придбання відеокамери для дошкільного 
навчального закладу с. Бистрик Ружинського 
району 

   6 Придбання комп’ютерного обладнання 
(принтера) для дошкільного навчального закладу 
с. Бистрик Ружинського району 

   14 Придбання музичного обладнання для 
Голубівської загальноосвітньої школи 
Ружинського району 

   8 Придбання комп’ютерного обладнання 
(ноутбук) для Голубівської загальноосвітньої 
школи Ружинського району 

   10 Придбання медичного обладнання (апарат УВЧ) 
для Дерганівського фельдшерсько-
акушерського пункту Ружинського району 



Продовження додатка 1 55 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   7 Придбання мультимедійного обладнання для 
Дерганівської загальноосвітньої школи 
Ружинського району 

   8 Придбання комп’ютерного обладнання 
(ноутбук) для Дерганівської сільської ради 
Ружинського району 

   30 Придбання музичного обладнання для клубу 
с. Мовчанівка Ружинського району 

   8 Придбання комп’ютерного обладнання 
(ноутбук) для Мовчанівської сільської ради 
Ружинського району 

   30 Придбання та встановлення обладнання для 
ігрового дитячого майданчика дошкільного 
навчального закладу с. Малі Низгірці 
Ружинського району 

   8 Придбання комп’ютерного обладнання 
(ноутбук) для сільської ради с. Малі Низгірці 
Ружинського району 

   10 Придбання побутової техніки (холодильника) для 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Немиринці Ружинського району 

   7 Придбання мультимедійного обладнання для 
будинку культури с. Огіївка Ружинського району 

   10 Придбання спортивного інвентарю (більярдний 
стіл) для будинку культури с. Огіївка Ружинського 
району 



Продовження додатка 1 56 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   203 Капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Прибережне Ружинського району 

   15 Придбання меблів для сільської ради с. Рогачі 
Ружинського району 

   6 Придбання комп’ютерного обладнання для 
сільської ради с. Рогачі Ружинського району 

   30 Придбання інтерактивного обладнання для 
Роставицької загальноосвітньої школи 
Ружинського району 

   8 Придбання комп’ютерного обладнання 
(ноутбук) для будинку культури с. Роставиця 
Ружинського району 

    8 Придбання музичного обладнання для 
дошкільного навчального закладу с. Роставиця 
Ружинського району 

   20 Придбання комп’ютерного та периферійного 
пристрою для сільської ради с. Шпиченці 
Ружинського району 

   80 Капітальний ремонт приміщення із заміною вікон 
в Ягнятинській загальноосвітній школі 
Ружинського району 

   40 Придбання музичного обладнання для 
Ружинської гімназії Ружинського району 

    50 Придбання меблів (стільці) для Ружинської школи 
естетичного виховання дітей Ружинського району 



Продовження додатка 1 57 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0630120000
0 

Андрушівський район 700 Усього, у тому числі: 

   100 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для 
Андрушівського центру первинної медико-
санітарної допомоги з підрозділами, які входять 
до його складу 

   50 Придбання обладнання для спортивного 
майданчика у Бровківську загальноосвітню 
школу I—III ступенів Андрушівського району 

   8 Капітальне придбання побутової техніки 
(холодильника) для дошкільного навчального 
закладу Маньковецької сільської ради 
Андрушівського району 

   220 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для 
загальноосвітніх шкіл відділу освіти Андрушівської 
районної державної адміністрації 
Андрушівського району 

   322 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для 
Андрушівської центральної районної лікарні 
Андрушівського району 

0651200000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Коростишів 

216 Усього, у тому числі: 

    216 Реконструкція даху і будівлі шляхом часткової  



Продовження додатка 1 58 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

термосанації (заміна вікон) Коростишівського 
НВК “ЗОШ I—II ступенів — ліцей інформатичних 
технологій” ім. Л. Х. Дарбіняна, м. Коростишів, 
вул. Дарбіняна, 10 

0631620000
0 

Овруцький район 224 Усього, у тому числі: 

   224 Капітальний ремонт вуличного освітлення 
Нововелідницької сільської ради Овруцького 
району Житомирської області 

0651300000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Олевськ 

360 Усього, у тому числі: 

   360 Капітальний ремонт приміщень та котельні 
дитячого садочка № 1 “Зірочка” по вул. Київській, 
24, в м. Олевську 

0631720000
0 

Олевський район 652 Усього, у тому числі: 

   299 Реконструкція фасадів та прилеглої території 
дошкільного навчального закладу “Дзвіночок” по 
вул. Леніна, 66, в с. Кишині Олевського району 
Житомисрької області 

   61 Капітальний ремонт даху ДНЗ № 23 “Малятко” по 
вул. Житомирській, 4а, с. Зубковичі Олевського 
району Житомирської області 

   59 Реконструкція вуличного освітлення с. Майдан 
Копищенський Олевського району 
Житомирської області 



Продовження додатка 1 59 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   134 Капітальний ремонт водопровідної мережі в 
смт Дружба Олевського району Житомирської 
області 

    99 Капітальний ремонт даху ДНЗ “Ромашка” № 14 
по вул. Гагаріна, 13а, с. Білокоровичі Олевського 
району Житомирської області 

0650300000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Дубрівка  

135 Усього, у тому числі: 

   135 Придбання інтерактивних комплексів для 
Дубрівської ЗОШ I—III ст., Мокренської ЗОШ I—III 
ст., Хижівської ЗОШ I—III ст. Дубрівської 
об’єднаної територіальної громади 

0630220000
0 

Баранівський район 373 Усього, у тому числі: 

   45 Придбання музичної апаратури для 
Першотравенського будинку культури 
Першотравенської селищної ради 
Баранівського району Житомирської області 

   45 Придбання комплекту меблів довгострокового 
користування для комплектації глядацької зали 
Кам’янобрідського будинку культури 
Кам’янобрідської селищної ради Баранівського 
району Житомирської області 

    283 Реконструкція, термомодернізація будівлі ДНЗ 
“Сонечко” за адресою: вул. Звягельська, 58а, в 
м. Баранівка, Баранівський район Житомирської 



Продовження додатка 1 60 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

0651600000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Довбиш 

90 Усього, у тому числі: 

   45 Придбання інтерактивного комплексу для 
Довбиської ЗОШ I—III ст. 

    45 Придбання звукопідсилюючої апаратури для 
Мар’янівського БК 

0651100000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Баранівка 

685 Усього, у тому числі: 

   180 Придбання звукопідсилюючої апаратури для 
Вірлянського БК; Смолдирівського БК; 
Суємецького БК; Баранівського БК; 

   125 Придбання дитячих майданчиків для дошкільних 
навчальних закладів: Баранівського ДНЗ; 
Полянківського ДНЗ; Вірлянського ДНЗ; 
Зеремлянського ДНЗ; Острожецького ДНЗ; 
Берестівського ДНЗ; Гриньківського ДНЗ 

   45 Придбання інтерактивного комплексу для 
Баранівської гімназії  

   200 Придбання комп’ютерної техніки для 
загальноосвітніх закладів ОТГ Рогачівська ЗОШ I—
III ст., Смолдирівська ЗОШ I—III ст., Полянківська 
ЗОШ I—III ст., Кашперівська ЗОШ I—III ст., 
Старогутянська ЗОШ I ст. 

    135 Придбання ноутбуків для дошкільних навчальних 
закладів: Баранівського ДНЗ; Полянківського ДНЗ; 



Продовження додатка 1 61 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Вірлянського ДНЗ; Зеремлянського ДНЗ; 
Острожецького ДНЗ; Берестівського, ДНЗ; 
Гриньківського, ДНЗ; Кашперівського ДНЗ; 
Рогачівського ДНЗ; Суємецького ДНЗ; 
Мирославльського ДНЗ; Таборського ДНЗ; 
Смолдирівського ДНЗ; Йосипівського ДНЗ; 
Глибочанського ДНЗ; Старогутянського ДНЗ; 
Явненського ДНЗ; Климентіївського ДНЗ; 
Жарівського ДНЗ  

0620410000
0 

м. Новоград-Волинський 1000 Усього, у тому числі: 

   150 Придбання обладнання для школи мистецтв 
м. Новограда-Волинського вул. Соборності 51, 
м. Новоград-Волинський, Житомирської області 

   300 Придбання обладнання для дошкільних 
навчальних закладів № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 
8, № 9, ЦРД “Дельфін”, № 13, № 14, № 15, № 16 
м. Новоград-Волинський Житомирської області 

   450 Придбання інтерактивних комплексів для ЗОШ  
I—III ступенів м. Новограда-Волинського: НВК 
“Гімназія імені Лесі Українки” — школа I-го 
ступеня, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, 
№ 10, колегіум 

    100 Придбання обладнання для Новоград-
Волинського центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді, вул. Героїв Майдану, 19, 
м. Новоград-Волинський Житомирської області  



Продовження додатка 1 62 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0631520000
0 

Новоград-Волинський район 1200 Усього, у тому числі: 

   20 Придбання обладнання в установи Барвинівської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   20 Придбання обладнання для Романівської АЗПСМ 
Новоград-Волинського району Житомирської 
області 

   20 Придбання обладнання для Броницькогутянської 
сільської ради, Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ 
Великогорбашівської сільської ради, Новоград-
Волинського району Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ 
Великомолодьківської сільської ради, Новоград-
Волинського району Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ Гульської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ Дідовицької 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ 
Жолобненської сільської ради Новоград-
Волинського району Житомирської області 



Продовження додатка 1 63 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   30 Придбання обладнання для установ 
Кам’яномайданської сільської ради Новоград-
Волинського району Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для Киківської АЗПСМ 
Новоград-Волинського району Житомирської 
області 

   30 Придбання обладнання для установ Киянської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ 
Колодянської сільської ради Новоград-
Волинського району Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для Косенівської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ Лебедівської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для Майстрівської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для Наталівської сільської 
ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ 
Несолонської сільської ради Новоград-



Продовження додатка 1 64 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Волинського району Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ 
Новороманівської сільської ради Новоград-
Волинського району Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ для 
Орепівської сільської ради Новоград-
Волинського району Житомирської області 

   30 Придбання музичної апаратури для Будинку 
культури с. Пилиповичі Новоград-Волинського 
району Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ Піщівської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ Повчинської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ Поліянівської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ 
Середньодеражнянської сільської ради 
Новоград-Волинського району Житомирської 
області 

   30 Придбання обладнання для установ Стриївської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 



Продовження додатка 1 65 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   30 Придбання обладнання для установ Суслівської 
сільської ради,Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ 
Суховільської сільської ради Новоград-
Волинського району Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для установ Тернівської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання музичної апаратури та спортивного і 
дитячого майданчиків 

   30 Придбання обладнання для установ Тупальської 
сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання обладнання для дошкільного 
навчального закладу с. Федорівка Новоград-
Волинського району Житомирської області 

   100 Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Мала Цвіля Новоград-Волинського району 
Житомирської області 

   100 Капітальний ремонт Ярунського дошкільного 
навчального закладу Новоград-Волинського 
району Житомирської області 

    100 Капітальний ремонт електропостачання 
вуличного освітлення в с. Дубники Новоград-
Волинського району Житомирської області 



Продовження додатка 1 66 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0630720000
0 

Ємільчинський район 860 Усього, у тому числі: 

   40 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, лижі з 
палками, тенісний стіл) для Ємільчинської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Ємільчинського району 

   40 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, лижі з 
палками, тенісний стіл) для Ємільчинської гімназії 
Ємільчинського району 

   24 Придбання комплектів спортивного обладнання  
(м’ячі футбольні, спортивна форма, гімнастичні 
мати, тенісний стіл) для Горбівської 
загальноосвітньої школи  
I—II ступенів Ємільчинського району 

   27 Придбання комплектів спортивного обладнання  
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати, тенісний стіл) для Яблунецької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Ємільчинського району 

   27 Придбання комплектів спортивного обладнання  
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати, тенісний стіл) для Андрієвицької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Ємільчинського району 



Продовження додатка 1 67 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   27 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати, тенісний стіл) для 
Березниківської загальноосвітньої школи  I—III 
ступенів Ємільчинського району 

   27 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати, тенісний стіл) для Варварівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Ємільчинського району 

   18 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, тенісний стіл) та принтера для 
Великоглумчанської загальноосвітньої школи I 
ступеня Ємільчинського району 

   27 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати, тенісний стіл) для 
Великоцвілянської загальноосвітньої школи  
I—III ступенів Ємільчинського району 

   24 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, гімнастичні 
мати, тенісний стіл) для Великояблунецької 
загальноосвітньої школи  
I—II ступенів Ємільчинського району 

   20 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, гімнастичні мати, тенісний стіл) 
для Непізнаницької загальноосвітньої школи I—II 



Продовження додатка 1 68 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ступенів Ємільчинського району 

   15 Придбання комплекту пічного обладнання 
(булер’ян) для сільського клубу с. Зелениця 
Ємільчинського району 

   25 Будівництво вуличного освітлення в с. Кочичине, 
Ємільчинського району 

   25 Придбання комплекту обладнання для ігрового 
дитячого майданчика для дошкільного 
навчального закладу Кривотинської сільської 
ради Ємільчинського району 

   25 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, гімнастичні 
мати, тенісний стіл) для Кулішівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Ємільчинського району 

   18 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, тенісний 
стіл) для Хутір-Мокляківської загальноосвітньої 
школи I—II ступенів Ємільчинського району 

   25 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, гімнастичні 
мати, тенісний стіл) для Малоглумчанської 
загальноосвітньої школи  
I—III ступенів Ємільчинського району 

   12 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, тенісний стіл) для Медведівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 



Продовження додатка 1 69 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Ємільчинського району 

   12 Придбання ноутбука для сільського клубу 
с. Медведове Ємільчинського району 

   26 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати, тенісний стіл) для 
Миколаївської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів Ємільчинського району 

   18 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, гімнастичні мати, тенісний стіл) 
для Мокляківської загальноосвітньої школи I—II 
ступенів Ємільчинського району 

   20 Придбання комплекту стільців для сільського 
будинку культури с. Мокляки Ємільчинського 
району 

   18 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, тенісний стіл) та принтера для 
Осівської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Ємільчинського району 

   45 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати, тенісний стіл, туристичні 
намети) для Підлубівської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Ємільчинського району 

   25 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі баскетбольні, спортивна форма, 



Продовження додатка 1 70 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

гімнастичні мати, тенісний стіл) для Рихальської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Ємільчинського району 

   18 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, тенісний 
стіл) для Руднє-Іванівської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Ємільчинського району 

   12 Придбання комплекту музичної апаратури для 
сільського клубу с. Рудня-Іванівська 
Ємільчинського району 

   12 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, тенісний стіл) для Рясненської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Ємільчинського району 

   12 Придбання комплекту музичної апаратури для 
сільського клубу с. Кам’янка Ємільчинського 
району 

   20 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати) для Сербо-Слобідської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Ємільчинського району 

   12 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, тенісний стіл) для Яблунівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Ємільчинського району 



Продовження додатка 1 71 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   27 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати, 
тенісний стіл) для Сербівської загальноосвітньої 
школи 
I—III ступенів Ємільчинського району 

   12 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, тенісний стіл) для Сергіївської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Ємільчинського району 

   27 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі волейбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати, тенісний стіл) для Середівської 
загальноосвітньої школи  
I—III ступенів Ємільчинського району 

   24 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, гімнастичні 
мати, тенісний стіл) для Симонівської 
загальноосвітньої школи  
I—III ступенів Ємільчинського району 

   25 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі баскетбольні, спортивна форма, 
гімнастичні мати, тенісний стіл) для Сімаківської 
загальноосвітньої школи  
I—III ступенів Ємільчинського району 

   25 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, гімнастичні 



Продовження додатка 1 72 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

мати, тенісний стіл) для Степанівської 
загальноосвітньої школи  
I—III ступенів Ємільчинського району 

   24 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, гімнастичні 
мати, тенісний стіл) для Тайківської 
загальноосвітньої школи  
I—II ступенів Ємільчинського району 

0632120000
0 

Пулинський район 800 Усього, у тому числі: 

   30 Будівництво водогінних мереж в с. Андріївка 
Пулинського району Житомирської області (I 
черга) 

   20 Капітальний ремонт сільського клубу в 
с. Видумка Пулинського району Житомирської 
області 

   30 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу в с. Великий Луг Пулинського району 
Житомирської області (II черга) 

   20 Капітальний ремонт сільського клубу з 
облаштуванням системи теплопостачання в 
с. В’юнки Пулинського району Житомирської 
області  

   20 Придбання системи автономного вуличного 
освітлення в с. Зелена Поляна Пулинського 
району Житомирської області 



Продовження додатка 1 73 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   20 Придбання дитячого ігрового майданчика в 
с. Нарцизівка Пулинського району 
Житомирської області 

   20 Капітальний ремонт із заміною вікон Івановицької 
ЗОШ I—III ст. Пулинського району Житомирської 
області (II черга) 

   60 Капітальний ремонт (заміна вікон) Кошелівської 
ЗОШ  
I—III ст. Пулинського району Житомирської 
області 

   40 Придбання системи автономного вуличного 
освітлення в населених пунктах Курненської 
сільської ради Пулинського району 
Житомирської області 

   30 Капітальний ремонт сільського клубу в 
с. Корчівка Пулинського району Житомирської 
області 

   30 Капітальний ремонт Новозаводської лікарської 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини Пулинського району Житомирської 
області 

   50 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу в с. Очеретянка Пулинського району 
Житомирської області  

   30 Капітальний ремонт покрівлі Вацлавпільської 
гімназії Пулинського району Житомирської 



Продовження додатка 1 74 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

   20 Реконструкція школи під дитячий садок, 
Павлівська сільська рада Пулинського району 
Житомирської області 

   30 Придбання медичного обладнання для АЗПСМ в 
с. Пулино-Гута Пулинського району 
Житомирської області 

   20 Капітальний ремонт (заміна вікон) Чернявського 
дошкільного навчального закладу Пулинського 
району Житомирської області 

   20 Капітальний ремонт Стрибізької ЗОШ I—III ст. 
Пулинського району Житомирської області 

   30 Придбання комплекту меблів для 
Старомайданського дошкільного навчального 
закладу Пулинського району Житомирської 
області 

   40 Будівництво водогінної мережі в с. Соколів 
Пулинського району Житомирської області 

   20 Придбання тенісних столів для сільських клубів 
Теньківської сільської ради Пулинського району 
Житомирської області 

   30 Капітальний ремонт Тетірського дошкільного 
навчального закладу Пулинського району 
Житомирської області  
(II черга) 

   90 Придбання системи автономного вуличного 



Продовження додатка 1 75 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

освітлення в населених пунктах Ялинівської 
сільської ради Пулинського району 
Житомирської області 

    100 Капітальний ремонт благоустрою по 
вул. Незалежності, № 2 — № 10, в смт Пулини 
Житомирської області 

0652300000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Бараші 

140 Усього, у тому числі: 

   25 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, гімнастичні 
мати, тенісний стіл) для Барашівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Ємільчинського району 

   18 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, гімнастичні мати, тенісний стіл) 
для Бастово-Руднянської загальноосвітньої школи 
I—II ступенів 

   25 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, гімнастичні 
мати, тенісний стіл) для Киянської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Ємільчинського району 

   24 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, спортивна форма, гімнастичні 
мати, тенісний стіл) для Неділищенської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Ємільчинського району  



Продовження додатка 1 76 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   24 Придбання комплектів спортивного обладнання 
(м’ячі футбольні, гімнастичні мати, тенісний стіл) 
та принтера для Усолусівської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Ємільчинського району 

   12 Придбання комплекту музичної апаратури для 
сільського клубу с. Будо-Бобориця 
Ємільчинського району 

   12 Придбання комплекту музичної апаратури для 
сільського клубу с. Ганнопіль Ємільчинського 
району 

0620110000
0 

м. Житомир 6000 Усього, у тому числі: 

   5000 Медичне обладнання для закладів охорони 
здоров’я м. Житомира 

   1000 Для реалізації проектів “Малоінвазивна хірургія”, 
“Протидія поширенню онкологічних 
захворювань” 

0631220000
0 

Любарський район 1000 Усього, у тому числі: 

   400 Капітальний ремонт дороги по вул. Бердичівській 
в с. Новий Любар Любарського району 

   230 Капітальний ремонт дороги по вул. Центральній в 
с. Громада Любарського району 

   90 Реконструкція системи теплопостачання із 
встановленням теплогенератора модульного 



Продовження додатка 1 77 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

для опалення Липненської ЗОШ I—III ступенів, 
с. Липне Любарського району 

   70 Реконструкція котельні (встановлення 
твердопаливного котла) Веселківської ЗОШ I—II 
ступенів, с. Веселка Любарського району 

   70 Реконструкція системи теплопостачання із 
встановленням теплогенератора модульного 
для опалення Бичівської ЗОШ I—III ступенів, 
с. Бичева Любарського району 

   70 Реконструкція котельні (встановлення 
твердопаливного котла) Вигнанської ЗОШ I—II 
ступенів, с. Вигнанка Любарського району 

   70 Реконструкція системи теплопостачання із 
встановленням теплогенератора модульного 
для опалення Глезненської ЗОШ I—III ступенів, 
с. Глезне Любарського району 

0630620000
0 

Романівський район 1500 Усього, у тому числі: 

   300 Будівництво дошкільного навчального закладу по 
вул. Підкоритова, 1в, с. Печанівка Романівського 
району 

   100 Будівництво спортивного майданчика 
Печанівської ЗОШ I—III ступенів 

   300 Капітальний ремонт блоку “В” будівлі 
Романівської гімназії по вул. С. Лялевича, 5, в 
смт Романів Романівського району 



Продовження додатка 1 78 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Житомирської області 

   60 Капітальний ремонт будівлі дошкільного 
навчального закладу в с. Соболівка 
Романівського району Житомирської області 

   270 Капітальний ремонт дороги Залужне — Романів 
у межах селища Романів, вул. Графа Ілінського 

   270 Капітальний ремонт дороги Романів — Велика 
Козара через Пилипокошари в межах селища 
Романів, вул. С. Лялевича 

    200 Капітальний ремонт дороги Шепетівка — Чуднів 
— Бердичів, під’їзд до с. Булдичів 

0630820000
0 

Житомирський район 1000 Усього, у тому числі: 

   180 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів 
та покрівлі, ремонт покрівлі, заміна вікон та 
зовнішніх дверей) ЗОШ с. Черемошне 
Житомирського району Житомирської області 

   80 Капітальний ремонт дороги по вул. Вишневій в 
с. Дениші Житомирського району Житомирської 
області 

   100 Реконструкція (з розширенням) дитячого 
дошкільного закладу “Берізка” в с. Тетерівка по 
вул. Космонавтів, 17, Житомирського району 

   100 Будівництво спортивного комплексу “Юність” 3 
міні футбольним полем із штучним покриттям та 
багатофункціональним спортивним 



Продовження додатка 1 79 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

майданчиком у с. Садки Житомирського 
району Житомирської області по вул. Тімірязєва, 
40б 

   80 Будівництво Будинку культури в с. Головенка 
Житомирського району 

   80 Капітальний ремонт покрівлі та водовідливної 
системи Будинку культури в с. Висока Піч 
Житомирського району 

   80 Капітальний ремонт клубу с. Вертокиївка 
Житомирського району Житомирської області 

   30 Капітальний ремонт покрівлі будівлі 
Озерянківської сільської ради за адресою: 
Житомирська область, Житомирський р-н, 
с. Озерянка, вул. Пушкіна, 3 

   50 Будівництво трубчатого колодязя для 
забезпечення господарсько-побутових потреб 
Гадзинської ЗОШ  
I—II ступенів Житомирського району 

   80 Капітальний ремонт вуличного освітлення по 
вулиці Донецькій та вулиці Олімпійській с. Левків, 
Житомирського району 

   80 Капітальний ремонт приміщення Будинку 
культури смт Новогуйвинське 

    60 Капітальний ремонт Глибочицької ЗОШ I—III 
ступенів в с. Глибочиця Житомирського району 

0632320000 Чуднівський район 1822 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 80 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

   156 Реконструкція котельні Будичанської ЗОШ I—III 
ступенів з встановленням твердопаливного котла 
по вул. М. Бричника, 2, с. Будичани Чуднівського 
району 

   100 Реконструкція котельні Іванопільської гімназіі з 
встановленням твердопаливних котлів по 
вул. Незалежності, 134, смт Іванопіль 
Чуднівського району 

   40 Капітальний ремонт Вакуленчуківської ЗОШ I—III 
ступенів смт Вакуленчук Чуднівського району 
(заміна вікон) 

   95 Реконструкція котельні Вакуленчуківського 
селищного комунального підприємства в 
смт Вакуленчук Чуднівського району 

   20 Капітальний ремонт Вільшанської ЗОШ I—III 
ступенів, с. Вільшанка Чуднівського району 
(заміна вікон) 

   87 Реконструкція котельні Красносільської ЗОШ  
I—III ступенів з встановленням твердопаливного 
котла, с. Красносілка Чуднівського району 

   90 Реконструкція котельні Трощанської ЗОШ I—III 
ступенів з встановленням твердопаливних котлів, 
с. Троща Чуднівського району 

   76 Реконструкція котельні Красноярської ЗОШ I—II 
ступенів з встановленням твердопаливного котла 



Продовження додатка 1 81 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

по вул. Шкільній, 1, с. Красногірка Чуднівського 
району 

   60 Реконструкція котельні П’ятківської ЗОШ I—III 
ступенів з встановленням твердопаливного 
котла, с. П’ятка Чуднівського району 

   40 Капітальний ремонт П’ятківської ЗОШ I—III 
ступенів, с. П’ятка Чуднівського району (заміна 
вікон) 

   186 Капітальний ремонт дороги комунальної 
власності по вул. Л. Українки в м. Чуднів 
Житомирської області 

   52 Капітальний ремонт дороги комунальної 
власності по пров. Л. Українки в м. Чуднів 
Житомирської області 

   242 Капітальний ремонт дороги комунальної 
власності по вул. Івана Франка в м. Чуднів 
Житомирської області 

   201 Капітальний ремонт дороги комунальної 
власності по вулицях Набережній та Героїв 
Майдану в м. Чуднів Житомирської області 

  55 Придбання спецтехніки (трактор) для 
Чуднівського міського комунального 
підприємства 

   145 Реконструкція котельні Чуднівського районного 
будинку культури по вул. Героїв Майдану, 95, в 
м. Чуднів Житомирської області 



Продовження додатка 1 82 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   57 Капітальний ремонт водопровідної мережі по  
вул. Л. Українки в м. Чуднів Чуднівського району 
Житомирської області 

   60 Капітальний ремонт водопровідної мережі по  

вул. І. Франка в м. Чуднів Чуднівського району 
Житомирської області 

   60 Капітальний ремонт водопровідної мережі по  
пров. Л. Українки — вул. Житомирська (ділянка 
№ 1) в м. Чуднів Чуднівського району 
Житомирської області 

0631920000
0 

Радомишльський район 950 Усього, у тому числі: 

   700 Капітальний частковий ремонт вул. Міськради, 
м. Радомишль Радомишльського району 
Житомирської області 

   90 Капітальні видатки на придбання комп’ютерної 
техніки для Радомишльської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів № 3 Радомишльського 
району Житомирської області 

   50 Капітальні видатки на пидбання меблів для 
Навчально-виховного комплексу при Борщівській 
загальноосвітній школі I—III ступенів 
Радомишльського району Житомирської 
області 

   10 Капітальні видатки на придбання музичного 
центру для Будинку культури, с. Пилиповичі 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Радомишльського району Житомирської 
області 

   20 Капітальні видатки на придбання 
мультимедійного обладнання для Пилиповицької 
загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Радомишльського району Житомирської 
області 

   50 Капітальний ремонт, заміна вікон на 
енергоефективні в будівлі Верлоцької 
загальноосвітньої школи I—II ступенів по 
вул. Шкільній, 4, с. Верлок Радомишльського 
району Житомирської області 

    30 Капітальні видатки на придбання дитячого 
ігрового майданчика для Заболотської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Радомишльського району Житомирської 
області 

0631320000
0 

Малинський район 45 Усього, у тому числі: 

   25 Капітальні видатки на придбання 
мультимедійного обладнання для Пиріжківського 
НВК (ДНЗ-ЗНЗ)  
I—III ступенів Малинського району Житомирської 
області 

    20 Капітальні видатки на придбання спортивного 
обладнання для Малинівської сільської ради 
Малинського району Житомирської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0620510000
0 

м. Малин 900 Усього, у тому числі: 

    900 Будівництво міні-футбольного поля в парку по 
вул. Неманихіна в м.Малині Житомирської 
області 

0632220000
0 

Черняхівський район 1200 Усього, у тому числі: 

   800 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Щорса від вул. Куйбишева до перетину з вул. 
Коростенською в смт Черняхів Житомирської 
області 

   250 Будівництво водозабірної свердловини за 
адресою: 
вул. 1 травня, 1, с. Горбулів Черняхівського 
району Житомирської області. 

    150 Капітальні видатки на придбання комплекту 
меблів та обладнання для Селянщинського 
дошкільного навчального закладу Черняхівського 
району Житомирської області 

0652500000
0 

об’єднана територіальна громада с. Вільськ 195 Усього, у тому числі: 

    195 Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей на 
енергоефективні в Селецькому будинку 
культури за адресою: вул. Миру, 3, 
Черняхівського району Житомирської області 

0650500000 об’єднана територіальна громада 480 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 смт Народичі 

    480 Капітальний ремонт, заміна вікон на 
енергоефективні в будівлі Народицької 
центральної районної лікарні по вул. Замковій, 
115, смт Народичі, Житомирської області 

0652100000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Чоповичі 

200 Усього, у тому числі: 

    200 Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей на 
енергоефективні в Йосипівському НВК 
“Дошкільний навчальний заклад — 
загальноосвітній навчальний заклад I—II ступенів” 
за адресою: вул. Єгорова, 16,  
с. Йосипівка Малинського району Житомирської 
області 

0651400000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Брусилів 

45 Усього, у тому числі: 

   10 Капітальні видатки на придбання комплекту 
комп’ютерної техніки для Хомутецького 
дошкільного навчального закладу “Малятко” 
Брусилівського району Житомирської області 

   15 Капітальні видатки на придбання музичного 
центру для Новоозерянського сільського клубу 
Брусилівського району Житомирської області 

    20 Придбання комплекту меблів для Брусилівського 
дошкільного навчального закладу “Віночок” 
Брусилівського району Житомирської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0652000000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Хорошів 

535 Усього, у тому числі: 

   190 Реконструкція-термомодернізація (із заміною 
вікон та дверей) Давидівської загальноосвітньої 
школи I—II ступеня по вул. Леніна, 24, 
с. Давидівка Володарсько-Волинського району 

   175 Реконструкція-термосанація (із заміною вікон та 
дверей) Краївщинського навчально-виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад — 
загальноосвітній навчальний заклад I—III ступеня” 
по вул. Н. Мельниченка, 25, с. Краївщина 
Володарсько-Волинського району 

   150 Реконструкція-термомодернізація (із заміною 
вікон та дверей) Сколобівської загальноосвітньої 
школи  
I—II ступеня по вул. Кутузова, 9, с. Сколобів 
Володарсько-Волинського району 

   20 Капітальні видатки на придбання комплекту 
комп’ютерної техніки для Дворищенської 
загальноосвітньої школи  
I—II ступенів Хорошівського району 
Житомирської області 

0630520000
0 

Хорошівський район 225 Усього, у тому числі: 

    225 Реконструкція будівлі районного будинку 
культури по утепленню, а саме: заміна вікон, 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Житомирська область, Хорошівський район 
смт Володарськ-Волинський (Хорошів), 
вул. Соборна, 7 

0650400000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Іршанськ 

450 Усього, у тому числі: 

    450 Реконструкція (теплова санація) корпусу 
початкової школи Іршанського НВК “Гімназія — 
ДНЗ” Володарсько-Волинського району 
Житомирської області 

   Закарпатська область   . 

0731220000
0 

Ужгородський район 2 282,034 Усього, у тому числі: 

   400 Капітальний ремонт ділянки обласної 
автодороги місцевого значення Підгорб — 
Дубрівка на території Дубрівської сільської ради 

   270 Капітальний ремонт ділянки вул. Шкільної (від буд.  
№ 37 до буд. № 28) в с. Руські Комарівці 
Ужгородського району 

   350 Капітальний ремонт вул. Ш. Петефі у с. Ратівці 
Ужгородського району. Коригування 

   1262,034 Капітальний ремонт вул. Шевченка у с. Ратівці, 
Ужгородського району 

0730820000
0 

Перечинський район 2717,966 Усього, у тому числі: 

   1440,193 Капітальний ремонт ділянки автомобільної 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

дороги  
Турички — Вільшанки, км 0 + 000 — км 0 + 650, в 
межах Вільшинківської сільської ради 
Перечинського району 

   1277,773 Капітальний ремонт ділянки автомобільної 
дороги  
Турички — Вільшанки, км 0 + 650 — км 1 + 186, в 
межах Вільшинківської сільської ради 
Перечинського району 

0730920000
0 

Рахівський район 2928,5 Усього, у тому числі: 

   1198 Капітальний ремонт тротуарів та елементів 
благоустрою по вул. Миру від будинку № 5 до 
будинку № 37 в смт Ясіня Рахівського району 
Закарпатської області 

   1139 Капітальний ремонт під’їзду до ур. Васкул у 
с. Кваси Рахівського району 

   256,5 Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ, 
с. Ділове Рахівського району 

   335 Капітальний ремонт вул. Дружби в с. Біла Церква 
Рахівського району 

0731120000
0 

Тячівський район 2000 Усього, у тому числі: 

   600 Капітальний ремонт опор мосту по 
вул. Першотравневій через р. Тересва в 
с. Красна Тячівського району  
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   900 Капітальний ремонт дороги по вул. Заводській в 
с. Нересниця Тячівського району 

    500 Капітальний ремонт вулиці Центральної (від буд. 
201 до буд. 147) у с. Топчино Тячівського району  

0731020000
0 

Свалявський район 1877,301 Усього, у тому числі: 

   70 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
місцевого значення в м. Свалява (вул. Польова) 

   200 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
місцевого значення в м. Свалява (вул. Сонячна) 

   280 Реконструкція та влаштування шатрового даху 
дитячого садка по вул. Ломоносова, 14а, у 
м. Свалява 

   228,321 Капітальний ремонт вул. Гірської у м. Свалява 
(коригування) 

   285,892 Капітальний ремонт вулиці Чорновола (від 
вул. Сковороди до вул. Старолюбовнянської) у 
м. Свалява 

   266,558 Капітальний ремонт вулиці Чорновола (від 
вул. Шевченка до вул. Сковороди) у м. Свалява 

   204,876 Капітальний ремонт вул. Достоєвського у 
м. Свалява (коригування) 

   150 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
місцевого значення в м. Свалява (вул. Гагаріна) 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    191,654 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
місцевого значення, смт Поляна, вул. Санаторна 

0730720000
0 

Мукачівський район 2711,023 Усього, у тому числі: 

   1400 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
місцевого значення Свалява — Мукачево, км 14 + 
370 — км 20 + 556 

   140 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
місцевого значення Мукачево — Куштановиця — 
Чинадієво, км 9 + 700 — км 10 + 400 

   160 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
місцевого значення Чинадієво — Кучава з 
під’їздом до с. Бабичі, км 0 + 700 — км 1 + 500 

   33 Реконструкція котельні в дитячому навчальному 
закладів, с. Шенборн по вул. Мукачівській, 9 

   300 Капітальний ремонт автомобільних доріг 
місцевого значення Макарівської с/р в 
с. Макарево  
(вулиці Митрака, Франка, Сільвая, Корятовича, 
Шевченка) Мукачівського району 

   160 Капітальний ремонт автомобільних доріг 
місцевого значення, с. Станово Мукачівського 
району 

   160 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
місцевого значення в с. Кендерешів Кольчинської 
селищної ради Мукачівського району 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   80 Капітальний ремонт автомобільних доріг 
місцевого значення в с. Березинка Мукачівського 
району (вулиці Борканюка, Виноградна) 

   160 Капітальний ремонт автомобільних доріг 
місцевого значення на території Обавської 
сільської ради Мукачівського району 

   118,023 Капітальний ремонт автомобільних доріг 
місцевого значення в смт Кольчино 
(вул. Набережна) 

0730420000
0 

Воловецький район 411,676 Усього, у тому числі: 

   218,545 Капітальний ремонт по вул. Миру (від труби до 
вул. Канора) в смт Воловець 

    193,131 Капітальний ремонт вул. Миру (від вул. Канора 
до труби) в смт Воловець 

0731320000
0 

Хустський район 5000 Усього, у тому числі: 

    5000 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці 
Центральної в с. Рокосово Хустського району 
Закарпатської області 

   Запорізька область   . 

0820110000
0 

м. Запоріжжя 10 000 Усього, у тому числі: 

   5000 Придбання обладнання для установ соціально-
культурної сфери комунальної власності у 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Шевченківському районі м. Запоріжжя 

    5000 Реконструкція скверу Театрального 
(Олександрівський район, м. Запоріжжя) 

0830420000
0 

Веселівський район  5000 Усього, у тому числі: 

    1213 Газифікація с. Білорецьке Веселівського району 
Запорізької області. Міжселищний газопровід 
високого тиску II категорії 

    3787 Газифікація с. Менчикури Веселівського району 
Запорізької області. Міжселищний газопровід 
високого тиску II категорії 

0830320000
0 

Великобілозерський район 600 Усього, у тому числі: 

   600 Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гоголя 
Трудової сільської ради с. Велика Білозерка 
Великобілозерського району Запорізької області 

0830820000
0 

Кам’янсько-Дніпровський район 1527 Усього, у тому числі: 

   790 Капітальний ремонт будівлі медичної 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини в с. Водяне Кам’янсько-Дніпровського 
району Запорізької області 

   500 Реконструкція водопроводу по вул. Олімпійській 
від буд. № 1 до буд. № 32, вул. Центральній від 
буд. № 478 до буд. № 596 с. Велика Знам’янка 
Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

   21 Реконструкція водопроводної мережі 
м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області по 
вул. Каховській 

   60 Реконструкція водопровідної мережі 
м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області від 
пров. Світлого до пров. Космічного по 
вул. Вишневій 

   3 Капітальний ремонт каналізаційної мережі ДНЗ 
“Зайчик” м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької 
області по вул. Промисловій 

   100 Капітальний ремонт дитячого садочка “Барвінок” 
Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької 
області 

    53 Капітальний ремонт міні-футбольного поля, 
заміна синтетичного покриття “Штучна трава”, 
Кам’янсько-Дніпровська загальноосвітня школа 
I—III ступенів  
№ 3 Кам’янсько-Дніпровської районної ради 
Запорізької області, вул. Каховська, 207, 
м. Кам’янка-Дніпровська, Запорізька область 

0830220000
0 

Василівський район 478 Усього, у тому числі: 

   331 Реконструкція повітряних ліній електромереж по 
вул. Сергія Морозова, пров. Механічному та 
пров. Михайла Коцюбинського в м. Василівка 
Запорізької області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  
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субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    147 Реконструкція повітряної лінії електромереж по 
вул. Чарівній в м. Василівка Запорізької області 

0831320000
0 

Оріхівський район 3083 Усього, у тому числі: 

   281,5 Заміна вікон та дверей в приміщенні КЗ 
“Оріхівська загальноосвітня школа I—II ступенів 
№ 5” по вул. Гетьмана Сагайдачного, 109, м. 
Оріхів Оріхівського району Запорізької області — 
капітальний ремонт 

   250 Реконструкція приміщення та внутрішніх мереж 
з встановленням електричного котла в КЗ 
“Оріхівська ДЮСШ” по вул. Овчаренко, 12, 
м. Оріхів Запорізької області 

   261,5 Заміна вікон та дверей в приміщенні КЗ 
“Оріхівська загальноосвітня школа I—II ступенів 
№ 3” по вул. Покровській, 71, м. Оріхів 
Оріхівського району Запорізької області — 
капітальний ремонт 

   190 Заміна вікон та дверей в приміщенні 
Нестерянського КЗ “ДНЗ Оленка”, с. Нестерянка 
Оріхівського району Запорізької області — 
капітальний ремонт 

   190 Заміна вікон та дверей в КЗ “Новопавлівська 
загальноосвітня школа I—II ступенів” по 
вул. Галустьяна, 1, с. Новопавлівка Оріхівського 
району Запорізької області — капітальни ремонт  

   279 Капітальний ремонт водопроводу від 
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свердловини до башти Рожновського із 
встановленням насосного обладнання в 
с. Новоандріївка Оріхівського району Запорізької 
області  

   280 Капітальний ремонт Копанівського сільського 
клубу по вул. Садовій, 9а, с. Копані Оріхівського 
району Запорізької області 

   900 Капітальний ремонт другого поверху 
Комишуваської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини по вул. Смірнова, буд. 3, 
смт Комишуваха Оріхівського району 
Запорізької області 

   124 Капітальний ремонт водопроводу по 
вул. Гетьмана Сагайдачного (від вул. Таврійської 
до пров. Робочого) у м. Оріхів Запорізької 
області 

   84 Заміна вікон та дверей в приміщенні ОК ДНЗ 
“Червона шапочка”, м. Оріхів Оріхівського 
району Запорізької області — капітальний 
ремонт 

   188 Заміна вікон та дверей в приміщенні ОК ДНЗ 
“Калинка” м. Оріхів Оріхівського району 
Запорізької області — капітальний ремонт 

   55 Заміна вікон та дверей в приміщенні ОК ДНЗ 
“Чебурашка” м. Оріхів Оріхівського району 
Запорізької області — капітальний ремонт 
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Назва місцевого бюджету адміністративно-
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нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0830620000
0 

Гуляйпільський район 1233 Усього, у тому числі: 

   174 Реконструкція зовнішніх та внутрішніх мереж 
водопостачання та каналізації КЗ “Гуляйпільська 
ЗОШ I—III ступенів № 1” ГРР за адресою: 
вул. Соборна, 52 м. Гуляйполе Запорізької 
області 

   182 Придбання автомобіля “Газель” — швидка 
медична допомога — класу “А”, КЗ 
“Гуляйпільська центральна районна лікарня 
Гуляйпільської районної ради” 

   111 Придбання приладу для ультразвукової 
діагностики Mindray ДС-30 з двома датчиками 
(для черевневої порожнини, молочної та 
щитоподібної залоз) 

   147 Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання 
та каналізації КЗ “Гуляйпільський колегіум 
“Лідер” ГРР за адресою: вул. Цвітна, 5, 
м. Гуляйполе Запорізької області 

   263 Придбання шкільного автобуса ПАЗ-Мрія для КЗ 
“Темирівська загальноосвітня школа I—III 
ступенів” Гуляйпільської районної ради 

   148 Капітальний ремонт меморіалу Слави по 
вул. Леніна, с. Новозлатопіль Гуляйпільський 
район Запорізької області 

    208 Захист від підтоплення ґрунтовими водами в 
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с. Успенівка Гуляйпільського району Запорізької 
області 

   Івано-Франківська область  . 

0910000000
0 

Обласний бюджет  
Івано-Франківської області 

45 023 Усього, у тому числі: 

   2000 Придбання медичного обладнання для 
комунального закладу “Прикарпатський 
клінічний онкологічний центр” 

   48 Поточний ремонт системи опалення 
приміщення Сапогівської НВК, с. Сапогів 
Галицького району Івано-Франківської області 

   302 Ремонт Народного дому, с. Старий Угринів 
Калуського району Івано-Франківської області 

   425 Заміна вікон в Томашівській ЗОШ I—II ст. 
Калуського району Івано-Франківської області 

   220 Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів в 
Мостищанській ЗОШ I—II ст. Калуського району 
Івано-Франківської області 

   135 Капітальний ремонт приміщення дошкільного 
навчального закладу “Сонечко” в с. Бринь 
Галицького району Івано-Франківської області 

   270 Капітальний ремонт харчоблоку в 
Староугинівській ЗОШ I—III ст. Калуського 
району Івано-Франківської області 

   3600 Будівництво школи в с. Боднарів Калуського 



Продовження додатка 1 98 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 
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району Івано-Франківської області 

   1000 Будівництво дитячого садка загального типу на 50 
місць в с. Черніїв Тисменицького району 

   1000 Реконструкція з добудовою дитячого садочка по 
вул. Січових Стрільців, 34, в смт Лисець 
Тисменицького району 

   25 000 Придбання спецобладнання для обласної 
клінічної лікарні по вул. Федьковича, 91, м. Івано-
Франківськ 

   530 Капітальний ремонт приміщень Брошнівської 
міської лікарні, смт Брошнів-Осада 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

   500 Загальноосвітня школа I—II ст. в с. Раковець 
Богородчанського району Івано-Франківської 
області 

   500 Реконструкція амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини в с. Ясень Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

   1000 Капітальний ремонт дорожнього покриття  
вул. Січових Стрільців від будинку № 1 до будинку  
№ 127 в смт Рожнятів Івано-Франківської області 

   110 Капітальний ремонт даху з утепленням фасаду 
для підвищення енергозбереження будівлі 
неврологічного відділення Долинської ЦРЛ по 
вул. О. Грицей, 15, в м. Долина Івано-
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Франківської області 

   500 Відновлення після повеневих руйнувань 
мостового переходу через р. Манявка на 
автомобільній дорозі  
Долина — Грабів — Цінева, с. Лоп’янка 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області. Нове будівництво 

   500 Капітальний ремонт мосту через р. Дуба по 
вул. Шевченка, с. Цінева Рожнятівського району  

   300 Капітальний ремонт Гутянського НВК в с. Гута 
Богородчанського району Івано-Франківської 
області  

   60 Капітальний ремонт будівлі Брошнівського 
професійного лісопромислового ліцею в 
смт Брошнів-Осада Рожнятівського району 
Івано-Франківської області (енергозберігаючі 
заходи) 

   523 Будівництво основи футбольного поля по  
вул. Чорновола в м. Івано-Франківську 

   3500 Капітальний ремонт вул. Набережної ім. Василя 
Стефаника в м. Івано-Франківську (додаткові 
роботи) 

   200 Добудова шкільної їдальні, виробничих 
майстерень та класних кімнат в школі, с. 
Чернятин Городенківського району 

   300 Капітальний ремонт їдальні, кухні, закупівля 
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кухонного інвентаря у Городенківській ЗОШ № 1 
I—III ст. Городенківського району Івано-
Франківської області 

   1000 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. С. Бандери в м. Городенка Івано-
Франківської області 

   400 Реконструкція спортивного майданчика в 
с. Рашків Городенківського району Івано-
Франківської області по вул. Галицькій, 24, 
Рашківський НВК I—II ст. 

   200 Капітальний ремонт кімнат гуртожитку ДЮСШ в 
м. Городенка Івано-Франківської області 

    200 Капітальний ремонт приміщення кухні та 
придбання кухонного обладнання у дитячому 
садку “Зірочка” в м. Городенка Івано-
Франківської області 

   120 Капітальний ремонт приміщення кухні та 
придбання кухонного обладнання у дитячому 
садку “Веселка” в м. Городенка Івано-
Франківської області 

   300 Капітальний ремонт резиденції родини 
Шухевичів, с. Тишківці Городенківського району 
Івано-Франківської області 

   80 Облаштування огорожі , капітальний ремонт 
приміщення кухні та придбання кухонного 
інвентаря у ДНЗ “Барвінок” в с. Котиківка 
Городенківського району Івано-Франківської 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

   200 Встановлення огорожі та облаштування 
тротуарною плиткою території меморіального 
комплексу та памятників в с. Тишківці 
Городенківського району Івано-Франківської 
області 

0930320000
0 

Галицький район 148 Усього, у тому числі: 

    148 Реконструкція існуючої будівлі для дитячого садка 
на  
18 місць по вул. С. Стрільців, 36, в с. Кінашів 
Галицького району Івано-Франківської області 

0931420000
0 

Тлумацький район 2000 Усього, у тому числі: 

    2000 Добудова Будзинської ЗОШ I—II ступенів 
Тлумацької районної ради Івано-Франківської 
області, с. Будзин Тлумацького району 

0931320000
0 

Тисменицький район 1232 Усього, у тому числі: 

   1000 Реконструкція школи (блок № 2) з добудовою 
спортивного залу Клубовецької ЗОШ I—III 
ступенів Тисменицької районної ради Івано-
Франківської області, с. Клубівці Тисменицького 
району 

   101 Придбання обладнання для ДНЗ “Сонечко” у 
с. Вільшаниця Тисьменицького району 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    131 Завершення заміни вікон у Тисменицькій 
спеціалізованій школі I—III ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів 

0931220000
0 

Снятинський район 999 Усього, у тому числі: 

   700 Перекриття даху корпусу “Навчально-виховний 
комплекс” Снятинська зальноосвітня школа I—III 
ступенів — ліцей, м. Снятин, Снятинський район, 
Івано-Франківська область 

    299 Капітальний ремонт приміщення районного 
будинку культури та ремонт театральних крісел у 
м. Снятин по вул. Театральній Снятинський район 
Івано-Франківська область 

0930820000
0 

Косівський район 1322,676 Усього, у тому числі: 

   725 Капітальний ремонт дитячого навчального 
закладу “Покутянка”, с-ще Кути, Косівський 
район, Івано-Франківська область 

   299 Капітальний ремонт Яворівської ЗОШ I—III 
ступенів (заміна вікон, дверей), Косівський 
район, Івано-Франківська область (в тому числі 
виготовлення кошторисної документації) 

   200 Косівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа першого ступеня — 
гімназія-інтернат”, м. Косів, Косівський район, 
Івано-Франківська область (капітальний ремонт 
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даху) 

   98,676 Капітальний ремонт вуличного освітлення з 
встановленням енергоефективних ліхтарів,  
с. Микитинці Косівського району 

0930220000
0 

Верховинський район 300 Усього, у тому числі: 

   300 Завeршeння будівництва спортивного залу в  
с. Довгополe, Вeрховинський район, Івано-
Франківська область 

0920110000
0 

м. Івано-Франківськ 977 Усього, у тому числі: 

   300 Покращення матеріально-технічної бази у 
вищому художньому професійному училищі № 
3, м. Івано-Франківськ 

   400 Заміна вікон та дверей, утеплення фасаду 
корпусу  
№ 5 Івано-Франківської центральної міської 
лікарні 

    277 Придбання медичного обладнання для Івано-
Франківської міської поліклініки № 4 

0930720000
0 

Коломийський район 2653 Усього, у тому числі: 

   69 Капітальний ремонт амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини (с. Коршів, 
вул. Шевченка,  
буд. 24) 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   170 Капітальний ремонт фельдшерсько-
акушерського пункту (с. Ліски, 
вул. Сагайдачного, буд. 2) 

   456 Капітальний ремонт фельдшерсько-
акушерського пункту (с. Казанів, вул. Б. 
Хмельницького, буд. 10а) 

   160 Капітальний ремонт даху та заміна покрівлі 
Амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини (с. Лісний Хлібичин, вул. Жовтнева, 
буд. 33) 

   55 Капітальний ремонт фельдшерсько-
акушерського пункту (с. Скопівка, 
вул. Шевченка, буд. 19а) 

   190 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини (с. Ковалівка, вул. Шахтарська, буд. 
12) 

   56 Капітальний ремонт Амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини (с. Товмачик, 
вул. Шкільна,  
буд. 34а) 

    1497 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
Городенка — Черемхів О090402, км 37 + 000 — 
км 37 + 600 

0931120000
0 

Рожнятівський район 1000 Усього, у тому числі: 
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    1000 Капітальний ремонт ДНЗ “Світанок” в 
смт Брошнів-Осада Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

0930420000
0 

Горденківський район 2297 Усього, у тому числі: 

   1497 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
Городенка — Серафинці С090404, км 7 + 200 — 
км 7 + 800 

   150 Капітальний ремонт даху приміщення 
Чернелицької амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Городенківського районного 
центру ПМСД та Чернелицького відділення 
денного перебування Городенківського 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) по 
вул. Незалежності, 12, в с-щі Чернелиця  

   100 Капітальний ремонт системи опалення 
приміщення Росохацької ЗОШ I—III ступенів 
(с. Росохач, вул. Українська, 89) 

   100 Капітальний ремонт даху Рашківського НВК I—II 
ступенів (с. Рашків, вул. Галицька, 8а) 

   150 Капітальний ремонт клубу Незвиської сільської 
ради (с. Незвисько, вул. Галицька, 50)  

   100 Капітальний ремонт будинку культури 
Городницької сільської ради (с. Городниця, 
вул. Галицька, 34) 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    200 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей на 
енергоефективні) Михальчівського НВК I—II 
ступенів (с. Михальче, вул. Грушевського, 32) 

0951000000
0 

об’єднана територіальна громада с. Нижній 
Вербіж 

50 Усього, у тому числі: 

    50 Капітальний ремонт гаража амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини 
(с. Нижній Вербіж, вул. Українська, буд. 68) 

   Київська область   . 

1032420000
0 

Фастiвський район 4394 Усього, у тому числі: 

   1487 Капітальний ремонт приміщень (заходи 
енергозбереження) КЗ “Фастівський центр 
ПМСД” за адресою: Київська область, м. Фастів,  
вул. Л. Толстого, 24 

   1495 Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ 
“Фастівський центр ПМСД” за адресою: 
Київська область,  
м. Фастів, вул. Л. Толстого, 24 

   482 Розробка проектно-кошторисної документації 
будівництва об’їзної автомобільної дороги поза 
межами с. Мала Снітинка та Мала Офірна 
Малоснітинської сільської ради Фастівського 
району Київської області 

   93 Встановлення дитячого майданчика в с. Веприк 
Фастівського району Київської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   93 Встановлення дитячого майданчика в 
с. Скригалівка Фастівського району Київської 
області 

    

   93 Встановлення дитячого майданчика в 
с. Дмитрівка Фастівського району Київської 
області 

   93 Встановлення дитячого майданчика в 
с. Дідівщина Фастівського району Київської 
області 

   93 Встановлення дитячого майданчика в с. Триліси 
Фастівського району Київської області 

   93 Встановлення дитячого майданчика в 
с. Пилипівка Фастівського району Київської 
області 

   93 Встановлення дитячого майданчика в 
с. Фастівець Фастівського району Київської 
області 

   93 Встановлення дитячого майданчика в с. В. 
Снітинка Фастівського району Київської області 

   93 Встановлення дитячого майданчика в смт Борова 
Фастівського району Київської області 

   93 Встановлення дитячого майданчика в с. Кожанка 
Фастівського району Київської області 

1031420000 Макарiвський район 372 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 108 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

   93 Встановлення дитячого майданчика в с. Бишів 
Макарівського району Київської області 

   93 Встановлення дитячого майданчика в смт Кодра 
Макарівського району Київської області 

   93 Встановлення дитячого майданчика в с. Червона 
Макарівського району Київської області 

    93 Встановлення дитячого майданчика в с. Грузьке 
Макарівського району Київської області 

1032020000
0 

Сквирський район 234 Усього, у тому числі: 

   78 Встановлення дитячого майданчика в с. Руда 
Сквирського району Київської області 

   78 Встановлення дитячого майданчика в 
с. Кривошиїнці Сквирського району Київської 
області 

    78 Встановлення дитячого майданчика в с. Рогізна 
Сквирського району Київської області 

1030220000
0 

Бiлоцеркiвський район 2998 Усього, у тому числі: 

   1499 Капітальний ремонт дороги по вул. Франка в  
с. Іванівка Білоцерківського району Київської 
області 

    1499 Капітальний ремонт дороги по вул. Злагоди в  
с. Іванівка Білоцерківського району Київської 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

1020410000
0 

м. Бровари 194 Усього, у тому числі: 

   100 Придбання комп’ютерної техніки для 
Броварської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 2 

   54 Встановлення спортивного майданчика для 
вуличного використання на прибудинковій 
території по вул. С. Петлюри, 25, в м. Броварах 
Київської області 

    40 Встановлення дитячого майданчика на 
прибудинковій території по вул. Аркадія Голуба, 
5Б, в м. Броварах Київської області 

1020110000
0 

м. Березань 1000 Усього, у тому числі: 

   500 Капітальний ремонт фасаду бібліотеки по 
вул. Героїв Небесної Сотні, 3, в м. Березані 
Київської області 

   500 Капітальний ремонт фасаду будинку по 
вул. Героїв Небесної Сотні, 20 (ЦНАП), в 
м. Березані Київської області 

1030120000
0 

Баришiвський район 2350 Усього, у тому числі: 

   200 Поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення закладів освіти Баришівського 
району Київської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   200 Поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення закладів охорони здоров’я 
первинної та вторинної ланки Баришівського 
району Київської області 

   200 Поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення закладів культури Баришівського 
району Київської області 

   80 Придбання вуличних спортивних тренажерів для 
КЗ “СК “Прогрес” Баришівського району 
Київської області 

   1320 Придбання дитячих розважально-спортивних 
майданчиків для населених пунктів Баришівського 
району Київської області (для смт Баришівка — 
240 тис. грн., с. Волошинівка — 70 тис. грн., для 
с. Сезенків — 70 тис. грн, для с. Яблуневе — 70 
тис. грн., для с. Селичівка — 40 тис. грн., с. Бзів — 
40 тис. грн., для с. Морозівка — 40 тис. грн., для 
с. Селище — 40 тис. грн., для с. Гостролуччя — 40 
тис. грн., для с. Перемога — 40 тис. грн., для 
с. Лук’янівка — 40 тис. грн., для с. Рудницьке — 40 
тис. грн., для с. Паришків — 40 тис. грн., 
с. Корніївка — 40 тис. грн., для с. Лукаші — 40 
тис. грн., для с. Пилипче — 40 тис. грн., для 
с. Ярешки — 40 тис. грн., для с. Лехнівка — 40 
тис. грн., для с. Садове — 40 тис. грн., для 
с. Недра — 40 тис. грн., для с. Семенівка — 40 
тис. грн., для с. Веселинівка — 40 тис. грн., для 
с. Масківці — 40 тис. грн., для с. Поділля — 40 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

тис. грн., для с. Коржі — 40 тис. грн., для 
с. Дернівка — 30 тис. грн.) 

    350 Будівництво каналізаційних очисних споруд в 
смт Баришівка продуктивністю 2000 м3/добу, 
коригування проектно-кошторисної документації 
по об’єкту 

1030620000
0 

Броварський район 1806 Усього, у тому числі: 

   135 Придбання проекторів для населених пунктів 
Броварського району Київської області 
(с. Бобрик, смт Велика Димерка, с. Гоголів, с. 
Зазим’я, смт Калинівка, с. Літки, с. Плоске, 
с. Рожни,  
с. Шевченкове) 

   135 Придбання мультимедійних комплексів для 
населених пунктів Броварського району 
Київської області (с. Гоголів, с. Літки, с. 
Шевченкове) 

   85 Придбання музичних інструментів (домра, 
бандура, флейта) для дитячої школи мистецтв, 
с. Калинівка Броварського району 

   20 Придбання ударної установки, с. Русанів 
Броварського району 

   59 Спортивні татамі для спортивного “Хортингу”,  
с. Літки Броварського району 

   207 Придбання тренажерних майданчиків для 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вуличного використання в населених пунктах 
Броварського району Київської області 
(смт Калинівка, с. Бобрик, 
с. Літочки) 

   85 Гімнастичний майданчик для вуличного 
використання, с. Красилівка Броварського 
району 

   450 Центральна станція цілодобового моніторингу 
для ангеоневрологічного відділення для 
Броварської центральної районної лікарні 

   30 Придбання електрокардіографа для 
Броварського районного центру первинної 
медико-санітарної допомоги  

   30 Придбання електрокардіографа для 
Броварського районного відділення невідкладної 
допомоги 

   570 Придбання електрокардіографів для малих 
амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини населених пунктів Броварського 
районного (с. Плоске, с. Рожни, с. Погреби, 
с. Пухівка, с. Русанів, с. Світильня, смт Велика 
Димерка, с. Богданівка, с. Гоголів, с. Літки, 
с. Бобрик, с. Зазим’я, с. Красилівка, 
с. Тарасівка, с. Шевченкове, с. Рудня, с. Калита, 
с. Заворичі, с. Семиполки) 

1030420000
0 

Бориспiльський район 1687,446 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   637,69 Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений гай в 
селі Сошників, Бориспільського району Київської 
області 

    1049,756 Капітальний ремонт дороги по вул. Садовій в 
селі Вишеньки Бориспільського району Київської 
області 

1031020000
0 

Згурiвський район 1458,574 Усього, у тому числі: 

    1458,574 Будівництво водогонів по вулицях Озерній, І. 
Франка, Жовтневій та пров. Жовтневому в 
смт Згурівка Київської області 

1031720000
0 

Переяслав-Хмельницький район 110 Усього, у тому числі: 

   60 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для проведення утеплення 
Циблівської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів, с. Циблі Переяслав-Хмельницького 
району Київської області 

    50 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для проведення утеплення 
Циблівського дошкільного навчального закладу 
“Колосок”, с. Циблі Переяслав-Хмельницького 
району Київської області 

1032520000
0 

Яготинський район 1743,980 Усього, у тому числі: 

   102 Виготовлення проектно-кошторисної 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

документації на реконструкцію будівлі актового 
залу, харчоблоку Лемешівської ЗОШ I—III 
ступенів в спортивний зал з харчоблоком, с. 
Лемешівка Яготинського району Київської 
області 

   40 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул. Онищенка в с. Капустинці 
Яготинського району Київської області 

   364,455 Капітальний ремонт дороги вул. Філатова від 
вул. Котляревського до буд. № 36 в м. Яготині 
Київської області 

   619,528 Капітальний ремонт дороги вул. Мініна в 
м. Яготині Київської області 

    617,997 Капітальний ремонт дороги пров. Говорова в 
м. Яготині Київської області 

1020310000
0 

м. Бориспiль 400 Усього, у тому числі: 

    400 Будівництво каналізаійних очисних споруд у  
м. Борисполі, коригування проектно-
кошторисної докуметації по об’єкту 

1030720000
0 

Василькiвський район 2200 Усього, у тому числі: 

   800 Капітальний ремонт фасадів та утеплення стін за 
системою підвищення енергоефективності 
будівлі школи мистецтв у с. Плесецьке 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Васильківського району 

    1400 Капітальний ремонт фасадів та утеплення стін за 
системою підвищення енергоефективності 
будівлі дитячого садка “Золотий півник” в 
с. Кожухівка Васильківського району 

1020510000
0 

м. Васильків 1220 Усього, у тому числі: 

    1220 Капітальний ремонт малого футбольного поля 
комунального підприємства “Стадіон Кристал”, 
м. Васильків 

1020610000
0 

м. Ірпінь 2800 Усього, у тому числі: 

   1400 Реконструкція мережі освітлення в’їзної групи по 
вул. Свято-Покровській у с-щі Гостомель (м. 
Ірпінь)  

    1400 Придбання комп’ютерної техніки, периферійної 
техніки до комп’ютерної техніки для закладів 
комунальної власності м. Ірпеня  

1031620000
0 

Обухівський район 1580 Усього, у тому числі: 

    1580 Капітальний ремонт парку відпочинку по  
вул. Шевченка в с. Трипілля Обухівського району 
Київської області 

1031320000
0 

Києво-Святошинський район 2010 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   190 Придбання комп’ютерної техніки для 
комунальних підприємств Боярської міської 
ради Київської області (вул. Білогородська, 13, 
м. Боярка) 

   1400 Капітальний ремонт дороги по вул. Амосова у 
с. Святопетрівському (950 м.) 

   420 Капітальне будівництво спортивного дитячого 
майданчика по вул. Європейській у 
м. Вишневому комунального підприємства 
Управління комунального господарства 
Вишневої міської ради 

1010000000
0 

Обласний бюджет Київської області 6130 Усього, у тому числі: 

   2874 Будівництво середньої загальноосвітньої школи  
I—III ступенів на 24 класи (720 учнів) в 
смт Чабани, вул. Юності, 5, Києво-
Святошинського району Київської області 

   121 Капітальний ремонт дороги по вул. Мулівській в 
м. Тараща Таращанського району Київської 
області 

   302 Капітальний ремонт дороги по вул. Набережній в 
с. Ратуш Володарського району Київської 
області 

   260 Капітальний ремонт дороги по вул. Карташова в 
с. Логвин Володарського району Київської 
області 



Продовження додатка 1 117 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   301 Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в 
с. Тадіївка Володарського району Київської 
області 

   509 Реконструкція будівлі будинку культури по 
вул. Леніна, 243, в с. Владиславка Миронівського 
району Київської області 

   110 Капітальний ремонт дороги по пров. 
Привокзальному в м. Миронівці Київської області 

   94 Капітальний ремонт дороги по вул. Польовій в 
с. Ясенівка Ставищанського району Київської 
області 

   62 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 
по вул. Миру, вул. Шевченка в с. Розумниця 
Ставищанського району Київської області 

   303 Капітальний ремонт Будинку культури по 
вул. Гагаріна, 22, в с. Волиця Фастівського 
району Київської області 

   176 Капітальний ремонт сільського будинку культури 
по вул. Соборній в с. Велика Вовнянка 
Таращанського району Київської області 

   344 Капітальний ремонт даху та покрівлі 
Володарського ДНЗ “Пізнайко” комбінованого 
типу в смт Володарка Володарського району 
Київської області 

   674 Реконструкція теплової мережі у м. Богуславі 
Богуславського району Київської області. Ділянка 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

від ТК № 9 по вул. Соборній до ТК № 36 по 
вул. Миколаївській 

1030820000
0 

Вишгородський район 1337,63 Усього, у тому числі: 

    1337,63 Будівництво дитячого садка на 75 місць в 
с. Козаровичі Вишгородського району Київської 
області 

1031820000
0 

Поліський район 1490 Усього, у тому числі: 

    1490 Будівництво спортивного майданчика розміром 
42 х 22 м із штучним покриттям по 
вул. Воздвиженська, 78, в смт Крисятичі 
Поліського району Київської області 

1031120000
0 

Іванківський район 2172,37 Усього, у тому числі: 

    2172,37 Капітальний ремонт будівлі стадіону “Промінь” 
по вул. Київській, 20, в смт Іванків Київської 
області  

   Кіровоградська область   . 

1131820000
0 

Петрівський район 1000 Усього, у тому числі: 

    1000 Капітальний ремонт системи теплопостачання 
головного корпусу КЗ “Петрівська ЦРЛ” 
Петрівського району Кіровоградської області 

1131620000 Олександрійський район 4000 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

   2900 Реконструкція Головківської ЗШ I—III ст. по 
вул. Жовтневій, 40, с. Головківка 
Олександрійського району Кіровоградської 
області 

   1100 Капітальний ремонт будівлі Цукрозаводського 
НВК по вул. Жовтневій, 10, смт Приютівка 
Олександрійського району Кіровоградської 
області 

1131920000
0 

Світловодський район 900 Усього, у тому числі: 

   510 Реконструкція частини приміщень Захарівської 
ЗОШ 
I—III ступенів під розміщення навчально-
виховного комплексу у с. Захарівка 
Світловодського району Кіровоградської області 

   345 Реконструкція частини приміщень 
Великоскельовської ЗОШ I—III ступенів під 
розміщення навчально-виховного комплексу у с. 
В. Скельова Світловодського району 
Кіровоградської області 

    45 Придбання дитячого майданчика, с. Федірки 
Світловодського району 

1131720000
0 

Онуфріївський район 1900 Усього, у тому числі: 

   1000 Капітальний ремонт Онуфріївської центральної 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

районної лікарні по вул. Графа Толстого, № 90, 
селище Онуфріївка Кіровоградської області 

   500 Проведення комплексних робіт із благоустрою 
паркової зони по вул. Молодіжній с. Успенка 
Онуфріївського району Кіровоградської області 

   400 Реконструкція вулиці Дерибаса у 
смт Онуфріївка Кіровоградської області. 
Коригування 

1130720000
0 

Знам’янський район 1748 Усього, у тому числі: 

   750 Капітальний ремонт Іванковецького сільського 
клубу по вул. Шевченка, 2а, у с. Іванківці 
Знам’янського району Кіровоградської області 

   301 Енергозберігаючі заходи в Будинку культури по 
вул. Київській в с. Цибулеве Знам’янського 
району Кіровоградської області Капітальний 
ремонт горищного покриття (даху), покрівлі з 
утеплення 

   293 РП “Капітальний ремонт (заміна вікон на 
енергозберігаючі) загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 6” по вул. Шевченка, 11, в 
м. Знам’янка Друга Кіровоградської області 

    404 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу № 6 “Сонечко”, м. Знам’янка, 
вул. Чайковського, 27, Знам’янський район 
Кіровоградської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

1120410000
0 

м. Світловодськ 450 Усього, у тому числі: 

   450 Будівництво зовнішніх мереж централізованого 
водопостачання вулиць Труда від буд. № 2 до 
буд.  
№ 32; Першотравневої від буд. № 3 до буд. № 57, 
Незалежності, Березової, Чумацької в сел. 
Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської 
області 

1120110000
0 

м. Кропивницький 10 000 Усього, у тому числі: 

   5 000 Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва “Ковалівський” 

   5 000 Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення “Перемоги” 

1110000000
0 

Обласний бюджет  
Кіровоградської області 

6 000 Усього, у тому числі: 

   5 000 Кіровоградська обласна дитяча лікарня по 
вул. Преображенській, 79/35, м. Кіровоград — 
реконструкція 

   1 000 Будівництво шатрової покрівлі над будинком 
культури у с. Розумівка Олександрівського 
району Кіровоградської області. Коригування 

1130320000
0 

Гайворонський район 944 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   301 Капітальний ремонт будівлі та заміна котельного 
обладнання, Гайворонська дитяча музична 
школа Кіровоградська область, Гайворонський 
район  
м. Гайворон, пров. Вокзальний, 3 

   100 Поточний ремонт спортивного залу — заміна 
вікон, дверей на металопластикові, заміна 
обладнання котельні, Кіровоградська область, 
Гайворонський район село Хащувати, 
Хащуватська загальноосвітня школа I—III 
ступенів, вул. Солгутовська, 1 

   543 Реконструкція водопроводу, м. Гайворон 
Гайворонський район Кіровоградської області 
(корегування) 

1130120000
0 

Бобринецький район 500 Усього, у тому числі: 

   500 Реконструкція будівлі дитячої консультації 
Бобринецької ЦРЛ по пров. Порика, 6, 
м. Бобринець, Бобринецький район, 
Кіровоградська область, під відомче житло 

1130420000
0 

Голованівський район 585 Усього, у тому числі: 

   300 Капітальний ремонт операційного та 
приймального відділення головного корпусу 
Голованівської ЦРЛ, Кіровоградська область, 
Голованівський район, смт Голованівськ, 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Незалежності, 2 

   285 Капітальний ремонт поліклініки Голованівської 
ЦРЛ, Кіровоградська область, Голованівський 
район смт Голованівськ, вул. Незалежності, 2 

1131420000
0 

Новоукраїнський район 5427 Усього, у тому числі: 

   200 Капітальний ремонт системи опалення з 
встановленням мінікотельні на твердому паливі у 
міському будинку культури № 1 по 
вул. М. Вороного, 204, в м. Новоукраїнці, 
Новоукраїнський район Кіровоградської області 

   227 Заміна вікон на металопластикові та утеплення 
фасадів міського будинку культури № 1 по 
вул. М. Вороного, 204, в м. Новоукраїнці, 
Новоукраїнський район Кіровоградської області 
— капітальний ремонт 

   5000 Реконструкція будівлі дитячого садка “Зернятно” 
по вул. Миру, 5, в м. Новоукраїнка 
Кіровоградської області 

1120310000
0 

м. Олександрія 2573 Усього, у тому числі: 

    2378 Реконструкція будівлі колишнього відділення 
урології МК ЛПЗ — міська лікарня № 1 в 
м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по 
вул. Семашка, 15, у  
м. Олександрії Кіровоградської області, 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

м. Олександрія, Олександрійський район, 
Кіровоградська область 

    195 Капітальний ремонт приміщень 
Олександрійського міського музейного центра 
ім. Худякової А. Ф. по вул. Перспективній, 14 
(вул. 50 років Жовтня, 14) в м. Олександрії 
Кіровоградської області, м. Олександрія, 
Олександрійський район, Кіровоградська 
область 

1150100000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Бобринець  

413,9 Усього, у тому числі: 

   413,9 Схема ошимізації роботи системи 
централізованого водопостачання та 
водовідведення. Облаштування артсвердловини, 
реконструкція, м. Бобринець Кіровоградської 
області 

1130520000
0 

Добровеличківський район 2586,1 Усього, у тому числі: 

   1 428,4 Капітальний ремонт дороги по вул. Осипенка, 
м. Помічна Добровеличківського району 
Кіровоградської області 

    1 157,7 Будівництво футбольного майданчика 42 x 22 м, 
м. Помічна, пров. Чехова, 2, Добровеличківського 
району Кіровоградської області 

   Луганська область   . 

1230320000 Білокуракинський район 1280 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

    450 Реконструкція покрівлі спортивного залу 
Білокуракинської ЗОШ I—III ст. № 2 по вулиці 
Шевченка, 35в, смт Білокуракине 
Білокуракинського району 

   430 Капітальний ремонт спортивного залу 
Білокуракинської ЗОШ I—III ст. № 2 по вулиці 
Шевченка, 35в, смт Білокуракине 
Білокуракинського району 

    400 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III 
ступенів по вул. Миру, 10, в с. Просторе 
Білокуракинського району 

1231320000
0 

Сватівський район 1220 Усього, у тому числі: 

   420 Капітальний ремонт із заміни вікон навчально-
виховного комплексу “Преображенська 
загальноосвітня школа 
I—II ступенів — дошкільний навчальний заклад” 
Сватівської районної ради Луганської області по 
вул. Шевченка 5 с. Преображене 

   400 Капітальний ремонт із заміни вікон навчально-
виховного комплексу “Ковалівська 
загальноосвітня школа I—III ступенів — 
дошкільний навчальний заклад” Сватівської 
районної ради Луганської області по 
вул. Жовтневій, 30, с. Ковалівка 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    400 Капітальний ремонт із заміни вікон навчально-
виховного комплексу “Петрівська 
загальноосвітня школа I—II ступенів — 
дошкільний навчальний заклад” Сватівської 
районної ради Луганської області по 
вул. Шкільній, 1, с. Петрівка 

1231620000
0 

Старобільський район 1000 Усього, у тому числі: 

   400 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III 
ступенів в с. Хворостянівка Старобільського 
району по вул. Миру, 17 

   600 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу “Золотий півник” в с. Веселе 
Старобільського району по вул. Миру, 62а 

1231720000
0 

Троїцький район 500 Усього, у тому числі: 

    500 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III 
ступенів в с. Лантратівка Троїцького району по 
вул. Шкільній, 2 

1230920000
0 

Новоайдарський район 1000 Усього, у тому числі: 

   200 Нове Будівництво. Впровадження вуличного 
освітлення за інноваційними технологіями по  
вул. Шкільній в с. Штормове Новоайдарського 
району 

   200 Нове Будівництво. Впровадження вуличного 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

освітлення за інноваційними технологіями по  
вул. Центральній в с. Денежникове 
Новоайдарського району 

   200 Нове Будівництво. Впровадження вуличного 
освітлення за інноваційними технологіями по вул. 
Істрашкіна в с. Гречишкіно Новоайдарського 
району 

   250 Нове Будівництво. Впровадження вуличного 
освітлення за інноваційними технологіями по вул. 
Центральній в с. Бахмутівка Новоайдарського 
району 

   50 Будівництво дитячого майданчику в с. Штормове 
Новоайдарського району 

   50 Будівництво дитячого майданчику в с. Побєда 
Новоайдарського району 

   50 Будівництво дитячого майданчику в с. Бахмутівка 
Новоайдарського району 

   Львівська область   . 

1351600000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Ходорів 

5000 Усього, у тому числі: 

   1000 Реконструкція каналізації по вулицях Шевченка 
та Рильського в м. Ходорів Львівської області 

   1000 Будівництво (буріння) водозабірних свердловин 
для водопостачання м. Ходорова Львівської 
області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    3000 Реконструкція системи водопостачання 
м. Ходорів Львівської області перша черга 
(с. Садки — насосно-фільтрувальна станція) 

1350500000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Гніздичів 

3000 Усього, у тому числі: 

    3000 Школа в смт Гніздичів Жидачівського району 
Львівської області 

1331520000
0 

Сколівський район 5000 Усього, у тому числі: 

   1000 Будівництво школи на 150 учнівських місць в 
с. Коростів 

   1000 Реконструкція з добудовою Верхньорожанської 
школи  
I—II ст. на 180 учнівських місць в с. Верхня 
Рожанка 

   2500 Реконструкція з добудовою 
Верхньосиньовидненської загальноосвітньої 
школи I—III ступеня по вул. Грушевського, 13, 
смт Верхнє Синьовидне Сколівського району 

    500 Будівництво Народного дому на 50 місць, 
с. Сопіт Сколівського району 

1330320000
0 

Городоцький район 3500 Усього, у тому числі: 

   3000 Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок 
до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ по 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Коцюбинського, 18, в тому числі коригування 
ПКД 

   500 Будівництво школи I—II ступенів в с. Братковичі 
Городоцького району Львівської області 

1331420000
0 

Самбірський район 1500 Усього, у тому числі: 

   1500 Капітальний ремонт дитячого садка по 
вул. Поливки, 198, с. Кульчиці Самбірського 
району. Коригування 

1310000000
0 

Обласний бюджет  
Львівської області 

5660 Усього, у тому числі: 

   5000 Реконструкція з розширенням середньої 
загальноосвітньої школи № 41, вул. Макаренка, 
19, в смт Брюховичі, м. Львів 

   50 Департамент освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації (покращення 
матеріально-технічного забезпечення 
Перемишлянського професійного ліцею 
Перемишлянського району Львівської області) 

   110 Департамент освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації (заміна вікон та дверей 
у Миколаївському професійному ліцеї 
Миколаївського району Львівської області) 

   500 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових 
хідників та доріг комунального закладу Львівської 
обласної ради “Львівський геріатричний 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

пансіонат”, вул. Медової Печери, 71, м. Львів 

1320110000
0 

м. Львів 1515 Усього, у тому числі: 

   15 Закупівля оргтехніки та мультимедійного 
обладнання для Львівського державного коледжу 
харчової і переробної промисловості 
Національного університету харчових технологій 

   490 Капітальний ремонт актового залу в СЗШ № 54, 
вул. м. Хвильового, 16, м. Львів 

   200 Капітальний ремонт із заміною вікон в ЛСШ I—III 
ступеня № 57 ім. Короля Данила, 
вул. Жовківського, 6, м. Львів 

   100 Капітальний ремонт із заміною вікон в СЗШ № 78, 
вул. Замарстинівська, 132, м. Львів 

   250 Відновлення благоустрою прилеглої території 
СЗШ  
№ 22 ім. В. Стефаника, вул. Хімічна, 7, м. Львів 

   100 Капітальний ремонт пральні в ДНЗ № 106, 
вул. М. Хвильового, 11, м. Львів 

   90 Капітальний ремонт пральні в ДНЗ № 121, 
вул. Дашкевича, 17, м. Львів 

   200 Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 144,  
вул. Б. Хмельницького, 93, м. Львів 

    70 Облаштування дитячого майданчика ДНЗ № 95, 
вул. Гайдамацька, 2а, м. Львів 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

1330720000
0 

Золочівський район 1892 Усього, у тому числі: 

   80 Капітальний ремонт Поморянської міської 
лікарні по вул. Верхній Підгай, 3, в смт Поморяни 
Золочівського району Львівської області 

   40 Капітальний ремонт котельні Поморянської 
міської лікарні по вул. Верхній Підгай, 3 в 
смт Поморяни Золочівського району Львівської 
області 

   50 Закупівля комплекту музично-акустичної 
апаратури, технічного обладнання та оргтехніки 
для Народного дому с. Сновичі Золочівського 
району Львівської області 

   140 Реконструкція приміщення Народного дому, 
с. Шпиколоси Золочівського району Львівської 
області 

   30 Закупівля комплекту меблів у кабінет арт-гуртка 
“Палітра” Золочівського центру дитячої та 
юнацької творчості Золочівського району 
Львівської області 

   10 Придбання оргтехніки для Золочівської районної 
психолого-медико-педагогічної консультації 
Золочівського відділу освіти Золочівського району 
Львівської області 

   18 Закупівля вхідних дверей для Золочівського 
міського виробничого житлово-комунального 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

підприємства м. Золочів, вул. Лермонтова, 2 (для 
заміни дверей по вул. Шашкевича, 34, у 
м. Золочів) Золочівського району Львівської 
області 

   70 Закупівля медичного обладнання для Глинянської 
районної лікарні Золочівського району Львівської 
області 

   20 Придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки 
для Великополюхівської сільської ради 
Золочівського району Львівської області 

   15 Заміна вікон та дверей в ФАП, с. Туркотин 
Золочівського району Львівської області 

   49 Придбання дитячого майданчику у с. Перегноїв 
Золочівського району Львівської області 

   45 Придбання дитячого майданчику у с. Сновичі 
Золочівського району Львівської області 

   47 Придбання дитячого майданчику по  
вул. М. Черемшини у м. Золочеві Золочівського 
району Львівської області 

   48 Придбання дитячого майданчику у с. Вороняки 
Золочівського району Львівської області  

   45 Придбання компютерного, технологічного 
обладнання, оргтехніки та покращення 
матеріально-технічного забезпечення редакції 
газети “Народне слово (Золочів)” Золочівського 
району Львівської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   20 Заміна вікон та дверей в ФАП, с. Перегноїв 
Золочівського району Львівської області 

   165 Облаштування бруківкою території Золочівської 
ЗОШ  
I—III ступенів № 3 Золочівського району Львівської 
області 

   45 Придбання дитячого майданчика у с. Поляни 
Золочівського району Львівської області 

   80 Капітальний ремонт (продовження) Народного 
дому с. Гончарівка Золочівського району 
Львівської області 

   45 Придбання дитячого майданчика у с. Плугів 
Золочівського району Львівської області 

   120 Реконструкція приміщення Народного дому 
с. Словіта Золочівського району Львівської 
області 

   45 Придбання дитячого майданчика у с. Білий 
Камінь Золочівського району Львівської області 

   45 Придбання дитячого майданчика у с. Сасів 
Золочівського району Львівської області 

   45 Придбання дитячого майданчика у 
с. Новоселище Золочівського району Львівської 
області 

   45 Придбання дитячого майданчика у с. Гологори 
Золочівського району Львівської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   10 Придбання дитячого майданчика у с. Кийків 
Золочівського району Львівської області 

   20 Придбання дитячого майданчика у с. Козаки 
Золочівського району Львівської області 

   45 Придбання дитячого майданчика у с. Червоне 
Золочівського району Львівської області 

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Солова 
Золочівського району Львівської області 

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Заставне 
Золочівського району Львівської області 

   305 Капітальний ремонт тротуарів по 
вул. Шептицького у м. Глиняни Золочівського 
району Львівської області 

    70 Облаштування бруківкою території ДНЗ 
“Колосок”, с. Куровичі Золочівського району 
Львівської області 

1320810000
0 

м. Трускавець 929 Усього, у тому числі: 

   77 Реконструкція хірургічного корпусу міської 
лікарні, м. Трускавець, Львівська області 

   77 Реконструкція терапевтичного корпусу міської 
лікарні, м. Трускавець, Львівська область 

   134 Реконструкція фасаду СЗШ № 1, м. Трускавець 
Львівської області 

   133 Реконструкція спортивного майданчика на 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

території НВК “СЗШ № 2 — гімназія” по 
вул. Данилишиних, 19, в м. Трускавці Львівської 
області 

    508 Капітальний ремонт Трускавецького дитячо-
юнацького спортивного клубу “Спортовець” із 
заміною вікон та утепленням фасаду за 
адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 11 

1330920000
0 

Миколаївський район 2553 Усього, у тому числі: 

   75 Придбання пасажирських зупинок для очікування 
громадського транспорту у с. Пісочна 
Миколаївського району Львівської області  

   30 Закупівля медичного обладнання для 
Пісочнянської амбулаторії загальної практики та 
сімейної медицини Миколаївського району 
Львівської області 

   45 Придбання мультимедійного та технічного 
обладнання для Черницького НВК 
Миколаївського району Львівської області 

   15 Придбання мультимедійного обладнання 
(проектора) для Київецького НВК Миколаївського 
району Львівської області 

   20 Заміна вікон у ДНЗ, с. Черниця Миколаївського 
району Львівської області 

   30 Придбання меблів для Надітицької ЗОШ 
Миколаївського району Львівської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   10 Заміна вікон в Надітицькій ЗОШ Миколаївського 
району Львівської області 

   42 Закупівля сміттєвих баків для Пісочненської 
сільської ради Миколаївського району Львівської 
області 

   10 Придбання шкільних комплектів парт для 
Надітицької ЗОШ Миколаївського району 
Львівської області 

   45 Придбання трьохфазного кондиціонера для 
Народного дому, с. Черниця Миколаївського 
району Львівської області 

   60 Придбання шкільних комплектів парт для 
Веринської ЗОШ Миколаївського району 
Львівської області 

   45 Придбання мультимедійного та технічного 
обладнання для Крупської ЗОШ Миколаївського 
району Львівської області 

   35 Благоустрій стадіону у с. Крупське 
Миколаївського району Львівської області 

   45 Придбання дитячого майданчика у с. Розвадів 
Миколаївського району Львівської області 

   40 Придбання шкільних комплектів парт та стільців 
для Роздільської ЗОШ Миколаївського району 
Львівської області 

   50 Придбання музичної апаратури та оргтехніки для 
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бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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Обсяг 
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тис. гриве
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Народного дому, смт Розділ Миколаївського 
району Львівської області 

   7 Придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки 
для Березинської ЗОШ Миколаївського району 
Львівської області 

   25 Придбання музичної апаратури та оргтехніки для 
дошкільного навчального закладу “Струмок”, 
с. Березина Миколаївського району Львівської 
області 

   75 Заміна дверей у Держівській ЗОШ 
Миколаївського району Львівської області 

   49 Придбання дитячого майданчика у с. Дроговиж 
Миколаївського району Львівської області 

   45 Придбання музичної апаратури для Дроговизької 
ЗОШ Миколаївського району Львівської області 

   40 Придбання тренажерного майданчика для 
Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи 
Миколаївського району Львівської області 

   20 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
для Устянської ЗОШ Миколаївського району 
Львівської області 

   40 Придбання спортивного тренажерного 
майданчика у с. Устя Миколаївського району 
Львівської області 

   40 Заміна вікон та дверей в Народному домі, 
с. Криниця Миколаївського району Львівської 



Продовження додатка 1 138 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

   30 Придбання дитячого майданчика у с. Криниця 
Миколаївського району Львівської області 

   6 Придбання оргтехніки для Криницької сільської 
ради Миколаївського району Львівської області 

   65 Придбання дитячого майданчика у с. Гірське 
Миколаївського району Львівської області 

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Липиці 
Миколаївського району Львівської області 

   49 Придбання дитячого майданчика у с. Станківці 
Миколаївського району Львівської області 

   20 Придбання комплекту крісел для Народного 
дому, с. Гірське Миколаївського району 
Львівської області 

   75 Заміна вікон в Раделицькому НВК 
Миколаївського району Львівської області 

   30 Придбання мультимедійного та технічного 
обладнання для Малогорожанківської ЗОШ 
Миколаївського району Львівської області 

   15 Придбання комп’ютерної техніки та технічного 
обладнання для Новосілки-Опарської ЗОШ 
Миколаївського району Львівської області 

   60 Облаштування бруківкою території Новосілки-
Опарської ЗОШ Миколаївського району 
Львівської області 



Продовження додатка 1 139 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   45 Придбання дитячого майданчика у с. Більче 
Миколаївського району Львівської області 

   35 Придбання мультимедійного та технічного 
обладнання для Колодрубівської ЗОШ 
Миколаївського району Львівської області 

   30 Придбання меблів для ФАП, с. Повергів 
Миколаївського району Львівської області 

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Ричагів 
Миколаївського району Львівської області 

   85 Придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки 
для Миколаївської комунальної центральної 
районної лікарні Миколаївського району 
Львівської області 

   45 Придбання мультимедійного та технічного 
обладнання для Миколаївської районної 
бібліотеки Миколаївського району Львівської 
області 

   25 Придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки 
для Миколаївської гімназії Миколаївського 
району Львівської області 

   50 Придбання технологічного обладнання для 
Миколаївської ЗОШ №1 Миколаївського району 
Львівської області 

   35 Придбання шкільних комплектів парт для 
Миколаївського НВК Миколаївського району 
Львівської області 



Продовження додатка 1 140 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   30 Придбання музичної апаратури та технічного 
обладнання для Народного дому селища 
Липівка Тростянецької об’єднаної територіальної 
громади Миколаївського району Львівської 
області 

   30 Придбання музичної апаратури та технічного 
обладнання для Народного дому, с. Поляна 
Тростянецької об’єднаної територіальної 
громади Миколаївського району Львівської 
області 

   20 Придбання двох баскетбольних щитів для 
Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи 
Миколаївського району Львівської області 

   125 Облаштування дитячих майданчиків у 
м. Миколаїв Миколаївського району Львівської 
області 

   50 Придбання пасажирських зупинок для очікування 
громадського транспорту у м. Миколаїв 
Миколаївського району Львівської області  

   20 Закупівля спортивного інвентарю та форми для 
Рудниківського НВК Миколаївського району 
Львівської області 

   45 Закупівля комп’ютерної техніки та оргтехніки для 
комунального підприємства “Редакція міської 
газети “Миколаївські Вісті” (33455352) 
Миколаївської міської ради Львівської області 



Продовження додатка 1 141 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   80 Облаштування бруківкою території 
Рудниківського НВК Миколаївського району 
Львівської області 

   25 Придбання музичного обладнання для 
Рудниківського НВК Миколаївського району 
Львівської області 

   200 Капітальний ремонт фасаду Черницького НВК 
“ЗНЗ  
I—III ст. — ДНЗ” на вул. Привокзальна, 16а, в 
с. Пісочна Миколаївського району львівської 
області 

   35 Облаштування пасажирської зупинки для 
очікування громадського транспорту у селі 
Горішнє Миколаївського району Львівської 
області  

   40 Придбання технологічного обладнання та 
устаткування для дошкільного навчального 
закладу “Журавлик” м. Миколаїв Львівської 
області 

   50 Придбання технологічного обладнання та 
устаткування для дошкільного навчального 
закладу “Теремок” м. Миколаїв Львівської 
області 

    85 Придбання музичного та технологічного 
обладнання для Миколаївського міського Палацу 
культури Миколаївського району Львівської 



Продовження додатка 1 142 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

1331120000
0 

Перемишлянський район 2539 Усього, у тому числі: 

   160 Реконструкція вуличного освітлення с. Любешка 
Перемишлянського району Львівської області 

   40 Закупівля медичного обладнання та устаткування 
для Іванівської амбулаторії загальної практики та 
сімейної медицини Перемишлянського район 
Львівської області 

   75 Закупівля медичного обладнання та устаткування 
для Бібрської районної лікарні 
Перемишлянського району Львівської області 

   30 Придбання комплекту крісел для Народного 
дому м. Бібрка Перемишлянського району 
Львівської області 

   40 Придбання дитячого майданчика у м. Бібрка 
Перемишлянського району Львівської області 

   30 Придбання технічного обладнання та 
устаткування для ДНЗ “Сонечко” по вул. Уляни 
Кравченко, 17, в м. Бібрка Перемишлянського 
району Львівської області 

   15 Придбання спортивного інвентарю та 
комп’ютерної техніки для Болотнянської ЗОШ 
Перемишлянського району Львівської області  

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Ганачівка 
Перемишлянського району Львівської області 



Продовження додатка 1 143 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   400 Благоустрій спортивного майданчика зі штучним 
покриттям в парку ім. Б. Хмельницького в 
м. Перемишляни Перемишлянського району 
Львівської області 

   25 Придбання технічного обладнання та інвентарю 
для Народного дому с. Білка Перемишлянського 
району Львівської області 

   15 Заміна вікон для Народного дому с. Вовків 
Перемишлянського району Львівської області 

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Вільховець 
Перемишлянського району Львівської області 

   44 Заміна вікон та дверей у Ганачівській ЗОШ 
Перемишлянського району Львівської області 

   25 Придбання технічного обладнання та оргтехніки 
для Перемишлянської центральної районної 
бібліотеки Перемишлянського району Львівської 
області 

   30 Придбання технічного обладнання та оргтехніки 
для Унівської ЗОШ Перемишлянського району 
Львівської області 

   20 Придбання технічного обладнання та оргтехніки 
для Серниківського НВК Перемишлянського 
району Львівської області 

   10 Придбання технічного обладнання та оргтехніки 
для Народного дому с. Серники 
Перемишлянського району Львівської області 



Продовження додатка 1 144 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   25 Закупівля вікон для Народного дому с. Серники 
Перемишлянського району Львівської області 

   25 Покращення матеріально-технічного 
забезпечення Народного дому с. Новосілки 
Перемишлянського району Львівської області 

   15 Придбання дверей для ДНЗ с. Станимир 
Перемишлянського району Львівської області 

   15 Придбання дверей для Станимирської ЗОШ 
Перемишлянського району Львівської області 

   15 Придбання медичного обладнання для ФАП 
с. Пнятин Перемишлянського району Львівської 
області 

   25 Придбання музичного обладнання для 
Народного дому с. Подусільна 
Перемишлянського району Львівської області 

   50 Придбання вікон для Осталовицької ЗОШ 
Перемишлянського району Львівської області 

   25 Покращення матеріально-технічного 
забезпечення Народного дому с. Мерещів 
Перемишлянського району Львівської області 

   25 Покращення матеріально-технічного 
забезпечення Народного дому с. Болотня 
Перемишлянського району Львівської області 

   10 Облаштування пандуса у Боршівській ЗОШ 
Перемишлянського району Львівської області 



Продовження додатка 1 145 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   230 Придбання медичного обладнання для 
Перемишлянської Центральної районної лікарні 
Перемишлянського району Львівської області 

   70 Капітальний ремонт покрівлі даху Кимирської 
ЗОШ Перемишлянського району Львівської 
області 

   25 Покращення матеріально-технічного 
забезпечення Народного дому с. Вишнівчик 
Перемишлянського району Львівської області 

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Біле 
Перемишлянського району Львівської області 

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Брюховичі 
Перемишлянського району Львівської області 

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Великі 
Глібовичі Перемишлянського району Львівської 
області 

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Липівці 
Перемишлянського району Львівської області 

   40 Придбання дитячого майданчика у с. Глібовичі 
Перемишлянського району Львівської області 

   50 Заміна вікон у Корелицькому НВК 
Перемишлянського району Львівської області 

   40 Придбання технічного обладнання та оргтехніки 
для ДНЗ “Сонечко” в м. Перемишляни 
Перемишлянського району Львівської області 



Продовження додатка 1 146 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   80 Капітальний ремонт покрівлі даху Ушковицької 
ЗОШ Перемишлянського району Львівської 
області 

   40 Придбання дитячого майданчика у 
с. Підмонастир Перемишлянського району 
Львівської області 

   25 Капітальний ремонт фельдшерсько-
акушерського пункту с. Болотня 
Перемишлянського району Львівської області 

   30 Придбання матеріально-технічних засобів для 
Народного дому с. Боршів Перемишлянського 
району Львівської області 

   40 Придбання матеріально-технічних засобів для 
Центру дитячої та юнацької творчості 
м. Перемишляни Перемишлянського району 
Львівської області 

   30 Заміна вікон та дверей у Суходільській ЗОШ 
Перемишлянського району Львівської області 

   50 Заміна вікон та дверей у Корелицькому НВК 
Перемишлянського району Львівської області 

   40 Заміна дверей у Подусівській ЗОШ 
Перемишлянського району Львівської області 

   15 Придбання матеріально-технічних засобів для 
Народного дому с. Подусів Перемишлянського 
району Львівської області 



Продовження додатка 1 147 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   60 Капітальний ремонт Народного дому с. Дусанів 
Перемишлянського району Львівської області 

   40 Заміна вікон та дверей у Стоківському НВК 
Перемишлянського району Львівської області 

   70 Капітальний ремонт покрівлі даху Чемеринецької 
ЗОШ по вул. Центральна Перемишлянського 
району Львівської області 

   10 Покращення матеріально-технічного 
забезпечення ДЮСШ “Сокіл” м. Перемишляни 
Перемишлянського району Львівської області 

   20 Придбання музичного та технологічного 
обладнання для Перемишлянської ЗОШ № 2 I—III 
ст.  
ім. О. Ковча Перемишлянського району 
Львівської області 

   40 Заміна вікон у Костенівському НВК 
Перемишлянського району Львівської області 

   40 Заміна вікон та дверей для Виписківської ЗОШ 
Перемишлянського району Львівської області 

   25 Заміна вікон та дверей для Народного дому 
с. Брюховичі Перемишлянського району 
Львівської області 

1320510000
0 

м. Новий Розділ 1320 Усього, у тому числі: 

   300 Облаштування дитячих майданчиків у м. Новий 



Продовження додатка 1 148 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Розділ Львівської області 

   930 Капітальний ремонт центральних тротуарів по 
пр. Шевченка у м. Новий Розділ Львівської області 

    90 Капітальний ремонт тротуарів по 
вул. Грушевського у м. Новий Розділ Львівської 
області 

1331220000
0 

Пустомитівський район 200 Усього, у тому числі: 

   200 Реконструкція та оновлення експозицій Музею 
історії давньоруського міста Звенигород 
Пустомитівського району Львівської області 

1330820000
0 

Кам’янка-Бузький район 1753 Усього, у тому числі: 

   1250 Енергоефективна реновація Кам’янка-Бузької 
центральної районної лікарні (реконструкція 
даху з утепленням горища) по вул. Героїв 
Небесної Сотні, 29-а у м. Кам’янка-Бузька 
Львівської області 

   503 Енергоефективна реновація ЗОШ I—III ступенів 
№ 2  
ім. Г. Тютюнника (капітальний ремонт даху з 
утепленням горища) в м. Кам’янка-Бузька 
Львівської області 

1330120000
0 

Бродівський район 1392,3 Усього, у тому числі: 

   997,3 Реконструкція спортивного залу Звиженської 

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=12420
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=12420
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=12420
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=12420
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=12420
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ЗОШ  
I—III ст. Бродівського району Львівської області 

   102 Реконструкція будівлі Бродівського ДНЗ № 9 
“Пролісок” (заміна вікон, дверей) по 
вул. Коновальця, 1а, м. Броди Бродівський 
район, Львівська область 

   293 Капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних 
підвальних приміщень Бродівської ЗОШ I—III ст. 
№ 4 по вул. Старобрідська, 11, м. Броди 
Львівської області 

1330220000
0 

Буський район 1805,7 Усього, у тому числі: 

   1502,7 Реконструкція західного корпусу та проведення 
енергозберігаючих заходів Буської ЗОШ I—III ст. 
№ 2 в м. Буськ по вул. Шкільна, 15, Львівської 
області 

   303 Реконструкція західного корпусу та проведення 
енергозберігаючих заходів Буської ЗОШ I—III 
ступенів в м. Буськ по вул. Шкільна, 15, Львівської 
області 

1331320000
0 

Радехівський район 1480 Усього, у тому числі: 

   1250 Будівництво спортзалу з надбудовою музею 
учнівської творчості над допоміжними 
приміщеннями для ЗОШ  
I—III ст. № 2 по вул.Селезінків, 1, в м. Радехові 



Продовження додатка 1 150 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Львівської області (Коригування) 

    230 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу № 2 в м. Радехів Радехівського району 
Львівської області 

   Миколаївська область   . 

1451800000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Чорноморка 

5000 Усього, у тому числі: 

   5000 Реконструкція (утеплення) будівлі 
загальноосвітньої школи I—III ступенів в 
с. Чорноморка Очаківського району 
Миколаївської області 

1410000000
0 

обласний бюджет  
Миколаївської області 

5315,2 Усього, у тому числі: 

   500 Вдосконалення, переоснащення та придбання 
нового обладнання для Миколаївського коледжу 
культури і мистецтв 

   100 Вдосконалення, переоснащення та придбання 
нового обладнання для КЗК “Миколаївський 
обласний краєзнавчий музей” 

   350 КУ Миколаївський зоопарк. Влаштування 
пандусів в існуючих будівлях за адресою пл. 
М. Леонтовича, 1 

   350 Миколаївський обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді 
(реконструкція автомодельного кордодрому і 
закупівля обладнання) 



Продовження додатка 1 151 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   1200 Капітальний ремонт водопроводу по вул. Лісова, 
Садова, пров. Шаховий та свердловини по 
вул. Лісова с. Мішково-Погорілове Вітовського 
району Миколаївської області 

   2660 Вознесенська загальноосвітня школа I—III 
ступенів  
№ 7, м. Вознесенськ — будівництво спортивного 
залу з прибудовою харчоблоку 

   12,2 Придбання комп’ютерної техніки — ноутбуків для 
Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату  
I—III ступенів № 3 Миколаївської обласної ради 

   39 Придбання покриття для спортивного залу, 
спортивного обладнання та інвентарю для 
державного вищого навчального закладу 
“Миколаївський політехнічний коледж” 

   31 Придбання комп’ютерної техніки, музичного 
обладнання, спортивного інвентарю, настільних 
ігор, облаштування дитячого майданчика для 
Миколаївського обласного дитячого 
туберкульозного санаторію “Дубки” 

   6 Придбання потужного миючого пилососу для 
Державного комплексу соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 

   7 Придбання постільної білизни та штор для 
терапевтичного відділення Миколаївського 
обласного госпіталю інвалідів війни 



Продовження додатка 1 152 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   60 Облаштування класів мультимедійним 
комплексом, інтерактивним зв’язком, теплою 
підлогою Миколаївської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи-інтернат  
I—III ступенів № 6 Миколаївської обласної ради 

1431920000
0 

Снігурівський район 2181,4 Усього, у тому числі: 

   1000 Придбання автобуса для Снігурівської міської 
ради Снігурівського району, Миколаївської 
області 

   549 Капітальний ремонт вуличної водонапірної 
мережі житлового масиву-ПТФ в м. Снігурівка 
Миколаївської області 

   254,7 Улаштування стаціонарної малої архітектурної 
форми (павільйону) з пунктом доочистки та 
розливу питної води по вул. Суворова, 116/1, у 
м. Снігурівка, Миколаївської області — 
будівництво 

    377,7 Реконструкція насосної станції II-го підйому по 
вул. Маяковського м. Снігурівка, Миколаївської 
області 

1431520000
0 

Новобузький район 1091,6 Усього, у тому числі: 

   1000 Придбання автобуса для Новобузької міської 
ради Новобузького району Миколаївської 
області 



Продовження додатка 1 153 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   91,6 Придбання меблів (шкільні дошки) для 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Новобузького району Миколаївської області 

1430420000
0 

Березнегуватський район 370 Усього, у тому числі: 

   300 Встановлення водонапірної башти ВБР-25 в 
Березнегуватській загальноосвітній школі I—III 
ступенів Березнегуватського району 
Миколаївської області 

    70 Придбання меблів (шкільні дошки) для 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Березнегуватського району Миколаївської 
області 

1431820000
0 

Первомайський район 
(Миколаївська область) 

833,3 Усього, у тому числі: 

   833,3 Первомайська центральна районна лікарня 
(придбання цифрового рентген-апарату) 
м. Первомайськ 

1430120000
0 

Арбузинський район 833,4 Усього, у тому числі: 

   184,5 Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки по пров. 
Торговий, 17, смт Арбузинка 

    648,9 Капітальний ремонт покрівлі Новокрасненської 
ЗОШ  
I—III ст., смт Арбузинка 



Продовження додатка 1 154 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

1430520000
0 

Братський район 833,3 Усього, у тому числі: 

    833,3 Братський загальноосвітній навчальний заклад I 
ступеню (капітальний ремонт, термосанація, 
ремонт системи опалення), смт Братське 

1430820000
0 

Врадіївський район 833,3 Усього, у тому числі: 

   833,3 ЗОШ I—III ст. № 1 (виконання проекту 
“Приєднання до єдиної газотранспортної 
системи Врадіївської ЗОШ  
I—III ст. № 1 Врадіївського району Миколаївської 
області”, смт Врадіївка 

1431320000
0 

Кривоозерський район 833,3 Усього, у тому числі: 

    833,3 Районний будинок культури (капітальний 
ремонт), смт Криве Озеро 

1420410000
0 

м. Первомайськ 
(Миколаївська область) 

833,4 Усього, у тому числі: 

   106 Первомайський дитячо-юнацький центр 
національного відродження (капітальний 
ремонт), м. Первомайськ 

   83,3 ЗОШ Ш I—II ст. № 8 (придбання спортивного 
обладнання), м. Первомайськ 

   83,3 ЗОШ Ш I—III ст. № 16 (придбання спортивного 
обладнання), м. Первомайськ 



Продовження додатка 1 155 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   560,8 КП “Первомайський міський водоканал” 
(придбання обладнання на станцію першого 
підйому), м. Первомайськ 

1420210000
0 

м. Вознесенськ 2340 Усього, у тому числі: 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад № 1 
“Гвоздичка”, м. Вознесенськ — придбання 
дошкільних меблів, мультимедійного 
обладнання, холодильного обладнання, ігрових 
майданчиків 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад № 2 
“Сонечко”, м. Вознесенськ – придбання 
дошкільних меблів, мультимедійного 
обладнання, холодильного обладнання, ігрових 
майданчиків 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 4 “Золотий ключик”, 
м. Вознесенськ — придбання дошкільних меблів, 
мультимедійного обладнання, холодильного 
обладнання, ігрових майданчиків 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 5 “Вербиченька”, 
м. Вознесенськ — придбання дошкільних меблів, 
мультимедійного обладнання, холодильного 
обладнання, ігрових майданчиків 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад № 6 



Продовження додатка 1 156 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

“Любисток”, м. Вознесенськ — придбання 
дошкільних меблів, мультимедійного 
обладнання, холодильного обладнання, ігрових 
майданчиків 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад № 9 
“Горобинка”, м. Вознесенськ — придбання 
дошкільних меблів, мультимедійного 
обладнання, холодильного обладнання, ігрових 
майданчиків 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад № 
10 “Ластівка”, м. Вознесенськ — придбання 
дошкільних меблів, мультимедійного 
обладнання, холодильного обладнання, ігрових 
майданчиків 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад № 
11 “Веселка”, м. Вознесенськ — придбання 
дошкільних меблів, мультимедійного 
обладнання, холодильного обладнання, ігрових 
майданчиків 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад № 
12 “Світлячок”, м. Вознесенськ – придбання 
дошкільних меблів, мультимедійного 
обладнання, холодильного обладнання, ігрових 
майданчиків 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 14 “Дзвіночок”, 
м. Вознесенськ — придбання дошкільних меблів, 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

мультимедійного обладнання, холодильного 
обладнання, ігрових майданчиків 

   195 Комунальний дошкільний навчальний заклад № 
15 “Горобинка”, м. Вознесенськ — придбання 
дошкільних меблів, мультимедійного 
обладнання, холодильного обладнання, ігрових 
майданчиків 

   195 Вознесенський навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітній навчальний заклад I ступеня № 

9 — дошкільний навчальний заклад № 16” 

Вознесенської міської ради Миколаївської 

області — придбання дошкільних меблів, 

холодильного обладнання, мультимедійного 

обладнання, ігрових майданчиків 

1420110000
0 

м. Миколаїв 4863,011 Усього, у тому числі: 

   31,211 Комплект комп’ютерної техніки для Дитячої 
школи мистецтв № 1, вул. Сергія Цвєтка, 17, 
м. Миколаїв 

   3780 Придбання та встановлення індивідуальних 
лічильників газу для населення (побутових 
споживачів) Інгульського та Корабельного 
районів  
м. Миколаєва 

   39,6 Придбання спортивного обладнання та 
інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи 
№ 1 (м. Миколаїв) 



Продовження додатка 1 158 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   38 Придбання спортивного обладнання та 
інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи 
№ 2 (м. Миколаїв) 

   38 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу для Миколаївської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 56 
Миколаївської міської ради 

   3 Придбання телевізора для Миколаївської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 48 
Миколаївської міської ради 

   30 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу Миколаївської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 26 
Миколаївської міської ради 

   8 Придбання та встановлення вікон (кабінет хімії), 
придбання та заміна лінолеуму в початковому 
класі Миколаївської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 40 Миколаївської міської ради 

   11 Придбання та встановлення вікон в Миколаївській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 19 
Миколаївської міської ради 

   39,98 Придбання інтерактивної дошки, комп’ютерів, 
мережевого комутатора, програмного 
забезпечення для Миколаївської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 44 
Миколаївської міської ради 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   11 Придбання та встановлення вікон в дошкільному 
навчальному закладі № 52 м. Миколаєва 

   70 Облаштування плиточного покриття у дворі, 
облаштування подвір’я, заміна навісів в 
Дошкільному навчальному закладі № 66 м. 
Миколаєва 

   11 Придбання та встановлення вікон в Дошкільному 
навчальному закладі № 139 м. Миколаєва 

   9 Придбання письмових столів, шафок для одягу 
для дошкільного навчального закладу № 132  
м. Миколаєва 

   39,78 Придбання спортивного обладнання та 
інвентарю для Миколаївського економічного 
ліцею № 1 Миколаївської міської ради 

   11 Придбання та встановлення вікон в Дошкільному 
навчальному закладі № 103 м. Миколаєва 

   6 Заміна напольного покриття в дошкільному 
навчальному закладі № 2 м. Миколаєва 

   6 Ремонт приміщення санвузла в дошкільному 
навчальному закладі № 65 м. Миколаєва 

   20 Придбання спортивної форми та комплектів 
спорядження для Миколаївської спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 
резерву з фехтування 

   39,8 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

комп’ютерного класу в Миколаївській 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 29 
Миколаївської міської ради 

   39,8 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу в Миколаївській 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 47 
Миколаївської міської ради 

   39,8 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу в Миколаївській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 49 
Миколаївської міської ради 

   39,8 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу в Миколаївській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 14 
Миколаївської міської ради 

   39,8 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу для Миколаївської 
спеціалізованої школи I—III ступенів мистецтв і 
прикладних ремесел експериментальний 
навчальний заклад всеукраїнського рівня 
“Академія дитячої творчості” Миколаївської 
міської ради 

   11 Придбання та встановлення вікон в дошкільному 
навчальному закладі № 134 м. Миколаєва 

   30 Розробка та виготовлення проектно-кошторисної 
документації щодо реконструкції та 
комплексного благоустрою скверу по 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Скульптора Ізмалкова —  
вул. Генерала Свиридова — вул. 9 Поздовжня 

   80 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу № 53 м. Миколаєва (благоустрій 
території по вул. Соборна, 13/11 у м. Миколаєв, 
в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза) 

   3 Придбання телевізора для молодшого класу 
Миколаївської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 30 Миколаївської міської ради 

   68,44 Придбання та встановлення індивідуальних 
лічильників газу для населення (побутових 
споживачів) по пр. Центральному, буд. № № 158, 
162, вул. Колодязна, буд. № № 3а, 56, 15а, 16, 17а, 
20, 35а, 37, 39, вул. Потьомкінська, буд. № № 149, 
153, 155 м. Миколаєва 

   62 Улаштування мережі зовнішнього освітлення на 
ділянці об’їзної дороги від вул. Янтарної до 
вугільного складу по вул. О. Вишні в м. Миколаєві 

   16 Коригування та експертиза проекту з очищення 
та заглиблення малої річки Вітовка від ВІОС до 
ріки Південний Буг в м. Миколаєві 

   37 Благоустрій прибудинкової території (вул. 
Радужна, буд. № № 43, 45, вул. Вокзальна, буд. № 
№ 49, 51, Корабельного району м. Миколаєва) із 
встановленням огорожі (забору), дитячого та 
спортивного майданчика, лавочок 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   100 Благоустрій території Корабельного району 
(Кульбакіно та Широка Балка) м. Миколаєва 

   30 Придбання комп’ютерного обладнання та 
приладдя для Дитячої школи мистецтв № 2 м. 
Миколаєва 

   24 Придбання музичних інструментів для Дитячої 
школи мистецтв № 2 м. Миколаєва 

1431620000
0 

Новоодеський район 3000 Усього, у тому числі: 

    3000 Реконструкція станції повної біологічної очистки 
по вул. Мельничній, 1 в м. Нова Одеса 
Новоодеського району Миколаївської області 

1431220000
0 

Казанківський район 57 Усього, у тому числі: 

    57 Придбання меблів (шкільні дошки) для 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Казанківського району Миколаївської області 

1431120000
0 

Вітовський район 208,525 Усього, у тому числі: 

   195,525 Комплекти меблів для загальноосвітніх шкіл 
Вітовського району Миколаївської області 

    13 Придбання та встановлення вікон в хірургічному 
та неврологічному відділеннях Вітовської 
центральної районної лікарні Миколаївської 
області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   Одеська область   . 

1520110000
0 

м. Одеса 10 000 Усього, у тому числі: 

   60 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, Люстдорфська дорога, 4-б 

   60 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, Люстдорфська дорога, 4-в 

   80 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Мечникова, 128 

   80 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса,  
вул. Б. Хмельницького, 15/17 

   64 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса,  
вул. Б. Хмельницького, 47 

   60 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса,  
вул. Запорізька, 19  

   80 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

м. Одеса, вул. Болгарська, 1 

   1044,4 Капітальний ремонт стадіону Одеського 
навчально-виховного комплексу № 53 по 
вул. Генерала Петрова, 34, у м. Одесі 

   64 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Прохорівська, 4-г 

   92 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Прохорівська, 4/6 

   120 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Фабрична, 1/1 

   56 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. М’ясоїдівська, 7-б 

   80 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса,  
вул. Комітетська, 1 

   104 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса,  
вул. Космонавтів, 22 

   72 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 



Продовження додатка 1 165 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

м. Одеса, вул. Космонавтів, 66 

   72 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 126а 

   225 Капітальний ремонт житлового будинку за 
адресою: м. Одеса, вул. Генерала Швигіна, 4 

   225 Капітальний ремонт житлового будинку за 
адресою: м. Одеса, вул. Генерала Швигіна, 22 

   187 Капітальний ремонт житлового будинку за 
адресою: м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, 
30 

   180 Капітальний ремонт житлового будинку за 
адресою: м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, 
20-B 

   170 Капітальний ремонт житлового будинку за 
адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера,132 

   170 Капітальний ремонт житлового будинку за 
адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 58 

   180 Капітальний ремонт житлового будинку за 
адресою: м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, 
34 

   95 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Гайдара, 31 

   95 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
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бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Гайдара, 35 

   68,1 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 46  

   90,3 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 64  

   45,6 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 62/2 

   87,4 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 92/2  

   87,4 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 25 

   87,4 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 35 

   49,4 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 49 

   49,4 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 51 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   79,8 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 1 

   87,4 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 3 

   83,6 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 6 

   87,4 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 12  

   57 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 15 

   83,6 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, 49 

   120,4 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Радісна, 23 

   120,4 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в 
парадних житлового будинку за адресою: 
м. Одеса, вул. Радісна, 25 

    5000 Одеська загальноосвітня школа № 41 I—III 
ступенів, м. Одеса, пл. Мічуріна, 9 — капітальний 
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ремонт стадіону 

1520310000
0 

м. Ізмаїл 2100 Усього, у тому числі: 

   650 Капітальний ремонт бібліотеки-філії комунальної 
установи Ізмаїльської міської ради 
“Централізована бібліотечна система для дітей” 
по вул. Дунайській, 46 в м. Ізмаїл 

   1450 Капітальний ремонт житлового будинку (заходи з 
утеплення багатоквартирних житлових будинків), 
в м. Ізмаїл, пр. Суворова, 72 

1531020000
0 

Ізмаїльський район 1670 Усього, у тому числі: 

    1490 Капітальний ремонт будівлі будинку культури, 
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Броска, 
вул. Болградська, 94а 

   180 Капітальний ремонт зовнішньої каналізації ДНЗ 
“Колосок” Одеська обл., Ізмаїльський р-н, 
с. Лощинівка, вул. Шкільна, 11-б 

1531920000
0 

Ренійський район 1230 Усього, у тому числі: 

   1000 Капітальний ремонт ДНЗ “Чомучка” Одеська 
обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. Ізмаїльська, 33 

    230 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей у 
Плавнівській ЗОШ I—III ступеню, Ренійський р-н., 
с. Плавні, вул. Миру 97 В 
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Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

1532020000
0 

Роздільнянський район 4000 Усього, у тому числі: 

   3000 Капітальний ремонт Роздільнянського районного 
палацу культури, вул. Європейська, 36, 
м. Роздільна Одеської області 

    1000 Реконструкція системи водопостачання 
будівництвом насосної станції третього підйому 
в м. Роздільна Одеської області 

1532320000
0 

Тарутинський район 2000 Усього, у тому числі: 

   2000 Капітальний ремонт дитячого садка по 
вул. Виноградна, 51, селище Березине 
Тарутинського району Одеської області 

1530520000
0 

Білгород-Дністровський район 3145 Усього, у тому числі: 

    3145 Виготовлення ПКД та будівництво “Центру дозвілля 
молоді”, с. Салгани Білгород-Дністровського 
району 

1532420000
0 

Татарбунарський район 1855 Усього, у тому числі: 

   1855 Будівництво водонапірної насосної станції за 
адресою 
вул. Степова, буд. № 6 м. Татарбунари, Одеської 
області 

1530620000 Біляївський район 3300 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 170 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

   1000 Будівництво дитячого садку в с. Литівка 
Августівської сільської ради Біляївського району 
Одеської області 

   2300 Придбання сміттєвоза (для обслуговування 
населення) для Великодальницької сільської 
ради Біляївського району Одеської області 

1531820000
0 

Овідіопольський район 2700 Усього, у тому числі: 

   1490 Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ “Тополька” в 
с. Молодіжне Овідіопольського району Одеської 
області 

   155 Придбання меблів для Молодіжненського ДНЗ 
“Тополька” в с. Молодіжне Овідіопольського 
району Одеської області 

   155 Придбання меблів для Петродолинського ДНЗ 
“Вербичка” в с. Петродолина Овідіопольського 
району Одеської області 

   500 Придбання компютерної техніки та меблів для 
Молодіжненської ЗОШ I—III ступенів в с. 
Молодіжне Овідіопольського району Одеської 
області 

    400 Капітальний ремонт (заміна вікон) 
Великодолинської ЗОШ I—III ступенів № 2 в 
селищі Великодолинське Овідіопольського 
району одеської області 



Продовження додатка 1 171 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

1531420000
0 

Подільський район 5000 Усього, у тому числі: 

   293,9 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
С161405/Р-33/ст. Слобідка Подільського району 
Одеської області 

    127,028 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна с. Борщі Подільського району 
Одеської області 

   20,01 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна с. Бочманівка Подільського 
району Одеської області 

   11,905 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Новоселів с. Бочманівка Подільського 
району Одеської області 

   31,694 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Перемоги с. Бочманівка Подільського 
району Одеської області 

   3,764 Поточний ремонт дорожнього покриття пров. між 
вул. Перемоги та вул. Зоряна, с. Бочманівка 
Подільського району Одеської області 

   19,421 Поточний ремонт дорожнього покриття пров. 
Горний с. Бочманівка Подільського району 
Одеської області 

   20,015 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Шевченко з № 6 до № 14 с. Бочманівка 
Подільського району Одеської області 



Продовження додатка 1 172 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   42,501 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Шевченко з № 15 до № 27 с. Бочманівка 
Подільського району Одеської області 

   298,658 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Шевченко до с. Малий Фонтан Подільського 
району Одеської області 

   284,294 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Першотравнева з № 1 до № 21 с. Гидерим 
Подільського району Одеської області 

   79,382 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Садова з № 1 до № 17 с. М. Фонтан 
Подільського району Одеської області 

   20,012 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Травнева с. Гонората Подільського району 
Одеської області 

   30,016 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Степова с. Затишшя Подільського району 
Одеської області 

   110,325 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна с. Гонората Подільського 
району Одеської області 

   120,265 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Молодіжна с. Качурівка Подільського району 
Одеської області 

   50,028 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна с. Климентове Подільського 



Продовження додатка 1 173 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району Одеської області 

   50,193 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна с. Климентове Подільського 
району Одеської області 

   27,071 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Зелена с. Коси Подільського району 
Одеської області 

   29,318 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Вишнева с. Коси Подільського району 
Одеської області 

   41,467 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Грушевського с. Коси Подільського району 
Одеської області 

   42,001 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Садова с. Коси Подільського району 
Одеської області 

   41,077 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Бурдеї с. Коси Подільського району 
Одеської області 

   59,596 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Піщана с. Коси Подільського району 
Одеської області 

   300,654 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Шевченко № 1 до № 33 с. Олександрівка 
Подільського району Одеської області 

   88,657 Капітальний ремонт дорожнього покриття 



Продовження додатка 1 174 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Шевченко № 33 до № 48 с. Олександрівка 
Подільського району Одеської області 

   54,143 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Шевченко № 33 до кладовища с. 
Олександрівка Подільського району Одеської 
області 

   37,19 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Верхня № 3 до № 6 с. Олександрівка 
Подільського району Одеської області 

   81,098 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Верхня № 19 до вул. Молодіжної № 11 с. 
Олександрівка Подільського району Одеської 
області 

   19,539 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Канатна с. Олександрівка Подільського 
району Одеської області 

   56,242 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна з № 533 до № 713 в с. Липецьке 
Подільського району Одеської області 

   149,212 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна з № 80 до № 337 с. Липецьке 
Подільського району Одеської області 

   128,703 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна з № 52 до № 281 с. Липецьке 
Подільського району Одеської області 

   55,672 Поточний ремонт дорожнього покриття 



Продовження додатка 1 175 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Центральна з № 391 до № 427-а в с. 
Липецьке Подільського району Одеської області 

   57,816 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна з № 343 до № 385 в с. Липецьке 
Подільського району Одеської області 

   56,994 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна з № 173 до № 231 в с. Липецьке 
Подільського району Одеської області 

   56,598 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна з № 30 до № 173 в с. Липецьке 
Подільського району Одеської області 

   161,838 Капітальний ремонт дорожнього покриття. 
вул. Блажевського з № 4 до № 20 с. Любомирка 
Подільського району Одеської області 

   43,443 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Іванівська з № 4 до № 13 с. Любомирка 
Подільського району Одеської області 

   50,768 Поточний ремонт дорожнього покриття з 
вул. Незалежності № 29 до вул. Б. Хмельницького  

№ 16 с. Любомирка Подільського району 
Одеської області 

   24,569 Поточний ремонт території сільського клубу по  
вул. Б. Хмельницького № 14а с. Любомирка 
Подільського району Одеської області 

   42,576 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Шкільна с. Мардарівка Подільського району 



Продовження додатка 1 176 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Одеської області 

   167,086 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна с. Мардарівка Подільського 
району Одеської області 

   290,679 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Шевченко с. Нестоїта Подільського району 
Одеської області 

   90,161 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Шевченко с. Нестоїта Подільського району 
Одеської області 

   8,31 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Гагаріна  
с. М. Олександрівка Подільського району 
Одеської області 

   86,608 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Чешська с. М. Олександрівка Подільського 
району Одеської області 

   280,136 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Шкільна с. Розалівка Подільського району 
Одеської області 

   81,953 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Тумачівська с. Розалівка Подільського 
району Одеської області 

   50,912 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Лісна з № 1 до № 14 с. Глибочок 
Подільського району Одеської області 



Продовження додатка 1 177 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   72,416 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Парижської Комуни з № 1 до № 21 с. 
Олексіївка Подільського району Одеської 
області 

   61,004 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Ради з № 44 до № 46 с. Петрівка Подільського 
району Одеської області 

   105,464 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Молодіжна з № 1 до № 28 с. Станіславка 
Подільського району Одеської області 

   15,816 Поточний ремонт дорожнього покриття з 
вул. Молодіжна № 1 до вул. Шкільна № 2  
с. Станіславка Подільського району Одеської 
області 

   79,162 Капітальний ремонт дорожнього покриття з 
вул. Пересипська № 1а до вул. Молодіжна № 28  
с. Станіславка Подільського району Одеської 
області 

   40,184 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Станіславська з № 12 до № 19 с. Ст. Кульна 
Подільського району Одеської області 

   40,483 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Станіславська з № 19 до № 22 с. Ст.Кульна 
Подільського району Одеської області 

   36,362 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. 
Центральна з № 38 до № 40 с. Ст.Кульна 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Подільського району Одеської області 

   43,325 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Центральна з № 38 до № 40 с. Ст.Кульна 
Подільського району Одеської області 

   55,585 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Хмельницька с. Ставки Подільського району 
Одеської області 

   21,351 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Лісна с. Ставки Подільського району 
Одеської області 

    53,35 Поточний ремонт дорожнього покриття 
вул. Лісна с. Ставки Подільського району 
Одеської області 

1530820000
0 

Великомихайлівський район 1000 Усього, у тому числі: 

    1000 Реконструкція центрального парку смт Велика 
Михайлівка Великомихайлівського району 
Одеської області 

1532520000
0 

Захарівський район 1000 Усього, у тому числі: 

   1000 Будівництво очісних споруд в КУ “Центральна 
районна лікарня” Захарівського району 
Одеської області 

1531320000
0 

Лиманський район 2138 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 179 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   1000 Будівництво спортивного стадіона в 
с. Красіловка Лиманського району Одеської 
області 

   540 Капітальний ремонт корпусу № 2 ДНЗ “Теремок” 
в смт Доброслав Лиманського району Одеської 
області 

   301 Капітальний ремонт корпусу (2) ДНЗ “Теремок” 
у смт Доброслав Лиманського району 

    297 Капітальний ремонт центральної магістралі 
подачі питної води від артезіанської свердловини 
“Аеродром” до резервуарів чистої води в 
смт Доброслав Лиманського району Одеської 
області 

1530420000
0 

Березівський район 1000 Усього, у тому числі: 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Вікторівка Березівського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Гуляївка Березівського району 
Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Демидівка Березівського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Заводівка Березівського 



Продовження додатка 1 180 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Златоустове Березівського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Маринове Березівського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Михайло-Олександрівка 
Березівського району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Новоселівка Березівського 
району Одеської області 

   100 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у смт Раухівка Березівського 
району Одеської області 

   150 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Розквіт Березівського району 
Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Ряснопіль Березівського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Степанівка Березівського 
району Одеської області 

   150 Придбання та встановлення дитячого 



Продовження додатка 1 181 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

майданчика у селі Червоноармійське 
Березівського району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Червоноволодимирівка 
Березівського району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Яснопіль Березівського 
району Одеської області 

1530920000
0 

Іванівський район (Одеська область) 492 Усього, у тому числі: 

   100 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у смт Іванівка Іванівського району 
Одеської області 

   100 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у смт Петрівка Іванівського району 
Одеської області 

   100 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Знам’янка Іванівського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у смт Радісне Іванівського району 
Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Благоєве Іванівського району 
Одеської області 

   42 Капітальний ремонт водогону с. Вовкове, 



Продовження додатка 1 182 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Іванівського району Одеської області 

    50 Капітальний ремонт водогону по вулицях 
Підгірна, Котовського, Власюка, Ломоносова в 
с. Гудевичеве Іванівського району, Одеської 
області 

1531720000
0 

Миколаївський район (Одеська область) 350 Усього, у тому числі: 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у ДНЗ № 1 “Сонечко” 
смт Миколаївка Миколаївського району 
Одеської області 

   50 Придбання меблів у ДНЗ № 1 “Сонечко” 
смт Миколаївка Миколаївського району 
Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Петрівка Миколаївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого майданчику 
у селі Скосарівка Миколаївського району 
Одеської області 

   50 Придбання меблів у Андрієво-Іванівський НВК 
“ЗОШ  
I—III ступенів — ДНЗ” 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Левадівка Миколаївського 
району Одеської області 



Продовження додатка 1 183 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Олексіївка 

1532620000
0 

Ширяївський район 800 Усього, у тому числі: 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Бранкованове Ширяївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Вікторівка Ширяївського 
району Одеської області 

   150 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Жовтень Ширяївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Катерино-Платонівка 
Ширяївського району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Малігонове Ширяївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Миколаївка Ширяївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Новоандріївка Ширяївського 
району Одеської області 



Продовження додатка 1 184 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Новоєлизаветівка 
Ширяївського району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Новосвітівка Ширяївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Орджонікідзе Ширяївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Саханка Ширяївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Старі Маяки Ширяївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Чогодарівка Ширяївського 
району Одеської області 

    50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Червоний Кут Ширяївського 
району Одеської області 

1530120000
0 

Ананьївський район 943 Усього, у тому числі: 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Гандрабури Ананьївського 
району Одеської області 



Продовження додатка 1 185 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   100 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Долинське Ананьївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Точилово Ананьївського 
району Одеської області 

   100 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Жеребкове Ананьївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Ананьїв-1 Ананьївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Ананьїв-2 Ананьївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Коханівка Ананьївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Новогеоргіївка Ананьївського 
району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Новоолександрівка 
Ананьївського району Одеської області 

   50 Придбання та встановлення дитячого майданчику 
у селі Новоселівка Ананьївського району 



Продовження додатка 1 186 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Одеської області 

    50 Придбання та встановлення дитячого 
майданчика у селі Шимкове Ананьївського 
району Одеської області 

   293 Капітальний ремонт відділення стаціонарного 
догляду для постійного або тимчасового догляду 
Ананьївської районної державної адміністрації 
Одеська область, Ананьївський район, 
м. Ананьїв, вулиця Пушкіна, 47 

1532220000
0 

Саратський район 1000 Усього, у тому числі: 

   1000 Реконструкція водопровідної мережі в с. Зоря 
Саратського району Одеської області 

1530320000
0 

Балтський район 602 Усього, у тому числі: 

   301 Капітальний ремонт Балтського ДНЗ № 7 
“Сонечко”, Одеська область, Балтський район, 
м. Балта, вул. Уварова, 100 

   301 Капітальний ремонт Балтського ДНЗ № 9 
“Івушка”, Одеська область, Балтський район 
м. Балта, вул. Любомирських, 75 

1550200000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Біляївка  

301 Усього, у тому числі: 

    301 Капітальний ремонт хірургічного відділення 
комунального закладу “Біляївська центральна 
районна лікарня”, Одеська область м. Біляївка, 



Продовження додатка 1 187 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Московська, 32 

1510000000
0 

Обласний бюджет Одеської області 1534 Усього, у тому числі: 

   767 Придбання обладнання для комунальної 
установи “Одеська обласна клінічна лікарня”, 
м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26 

   767 Реконструкція будівлі комунальної установи 
“Одеська обласна клінічна лікарня”, м. Одеса, 
вул. Академіка Заболотного, 26 

1531620000
0 

Любашівський район 1862 Усього, у тому числі: 

   80 Придбання та встановлення дитячого ігрового 
майданчика в Любашівський дошкільний 
навчальний заклад ясла-садок № 2 “Казка” 
Любашівської районної ради Одеської області 
за адресою: 66502, Одеська область, 
смт Любашівка вул. Мирна, 88 

   100 Придбання комп’ютерної техніки для НВК “ЗОШ 
I—III ступенів-гімназія” смт Любашівка 
вул. Софіївська, 77 

   500 Капітальний ремонт господарсько-питної 
водопровідної мережі по вул. Будівельників, 
вул. Вишневій, вул. Механізаторів, вул. Кузнєчній, 
вул. Фадєєва та вул. Лєрмонтова в 
смт Любашівка Любашівського району Одеської 
області 



Продовження додатка 1 188 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   100 Придбання та встановлення дитячого ігрового 
майданчика в с. Троїцьке Любашівського 
району Одеської області 

   60 Придбання меблів в дошкільний навчальний 
заклад Зеленогірський ясла-садок “Сонечко” 
Любашівської районної ради Одеської області 
за адресою: 66513, Одеська область, 
Любашівський район, смт Зеленогірське 
вул. Миру, 22 

   50 Придбання меблів в дошкільний навчальний 
заклад Солтанівський ясла-садок “Сонечко” 
Любашівської районної ради Одеської області, 
за адресою: 66521, Одеська область, 
Любашівський район, с. Солтанівка, 
вул. Молодіжна, 36  

   80 Придбання комп’ютерної техніки в Ясенівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа I—III ступенів — дошкільний навчальний 
заклад” Любашівського району Одеської 
області, за адресою: 66510, Одеська область, 
Любашівський район, с. Ясенове Друге, 
вул. Суворова, 153 

   80 Придбання меблів в Любашівський дошкільний 
навчальний заклад ясла-садок № 1 “Сонечко” 
Любашівської районної ради Одеської області 
за адресою: 66502, Одеська область, 
смт Любашівка, вул. Мічуріна, 2а  



Продовження додатка 1 189 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   80 Придбання та встановлення дитячого ігрового 
майданчика в Боківський навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
— дошкільний навчальний заклад” Любашівської 
районної ради Одеської області за адресою: 
66542. Одеська область, Любашівський район, 
с. Бокове, вул. Центральна, 110 

   50 Придбання та встановлення дитячого ігрового 
майданчика в Кричунівський навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
— дошкільний навчальний заклад” 
Любашівського району Одеської області, за 
адресою: 66530, Одеська область, 
Любашівський район, с. Кричунове, 
вул. Шевченка, 64 

    80 Придбання комп’ютерної техніки в Гвоздавську 
загальноосвітню школу I—III ступенів, за 
адресою: 66520, Одеська область, 
Любашівський район, с. Гвоздавка Друга, 
вул. Свято-Михайлівська, 6 

   301 Капітальний ремонт ДНЗ “Зеленогірський ясла-
садок”, Одеська область, Любашівський район, 
смт Зеленогірське 

    301 Капітальний ремонт Любашівської гімназії 
Любашівський район, Одеська область 

   Полтавська область  . 



Продовження додатка 1 190 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

1610000000
0 

Обласний бюджет Полтавської області 5000 Усього, у тому числі: 

   1096 Реконструкція будівлі комунальної установи 
“Полтавський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” з 
добудовою та надбудовою четвертого поверху 
по вул. Миколи Дмітрієва, 6, в м. Полтава  

   1324 Будівництво побутових приміщень комунального 
закладу ДЮСШ ім. О. Бутовського Полтавської 
обласної ради по вул. Гірськолижна, 1, с. Стасі 
Диканського району Полтавської області 

   1250 Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу 
Полтавської обласної клінічної лікарні 
ім. Скліфосовського по вул. Шевченка, 23, в 
м. Полтава 

   1330 Капітальний ремонт елементів благоустрою 
будівлі Полтавської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського по 
вул. Небесної Сотні, 17, в м. Полтава 

1631720000
0 

Оржицький район 417 Усього, у тому числі: 

   184 Реконструкція віконних заповнень із 
застосуванням енергозберігаючих технологій 
Лазірківської ЗОШ I-III, ім. В. О. Підпалого по вул. 
Центральна, 1, в с. Лазірки, Оржицького району 

   233 Капітальний ремонт будинку культури по вулиці 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Крупської, 30, в селі Вишневе (Куйбишеве) 
Оржицького району Полтавської області 

1632220000
0 

Хорольський район 288 Усього, у тому числі: 

   180 Реконструкція огорожі міського скверу в 
м. Хорол Полтавської області 

   108 Реконструкція водопровідної мережі по 
вул. Петровського в м. Хорол Полтавської області 

1631220000
0 

Лубенський район 102 Усього, у тому числі: 

   102 Литвяківська загальноосвітня школа I—III ступенів 
по вул. Миру, 2, с. Литвяки Лубенського району 
Полтавської області (капітальний ремонт: заміна 
вікон, термомодернізація будівель, ремонт даху) 

1630420000
0 

Гребінківський район 374 Усього, у тому числі: 

   103 Будівництво (влаштування) водопровідної мережі 
по вул. Патріотів та Коцюбинського в м. Гребінка 
Полтавської області 

   271 Будівництво (влаштування) водопровідної мережі 
по вул. Квіткова, м. Гребінка Полтавської області 

1632020000
0 

Решетилівський район 989 Усього, у тому числі: 

   543,1 Капітальний ремонт із заміною віконних та 
дверних блоків Жовтневої ЗОШ I—III ступенів 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Решетилівської районної ради Полтавської 
області 

    445,9 Капітальний ремонт із заміною віконних та 
дверних блоків Шевченківської ЗОШ I—III ступенів  
ім. академіка В. О. Пащенка Решетилівської 
районної ради Полтавської області 

1630620000
0 

Зіньківський район 963 Усього, у тому числі: 

    396,5 Капітальний ремонт (заміна вікон) в 
дошкільному навчальному закладі № 2 
“Сонечко” Зіньківської міської ради Полтавської 
області по вул. Воздвиженська, 89, м. Зіньків 
Зіньківського району Полтавської області 

    566,5 Реконструкція самопливного каналізаційного 
колектора по вул. Першотравневій від 
центральної районної лікарні до КНС № 3 в 
м. Зіньків Полтавської області 

1631520000
0 

Новосанжарський район 2300 Усього, у тому числі: 

   1000 Капітальний ремонт (заміна вікон) 
Новосанжарський НВК, вул. Центральна, 41, 
смт Нові Санжари Новосанжарського району 

   1000 Капітальний ремонт дитячого садка “Сонечко”, 
вул. Незалежності 43/7, в смт Нові Санжари 
Новосанжарського району 

    300 Реконструкція шкільного стадіону (заміна сидінь 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

трибуни) Новосанжарський НВК, 
вул. Центральна, 41, смт Нові Санжари 
Новосанжарського району 

1632420000
0 

Чутівський район 1400 Усього, у тому числі: 

   400 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі 
Филенківської ЗОШ I—III ступенів, с. Филенкове, 
вул. Шкільна, 1, Чутівського району 

   200 Капітальний ремонт систем вуличного освітлення 
із заміною освітлювальних елементів (приладів) 
на світлодіодні на території Филенківської 
сільської ради Чутівського району 

   200 Капітальний ремонт систем вуличного освітлення 
із заміною освітлювальних елементів (приладів) 
на світлодіодні на території с. Вільхуватка, с. 
Левенцівка Вільхуватської сільської ради 
Чутівського району  

   200 Капітальний ремонт систем вуличного освітлення 
із заміною освітлювальних елементів (приладів) 
на світлодіодні на території Черняківської 
сільської ради Чутівського району 

   200 Капітальний ремонт систем вуличного освітлення 
із заміною освітлювальних елементів (приладів) 
на світлодіодні на території Новокочубеївської 
сільської ради Чутівського району 

    200 Капітальний ремонт систем вуличного освітлення 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

із заміною освітлювальних елементів (приладів) 
на світлодіодні на території Гряківської сільської 
ради Чутівського району 

1630720000
0 

Карлівський район 800 Усього, у тому числі: 

   800 Капітальний ремонт (заміна вікон та ремонт 
спортивного залу) Карлівський ЗОШ I—III ступенів 
№ 1, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 64 

1631920000
0 

Полтавський район 5000 Усього, у тому числі: 

   4 800,022 Реконструкція вуличної мережі водопостачання в 
с. Макухівка Полтавського району Полтавської 
області 

    199,978 Капітальний ремонт репетиційної та 
костюмерної кімнат Ковалівського сільського 
будинку культури с. Ковалівка Полтавського 
району Полтавської області 

1630920000
0 

Козельщинський район 500 Усього, у тому числі: 

    500 Реконструкція систем опалення Оленівської 
ЗОШ I—III ст., с. Оленівка, вул. Молодіжна, 6а 
Козельщинського району 

   Рівненська область   . 

1731120000
0 

Млинiвський район 1000 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   500 Капітальний ремонт дороги по вул. Кузнецова в 
смт Млинів 

   500 Капітальний ремонт Бокіймівської 
загальноосвітної школи I—III ступенів (заміна 
вікон) вул. Шкільна, 4, с. Бокійма 

1730420000
0 

Демидiвський район 410 Усього, у тому числі: 

    410 Капітальний ремонт дороги по вул. Кузнецова в 
смт Демидівка 

1730820000
0 

Здолбунiвський район 2030 Усього, у тому числі: 

   466 Капітальний ремонт приміщень ДНЗ “Усмішка” 
по вул. Шкільна, 42а, в м. Здолбунів (заміна вікон 
та дверей на металопластикові віконні та дверні 
блоки) 

   103 Капітальний ремонт приміщень ДНЗ 
“Чебурашка” по вул. Герцена, 3а, в м. Здолбунів 
(заміна вікон та дверей на металопластикові 
віконні та дверні блоки) 

   10 Капітальний ремонт приміщення в ДНЗ 
“Грайлик” в м. Здолбунів по вул. Садова, 39 
“Заміна вікон та дверей на металопластикові 
віконні та дверні блоки” 

   242 Капітальний ремонт приміщень ДНЗ “Ладоньки” 
по вул. Шкільна, 35а, в м. Здолбунів (заміна вікон 
та дверей на метало пластикові віконні та дверні 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

блоки) 

   438 Капітальний ремонт будівлі Здолбунівської 
музичної школи Здолбунівської районної ради 
Рівненської області по вул. Ясна, 5, м. Здолбунів 

    238 Капітальний ремонт покрівлі будинку культури по 
вул. Сільрадська, 44, с. Івачків Здолбунівського 
району Рівненської області 

   354 Реконструкція приміщення клубу в с. Миротин 
Миротинської сільської ради Здолбунівського 
району 

   179 Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 2 
“Дзвіночок” по вул. Д. Галицького, 16, в 
м. Здолбунів “Заміна вікон та дверей на 
металопластикові віконні та дверні блоки” 

1720210000
0 

м. Дубно 600 Усього, у тому числі: 

    600 Капітальний ремонт перехрестя 
вул. Семидубської з вул. Мирогощанською, 
вул. Сурмичі, вул. Грушевського 

1730520000
0 

Дубенський район 708,6 Усього, у тому числі: 

   257,5 Реконструкція вуличного освітлення вулиць 1-го 
Травня, Центральної в с. Жорнів  

    451,1 Реконструкція будівлі під клуб по вул. Шевченко, 
65, с. Шепетин  
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

1731320000
0 

Радивилiвський район 1281,4 Усього, у тому числі: 

   316,1 Капітальний ремонт даху будинку культури в 
с. Гаї-Лев’ятинські 

   500 Довгалівська загальноосвітня школа I—III ступенів 
(заміна вікон та дверей) 

    465,3 Капітальний ремонт приміщення Рудня-
Почаївської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
в с. Рудня-Почаївська (заміна вікон та дверей) 

1730220000
0 

Володимирецький район 1127 Усього, у тому числі: 

    700 Капітальний ремонт покрівлі Довговільської ЗОШ  
I—III ступенів в с. Довговоля Володимирецького 
району Рівненської області 

   427 Капітальний ремонт покрівлі Більськовільського 
НВК “ЗОШ I—III ступенів — ДНЗ” в с. Більська Воля 
Володимирецького району Рівненської області 

1730620000
0 

Дубровицький район 1442,7 Усього, у тому числі: 

   1200 Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу 
по вул. Червоного Хреста, 25, в м. Дубровиця 
Рівненської області (перша черга) 

   113,286 Капітальний ремонт клубу (покрівлі) на 
вул. Центральна, 26 а, в с. Зелень Дубровицького 
району Рівненської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  
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тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   21,182 Капітальний ремонт харчоблоку дошкільного 
навчального закладу № 4 по вул. Воробинська, 
71, в м. Дубровиця 

   21,472 Капітальний ремонт харчоблоку дошкільного 
навчального закладу “Малятко” по вул. 
Молодіжна в с. Бережки Дубровицького району 
Рівненської області 

    86,76 Капітальний ремонт Орв’яницького НВК ЗОШ I—III 
ст. — ДНЗ (дошкільний підрозділ) с. Орв’яниця 
Дубровицького району Рівненської області 

1730720000
0 

Зарiчненський район 1500 Усього, у тому числі: 

   500 Будівництво стадіону, смт Зарічне Рівненської 
області (Коригування). Друга черга будівництва  

   450 Будівництво культурно-спортивного комплексу 
с. Бродниця Зарічненського району Рівненської 
області 

   250 Капітальний ремонт клубу в с. Морочно по 
вул. Центральна, 102, Зарічненського району 
Рівненської області 

   300 Капітальний ремонт системи опалення 
Борівської ЗОШ I—III ступенів в с. Борове по 
вул. Шкільна, 1, Рівненської області 

1731520000
0 

Рокитнiвський район 850 Усього, у тому числі: 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   200 Капітальний ремонт будівлі Масевицького ДНЗ 
“Сонечко” по вул. Леніна, 90, в с. Масевичі 
Рокитнівського району Рівненської області 
(ремонт даху) 

   200 Капітальний ремонт будівлі Кисорицького ДНЗ 
“Дзвіночок” по вул. 1 Травня, 3, в с. Кисоричі 
Рокитнівського району Рівненської області 
(ремонт даху) 

    450 Капітальний ремонт будівлі Карпилівського ДНЗ 
“Барвінок” по вул. Жежука, 2а в с. Карпилівка 
Рокитнівського району Рівненської області 
(ремонт даху) 

1720310000
0 

м. Вараш 507,3 Усього, у тому числі: 

   389,5 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Кузнецовської ЗОШ I—III ступів № 4 за адресою: 
м-н Вараш, 39 в м. Кузнецовськ Рівненської 
області 

    117,8 Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 12 м 
Кузнецовськ (м. Вараш) (коригування) 

1730920000
0 

Корецький район 2 412,425 Усього, у тому числі: 

   1400 Капітальний ремонт дороги Дерманка-Корець 
М-6 Корецького району Рівненської області 

   500 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Центральна, с. Самостріли Корецького 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району 

   420 Реконструкція мережі вуличного освітлення по 
вул. Драгоманова, Загребля, Ватутіна, Церковна, 
Шевченка, Лисенка, Л. Українки, Корецька, 
Мічуріна, Грушевського в с. Великі Межирічі 
Корецького району Рівненської області 

   92,425 Придбання комп’ютерного обладнання для 
Корецької загальноосвітньої школи I—III ступенів 
№ 1 Корецької міської ради Рівненської області 

1730320000
0 

Гощанський район 1476 Усього, у тому числі: 

    1000 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Осередок в с. Симонів Гощанського району 
Рівненської області 

   220 Капітальний ремонт даху Мнишенського НВК 
“ЗОШ  
I—II ступенів — ДНЗ” по вул. 40 років Перемоги, 
45 в с. Мнишин Гощанського району Рівненської 
області 

   256 Капітальний ремонт будівлі даху Воскодавського 
НВК “ДНЗ — ЗОШ I—III ступенів” по 
вул. Молодіжній, 27, в с. Воскодави Гощанського 
району Рівненської області (ремонт даху) 

1731420000
0 

Рівненський район 3911 Усього, у тому числі: 

   1000 Реконструкція загальноосвітньої школи I—III 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ступенів по вул. Центральній, 102, в с. Корнин 
Рівненського району Рівненської області  

   207 Капітальний ремонт будівлі клубу (заміна 
покрівлі, вікон та дверей) в с. Сухівці Рівненського 
району Рівненської області 

    229 Капітальний ремонт та благоустрій території 
пам’ятки місцевого значення — пам’ятник 
воїнам односельчанам по вул. Шевченка, 77, в 
с. Велика Омеляна Рівненського району 

   1225 Капітальний ремонт дороги по 
вул. Першотравнева в с. Грушвиця Перша 
Рівненського району Рівненської області 

   293 Капітальний ремонт покрівлі Шубківського “ДНЗ 
— ясла-садок” по вул. Незалежності, 1, в 
с. Шубків Рівненського району Рівненської 
області 

   492 Капітальний ремонт Квасилівського дошкільного 
навчального закладу (ясла–садок) по 
вул. Молодіжна, 26, в смт Квасилів Рівненського 
району Рівненської області (утеплення фасаду) 

   465 Капітальний ремонт будівлі Устянської ЗОШ I—III 
ступенів по вул. Шевченка, 129, в с. Устя 
Корецького району Рівненського району 
(ремонт даху) 

1731220000
0 

Острозький район 1121,575 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   587,575 Реконструкція мережі зовнішнього освітлення 
вул. Бельмаж, вул. Князів Острозьких в м. Острог 
Рівненської області з встановленням 
енергозберігаючих світильників 

   534 Будівництво централізованої мережі 
господарсько–питного водопостачання на 
території с. Вишеньки Острозького району 
Рівненської області 

1710000000
0 

Обласний бюджет Рівненської області 8093 Усього, у тому числі: 

   420 Капітальний ремонт будівлі поліклініки 
(оздоблення фасаду) комунального закладу 
“Рівненська обласна дитяча лікарня” Рівненської 
обласної ради на вул. Київська, 60 м. Рівне 

   1250 Реконструкція приймального відділення КЗ 
“Рівненська обласна дитяча лікарня” по 
вул. Київській, 60, в м. Рівне (коригування) 

   423 Реконструкція приймального відділення КЗ 
“Рівненська обласна дитяча лікарня” по 
вул. Київській, 60, в м. Рівне (коригування) 

   6000 Реконструкція загальноосвітньої школи I—III 
ступенів по вул. Центральній, 102, в с. Корнин, 
Рівненського району 

1731020000
0 

Костопiльський район 297 Усього, у тому числі: 

   297 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

частини  
вул. Островського в м. Костопіль 

1730120000
0 

Березнiвський район 234 Усього, у тому числі: 

    234 Капітальний ремонт будівлі Березнівської ЗОШ I—
II ступенів № 2 по вул. Будівельників, 4, в 
м. Березне (заміна вікон та дверей, ремонт 
входів) 

1731620000
0 

Сарненський район 85 Усього, у тому числі: 

  40 Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) 
Полянської ЗОШ I—II ст. по вул. Центральна, 92, в 
с. Поляна Сарненського району Рівненської 
області 

  45 Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) 
Ремчицької ЗОШ I—III ступенів по вул. Шкільна, 13, 
в с. Ремчиці Сарненського району Рівненської 
області 

   Сумська область   . 

1810000000
0 

Обласний бюджет Сумської області 6330 Усього, у тому числі: 

   300 Заміна віконних блоків у комунальній установі 
“Сумська загальноосвітня школа I—III ступенів  
№ 21”, м. Суми, Сумський район 

   500 Будівництво центрального водогону на 
вул. Лісова та вул. Польова, с. Бездрик, Сумський 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

район 

   500 Заміна вікон та утеплення фасаду “Центральної 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини смт Хотінь”, вул. Соборна, 15, 
смт Хотінь, Сумський район 

   300 Капітальний ремонт фасаду Будинку культури, 
смт Недригайлів, Недригайлівський район 

   946 Будівництво спортивного майданчика з 
синтетичним поліуретановим покриттям 
багатофункціонального призначення, 
вул. Клубна, м. Білопілля, Білопільський район 

   264 Капітальний ремонт тротуару по вул. Сумська, 
м. Білопілля, Білопільський район 

   500 Заміна вікон в державному професійно-
технічному навчальному закладі 
“Краснопільське професійно-технічне 
училище”, смт Краснопілля, Краснопільський 
район 

   300 Заміна вікон в державному професійно-
технічному навчальному закладі “Лебединське 
вище професійне училище лісового 
господарства”, м. Лебедин, Лебединський 
район 

   307 Заміна віконних блоків, дверей та ремонт 
приміщень Сумського дошкільного навчального 
закладу (центр розвитку дитини) № 28 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

“Ювілейний” Сумської міської ради, м. Суми, 
Сумський район 

   283 Капітальний ремонт огорожі комунальної 
установи “Сумська спеціалізована школа I—III 
ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. 
Бутка”, м. Суми, Сумський район 

   300 Заміна віконних блоків у комунальній установі 
“Сумська загальноосвітня школа I—III ступенів  
№ 27”, м. Суми, Сумський район  

   300 Капітальний ремонт спортивної зали “Сумська 
загальноосвітня школа I—III ступенів № 24”, 
м. Суми, Сумський район 

   100 Придбання професійного обладнання редакції 
комунальної газети “Вперед”, м. Суми, 
Сумський район 

   100 Придбання побутової техніки та меблів для 
облаштування пральні Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 29 
“Росинка”, м. Суми, Сумський район 

   400 Капітальний ремонт автодороги О191705 Шостка 
—Чапліївка (до с. Чапліївка) 

   650 Капітальний ремонт автодороги С191712 
Богданка —Контунове — автодороги Шостка — 
Чапліївка 

   280 Придбання туристичного спорядження для 
Комунального закладу Сумської обласної ради 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

— Обласний центр позашкільної освіти та 
роботи з талановитою молоддю, м. Суми 
Сумської області, вул. Августовська, 14а 

1830120000
0 

Бiлопiльський район 752 Усього, у тому числі: 

   188 Каналізаційна насосна станція № 1 та напірний 
колектор м. Білопілля Білопільського району 
Сумської області — реконструкція 

   61 Реконструкція мережі вуличного освітлення по 
вул. Коцюбинського, вул. Пушкіна, пров. 
Пугачова, 
пров. Пушкіна в м. Білопіля Білопільського району 
Сумської області (від КТП-408) 

   71 Реконструкція мереж вуличного освітлення по 
вул. Нахімова, вул. Пушкіна, вул. Чайкіної, пр. 
Кобзарівка, пр. Нахімова в м. Білопілля Сумської 
області (від КТП-221) 

   91 Будівництво спортивного майданчика з 
синтетичним гумополімерним покриттям 
багатофункціонального призначення, 
розташованого на прибудинковій території 
житлового будинку за адресою: Сумська 
область, Білопільський район м. Білопілля,  
вул. Старопутивльська, 30 

   101 Капітальний ремонт комунальної дороги по 
вул. Супруна в м. Білопілля Білопільському районі 
Сумської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   173 Капітальний ремонт покрівлі п’ятиповерхового 
житлового будинку по вул. Спаській, 36, 
м. Білопілля Білопільського району Сумської 
області 

   67 Капітальний ремонт п’ятиповерхового будинку 
по вул. Ковпака, 1а, м. Білопілля Білопільського 
району Сумської області 

1830820000
0 

Лебединський район 451 Усього, у тому числі: 

   221 Капітальний ремонт покрівлі в Голубівській ЗОШ 
I—III  ступенів, с. Голубівка вул. Шкільна, 1, 
Лебединського району Сумської області 

   117 Реконструкція системи опалення Голубівської 
ЗОШ I—III  ступенів за адресою: с. Голубівка, 
вул. Шкільна, 1, Лебединського району Сумської 
області 

    113 Будівництво міні-футбольного майданчика з 
штучним покриттям за адресою: Сумська 
область, Лебединський район, м. Лебедин, вул. 
Сумська, 79 

1831020000
0 

Недригайлівський район 430 Усього, у тому числі: 

   31 Придбаня комплектів меблів для 
“Недгигайлівський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги” для Рубанського 
фельдшерського пункту, с. Рубанка, 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Паркова, 26 

   31 Придбаня набору меблів для “Недгигайлівський 
районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги” для Мухуватського фельдшерського 
пункту, с. Мухувате, вул. Центральна, 2 

   130,5 Придбання комплектів меблів “Недгигайлівський 
районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги” для Коровинської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини, 
с. Коровинці, вул. Київська, 64 

   52,9 Придбання комплекту стінок шкільних для 
Коровинської загальноосвітньої школи I—III ст. 
Недригайлівської районної ради, с. Коровинці, 
вул. Київська, 70 

   79,7 Придбання комплекту меблів для навчальних 
кабінетів Коровинської загальноосвітньої школи 
I—III ст. Недригайлівської районної ради, с. 
Коровинці,  
вул. Київська, 70 

   6,1 Придбання шафи аптечної для Коровинської 
загальноосвітньої школи I—III ст. Недригайлівської 
районної ради, с. Коровинці, вул. Київська, 70 

   13 Придбання комплекту меблів для дошкільної 
групи Томашівської НВК: ЗОШ I—III ст., ДНЗ 
Недригайлівського р-ну Сумської області,  
с. Томашівка, вул. Центральна, 51 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   12,8 Придбання комплекту меблів для харчоблоків 
Томашівської НВК: ЗОШ I—III ст., ДНЗ 
Недригайлівського р-ну Сумської області,  
с. Томашівка, вул. Центральна, 51 

   34,9 Придбання комплекту меблів для кабінетів 
Томашівської НВК: ЗОШ I—III ст., ДНЗ 
Недригайлівського р-ну Сумської області,  
с. Томашівка, вул. Центральна, 51 

   30 Придбання комплекту стільців для Мухуватського 
сільського клубу, с. Мухувате Недригайлівського 
р-ну Сумської області, вул. Центральна, 8 

    8,1 Придбання стелажа кухонного для 
Коровинського ДНЗ ясла-садок “Сонечко” 
Коровинської сільської ради, с. Коровинці, вул. 
Київська, 72 

1830920000
0 

Липоводолинський район 115,5 Усього, у тому числі: 

   50 Придбання комплекту меблів для Синівського 
дошкільного навчального закладу “Дитячий 
садок “Золота рибка” Синівської сільської ради 
Липоводолинського району Сумської області, 
с. Синівка, вул. Миру, 1 

   8,41 Придбання комплекту меблів для їдальні 
дошкільного навчального закладу “Ромашка” 
Калінінської сільської ради Липоводолинського 
р-ну, Сумської області,  
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

с. Суха Грунь, вул. Першотравнева, 7 

   14,8 Придбання комплекту меблів для ігрової кімнати 
дошкільного навчального закладу “Ромашка” 
Калінінської сільської ради Липоводолинського 
р-ну, Сумської області, с. Суха Грунь,  
вул. Першотравнева, 7 

   8,99 Придбання комплекту меблів для спальної 
кімнати дошкільного навчального закладу 
“Ромашка” Калінінської сільської ради, 
Липоводолинського р-ну, Сумської області, с. 
Суха Грунь,  
вул. Першотравнева, 7 

   13,3 Придбання стінки для кабінету Капустинської 
ЗОШ  
I—III ст. Липоводолинського р-ну Сумської 
області,  
с. Капустинці, вул. Беївська, 1 

   20 Придбання меблів для спальної кімнати 
Капустинського ДНЗ “Журавлик” Капустинської 
сільської ради, Липоводолинського р-ну 
Сумської області, с. Капустинці вул. Беївська, 3 

1830220000
0 

Буринський район 70,95 Усього, у тому числі: 

   10,95 Придбання комплекту меблів для Слобідського 
навчально-виховного комплексу: загальноосвітня 
школ I—III ступенів, дошкільний навчальний 
заклад Слобідської сільської ради, Буринського 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

р-ну, Сумської області, с. Слобода, 
вул. Солдатенка, 4  

   60 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Жуківської ЗОШ I—II ступенів Буринського р-ну, 
Сумської області, 
с. Жуківка, вул. Сарничева, 4 

1830520000
0 

Конотопський район 859 Усього, у тому числі: 

   512 Капітальний ремонт будівлі Гружчанського 
навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа I— 
III ступенів — дошкільний навчальний заклад” 
Конотопської районної ради Сумської області 
по вул. Перемоги, 21, в с. Грузьке Конотопського 
району Сумської області 

   197 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Попівського НВК “Загальноосвітня школа I—III 
дошкільний навчальний заклад” Конотопської 
районної ради Сумської області, с. Попівка, вул. 
Братів Ковтун, буд. 3, Конотопського р-ну, 
Сумської області 

   50 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для Вирівської 
сільської ради Конотопського району 

   60 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для 
Присеймівської сільської ради Конотопського 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району 

    40 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для Мельнянської 
сільської ради Конотопського району 

1820610000
0 

м. Ромни 660 Усього, у тому числі: 

   570 придбання тракторів Белорус МУ-320 для 
Управління ЖКГ Роменської міської ради, м. 
Ромни, вул. Аптекарська, 19 

    90 Придбання навісного обладнання для Управління 
ЖКГ Роменської міської ради, м. Ромни, вул. 
Аптекарська, 19 

1831320000
0 

Роменський район 3526,55 Усього, у тому числі: 

   22,5 Придбання комплекту меблів для 1 класу 
Андріяшівської ЗОШ I—III ст. Роменської 
районної ради Сумської області с. Андріяшівка,  
вул. Шкільна, 54 

   16,96 Придбання комплекту меблів для учительської 
Погожокриницький НВК Роменської районної 
ради Сумської області с. Погожа Криниця, 
вул. Центральна, 
буд. 13, Роменського району Сумської області 

   10,5 Придбання комплекту меблів для кабінету 
інформатики Погожокриницький НВК 
Роменської районної ради Сумської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

с. Погожа Криниця, вул. Центральна, буд. 13, 
Роменського району Сумської області 

   55,848 Придбання комплекту меблів для класів 
Погожокриницький НВК Роменської районної 
ради Сумської області с. Погожа Криниця, 
вул. Центральна, буд. 13, Роменського району 
Сумської області 

   12 Придбання комплекту меблів для груп 
Погожокриницький дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок) Погожокриницького НВК 
Роменського району Сумської області 
с. Погожа Криниця, вул. Центральна, буд. 13, 
Роменського району Сумської області 

   15,335 Придбання комплекту меблів для ігрової кімнати 
Погожокриницький дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок) Погожокриницького НВК 
Роменського району Сумської області 
с. Погожа Криниця, вул. Центральна, буд. 13 
Роменського району Сумської області 

   19 Придбання комплекту меблів для медичного 
кабінету Погожокриницький дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок) 
Погожокриницького НВК  Роменського району 
Сумської області с. Погожа Криниця, 
вул. Центральна, буд. 13, Роменського району 
Сумської області 

   11 Придбання комплекту меблів для пральні 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Погожокриницький дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок) Погожокриницького НВК 
Роменського району Сумської області 
с. Погожа Криниця, вул. Центральна, буд. 13, 
Роменського району Сумської області 

   26 Придбання набору меблів для кабінетів 
Хмелівського навчально-виховного комплексу 
Роменського району Сумської області, с. Хмелів 

   93,08 Комплекти меблів для кабінетів 
Великобубнівської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів Роменської районної ради Сумської 
області, с. Великі Бубни, вул. Центральна, 17 

   68 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Глинської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Роменської районної ради Сумської області, 
с. Глинськ, вул. Роменська, 25 

   21 Придбання комплекту меблів для початкових 
класів Ярошівського НВК Роменської районної 
ради Сумської області, с. Ярошівка, вул. Миру, 
10 

   35,2 Придбання комплекту меблів для спальної 
кімнати Ярошівського НВК Роменської районної 
ради Сумської області, с. Ярошівка, вул. Миру, 
10 

   24 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Ярошівського НВК Роменської районної ради 
Сумської області, с. Ярошівка, вул. Миру, 10 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   82,428 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Пустовійтівської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів  
ім. П. Калнишевського Роменської районної 
ради Сумської області, с. Пустовійтівка, 1, пров. 
Центральний, буд. 7, Роменського р-ну, 
Сумської області 

   59,421 Придбання комплекту меблів для їдальні 
Пустовійтівської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів  
ім. П. Калнишевського Роменської районної 
ради Сумської області, с. Пустовійтівка, 1, пров. 
Центральний, буд. 7, Роменського р-ну, 
Сумської області 

   136,082 Придбання комплекту меблів для класів 
Герасимівської загальноосвітньої школи I—II 
ступенів Роменської районної ради Сумської 
області, с. Герасимівка, вул. Герасимівська, 
буд. 1, Роменського р-ну, Сумської області 

   9,276 Придбання комплекту меблів для комп’ютерного 
класу Герасимівської загальноосвітньої школи 
I—II ступенів Роменської районної ради 
Сумської області, с. Герасимівка, вул. 
Герасимівська, буд. 1, Роменського р-ну  
Сумської області 

   21,796 Придбання комплекту меблів для учительської 
Герасимівської загальноосвітньої школи I—II 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ступенів Роменської районної ради Сумської 
області, с. Герасимівка, вул. Герасимівська, 
буд. 1, Роменського р-ну Сумської області 

   70 Придбання комплекту учніських меблів для 
кабінетів Бацманівського навчально-виховного 
комплексу (загальноосвітня школа та 
дошкільний заклад) Роменського району 
Сумської області, с. Бацмани, вул. Перемоги, 
21а 

   80 Придбання комплекту меблів для кабінетів 
Смілівського навчально-виховного комплексу 
Роменської районної ради Сумської області, с. 
Сміле, вул. Шкільна, 8 

   48 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Плавинищенської ЗОШ Роменської районної 
ради Сумської області, с. Плавинище 

   24,4 Придбання комплекту меблів для їдальні 
Плавинищенської ЗОШ Роменської районної 
ради Сумської області, с. Плавинище 

   12 Придбання комплекту меблів для кухні 
Плавинищенської ЗОШ Роменської районної 
ради Сумської області, с. Плавинище 

   72 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Дібрівського НВК ЗОШ I—III ступенів — ДНЗ 
Роменський Сумської області, с. Діброва,  
вул. Садова, 5 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   30 Придбання комплекту меблів для кабінетів 
Дібрівського НВК ЗОШ I—III ступенів — ДНЗ 
Роменський Сумської області, с. Діброва,  
вул. Садова, 5 

   18 Придбання комплекту меблів для їдальні 
Дібрівського НВК ЗОШ I—III ступенів – ДНЗ 
Роменський Сумської області, с. Діброва, вул. 
Садова, 5 

   40 Придбання комплекту меблів для роздягальні 
Смілівського навчально-виховного комплексу 
Роменської районної ради Сумської області, с. 
Сміле, вул. Шкільна, 8 

   40 Придбання комплекту меблів для спальних 
кімнат Смілівського навчально-виховного 
комплексу Роменської районної ради Сумської 
області, с. Сміле, вул. Шкільна, 8 

   35 Придбання комплекту меблів для шкільної їдальні 
Рогинської ЗОШ I—III ступенів Роменської 
районної ради Сумської області, с. Рогинці, 
вул. Центральна, 1 

   80 Придбання комплекту меблів для обіднього залу 
шкільної їдальні Овлашівської ЗОШ I—II ступенів 
Роменської районної ради Сумської області, с. 
Овлаші, вул. Шевченка 38а 

   85 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Перехрестівської ЗОШ I—III ступенів Роменської 
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бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

районної ради Сумської області, с. 
Перехрестівка, вул. Соборна, 69 

   18,2 Придбання комплекту меблів для їдальні 
Басівської ЗОШ I—III ступенів Роменської 
районної ради Сумської області, с. Басівка, 
вул. Роменська, 6 

   56,2 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Басівської ЗОШ I—III ступенів Роменської 
районної ради Сумської області, с. Басівка, 
вул. Роменська, 6 

   21,4 Придбання комплекту меблів для роздягальні 
Басівської ЗОШ I—III ступенів Роменської 
районної ради Сумської області, с. Басівка, 
вул. Роменська, 6 

   70,32 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Гаївської ЗОШ I—II ступенів Роменської районної 
ради Сумської області, с. Гаї, вул. Конотопська, 
68 

   9,5 Придбання комплекту меблів для Гаївської ЗОШ 
I— 
II ступенів Роменської районної ради Сумської 
області, с. Гаї, вул. Конотопська, 68 

   68 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Рогинської ЗОШ I—III ступенів Роменської 
районної ради Сумської області, с.  Рогинці, 
вул. Центральна, 1 
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бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   90,72 Придбання комплекту учнівських меблів для 
Біловодської ЗОШ I—III ступенів Роменської 
районної ради Сумської області, с. Біловод, 
бульв. Миру, 15 

   31,6 Придбання комплекту меблів для методичного 
кабінету Біловодської ЗОШ I—III ступенів 
Роменської районної ради Сумської області, 
с. Біловод, бульв. Миру, 15 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому сільська лікарська амбулаторія 
с. Хмелів комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області”, 
с. Хмелів, вул. Роменська, 45 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому сільська лікарська амбулаторія 
с. Перехрестівка комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області” 
с. Перехрестівка, вул. Миру, 1 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому сільська лікарська амбулаторія 
с. Глинськ комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області”, с. 
Глинськ, вул. Роменська, 2 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

прийому сільська лікарська амбулаторія 
с. Великі Бубни комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області” с. Великі 
Бубни, вул. Новоселівка, 2 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому Сільська лікарська амбулаторія 
с. Бацмани комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області” 
с. Бацмани, вул. Миру, 28 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому Сільська лікарська амбулаторія 
с. Андріяшівка комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області” 
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 32а 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому Амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини с. Андріївка комунального 
закладу “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Роменського району Сумської 
області” с. Андріївка, вул. Лікарська, 22 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому Амбулаторія загальної практики — 
сімейної медицини с. Бобрик комунального 
закладу “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Роменського району Сумської 
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області” с. Бобрик, вул. Київська, 56 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому Амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини с. Біловод комунального 
закладу “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Роменського району Сумської 
області” с. Біловод, вул. бульвар Миру, 10а 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому Амбулаторія загальної практики — 
сімейної медицини с. Коржі комунального 
закладу “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Роменського району Сумської 
області” с. Коржі, вул. Паркова, 28 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому Амбулаторія загальної практики — 
сімейної медицини с. Перекопівка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області” с. Прекопівка, 
вул. Гагаріна, 33 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому Амбулаторія загальної практики — 
сімейної медицини с. Пустовійтівка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області” с. Пустовійтівка, 
вул. Берегова, 129 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому Амбулаторія загальної практики — 
сімейної медицини с. Рогинці комунального 
закладу “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Роменського району Сумської 
області” с. Рогинці, вул. Ремінця, 1 

   23 Комплект меблів для кабінету амбулаторного 
прийому Амбулаторія загальної практики — 
сімейної медицини с. Сміле комунального 
закладу “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Роменського району Сумської 
області” с. Сміле, вул. Соборна, 105 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського-акушерський пункт 
с. Василівка комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумськоїобласті” 
с. Василівка, вул. Центральна, 13 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту с. Гудими 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Гудими, 
вул. Зацарянська, 4 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту с. Житнє 
комунального закладу “Центр первинної 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської области” с. Житнє, 
вул. Прокопенка, 1 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Миколаївка комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області”, с. 
Миколаївка, вул. Радянська, 1 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Плавинище комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області”, 
с. Плавинище, вул. Площа Жовтнева, 53 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту с. Басівка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Басівка, 
вул. Новоселівська, 9 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Гаврилівка комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області”, 
с. Гаврилівка, вул. Миру, 2 



Продовження додатка 1 224 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Волошнівка комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області”, с. 
Волошнівка, вул. Професора Аксимейка, 2 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту с. Хоминці 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області” с. Хоминці, 
вул. Чапаєва, 43 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Ярошівка комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області”, 
с. Ярошівка, вул. Миру, 46 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту с. Заруддя 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Заруддя, 
вул. Леніна, 2 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту с. Погожа 
Криницякомунального закладу “Центр первинної 



Продовження додатка 1 225 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумськоїобласті”, с. Погожа Криниця, 
вул. Леніна, 4а 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Ярмолинці комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області”, 
с. Ярмолинці, вул. Глинська,15 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Попівщина комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області”, с. 
Попівщина, вул. 1 Травня, 2 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Ведмеже комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Роменського району Сумської області”, с. 
Ведмеже, вул. 40-річчя Перемоги, 3 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Борозенки 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Борозенки, 
вул. Конотопська, 1 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Калинівка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Калинівка, 
вул. Центральна, 11 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Овлаші 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Овлаші, 
вул. Першо-травнева, 9 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Гаї комунального 
закладу “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Роменського району Сумської 
області”, с. Гаї, вул. Конотопська, 4б 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Довгополівка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Довгополівка, 
вул. 40 Премоги, 2б 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Левченки 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району Сумської області”, с. Левченки, 
вул. Радянська, 4 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Локня комунального 
закладу “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Роменського району Сумської 
області”, с. Локня, вул. Центральна, 12 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Королівщина 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Королівщина, 
вул. Шкільна, 13 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Малі Бубни 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Малі Бубни, 
вул. Калнишевського, 12 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Салогубівка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Салогубівка, 
вул. Долинська, 1 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Галка комунального 
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Код 
бюджету 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

закладу “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Роменського району Сумської 
області”, с. Галка, вул. Берегова, 1 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Мокиївка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Мокиївка, 
вул. Миру, 27 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Ріпки комунального 
закладу “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Роменського району Сумської 
області”, с. Ріпки, вул. Площа миру, 2 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Артюхівка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Артюхівка, 
вул. Миру, 4 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Голінка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Голінка, 
вул. Шевченка, 65 

   7 Придбання комплекту меблів для 
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фельдшерського пункту с. Нова Гребля 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Нова Гребля, 
вул. Шевченка, 34 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Чеберяки 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Чеберяки, 
вул. Центральна, 15 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Анастасівка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Анастасівка, 
вул. Соснова, 3 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Кашпури 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Кашпури, 
вул. Шкільна, 2 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Левондівка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Левондівка, 
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вул. Шевченка, 4 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Олексіївка 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Олексіївна, 
вул. Фрунзе, 27 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Вовківці 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Вовківці, 
вул. Жовтнева, 3 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Правдюки 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Правдюки, 
вул. Українська, 32 

   7 Придбання комплекту меблів для 
фельдшерського пункту с. Сененки 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, Сумська область, 
Роменський район, с. Сененки, вул. Глущенка, 
14 

   7 Придбання комплекту меблів для 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

фельдшерського пункту с. Діброва 
комунального закладу “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Роменського 
району Сумської області”, с. Діброва, 
вул. Садова, 8 

   30 Придбання комплекту стільців для Артюхівського 
будинку культури Артюхівської сільської ради 
Роменського району Сумської області, 
с. Артюхівка, вул. Соборна, 23 

   8,14 Придбання комплекту меблів для пральні 
Біловодського ДНЗ (дитячий садок) “Сонечко” 
Біловодської сільської ради Роменського району 
Сумської області, с. Біловод,  
бульв. Миру, 10а 

   10,27 Придбання комплекту меблів для методичного 
кабінету Біловодського ДНЗ (дитячий садок) 
“Сонечко” Біловодської сільської ради 
Роменського району Сумської області, 
с. Біловод, бульв. Миру, 10а 

   14,765 Придбання комплекту меблів для груп 
Біловодського ДНЗ (дитячий садок) “Сонечко” 
Біловодської сільської ради, Роменського 
району Сумської області, с. Біловод,  
бульв. Миру, 10а 

   156,293 Придбання комплекту меблів для спальної 
кімнати Біловодського ДНЗ (дитячий садок) 
“Сонечко” Біловодської сільської ради 
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територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Роменського району Сумської області, 
с. Біловод, бульв. Миру, 10а 

   29,3 Придбання комплекту меблів для Рогинського 
ДНЗ “Берізка” Рогинської сільської ради, 
Роменського району, Сумської області, с. 
Рогинці, вул. Механізаторів, 2 

   19,54 Придбання комплекту меблів для ігрової кімнати 
Рогинського ДНЗ “Берізка” Рогинської сільської 
ради, Роменського району, Сумської області, с. 
Рогинці, вул. Механізаторів, 2 

   42,1 Придбання комплекту меблів для роздягальні 
Великобубнівського ДНЗ “Центр розвитку дитини 
“Берізка” Великобубнівської сільської ради, 
Роменського  
р-ну, Сумської області, с. Великі Бубни,  
вул. Новоселівка, 13 

   33,9 Придбання комплекту меблів для ігрової кімнати 
Великобубнівського ДНЗ “Центр розвитку дитини 
“Берізка” Великобубнівської сільської ради, 
Роменського  
р-ну, Сумської області, с. Великі Бубни,  
вул. Новоселівка, 13 

   34 Придбання комплекту меблів для харчоблоку 
Великобубнівського ДНЗ “Центр розвитку дитини 
“Берізка” Великобубнівської сільської ради  
Роменського  
р-ну, Сумської області, с. Великі Бубни,  
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Новоселівка, 13 

   89 Придбання комплекту меблів для спальної 
кімнати Великобубнівського ДНЗ “Центр розвитку 
дитини “Берізка” Великобубнівської сільської 
ради  
Роменського р-ну, Сумської області, с. Великі 
Бубни,  
вул. Новоселівка, 13 

   25 Придбання комплекту меблів для спальної 
кімнати Василівського ДНЗ (дитячий садок) 
“Вишенька” Василівської сільської ради 
Роменського району Сумської області, 
с. Василівка, вул. Молодіжна, буд. 26, 
Роменського р-ну, Сумської області 

   62,275 Комплект меблів для групових кімнат 
Андріяшівського дошкільного закладу (ясла-
садок) “Сонечко” Андріяшівської сільської ради, 
Роменського р-ну Сумської області 
с. Андріяшівка, вул. Соборна, 11 

   22 Придбання комплекту меблів для ясельної групи 
Бобрицького ДНЗ (ясла-садок) “Ялинка” 
Бобрицької сільської ради, Роменського району, 
Сумської області , с. Бобрик, вул. Київська, буд. 
56, Роменського р-ну, Сумської області 

   30 Придбання комплекту меблів для спальної 
кімнатиБобрицького ДНЗ (ясла- садок) “Ялинка” 
Бобрицької сільської ради, Роменського району, 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Сумської області, с. Бобрик, вул. Київська, 
буд.56, Роменського р-ну, Сумської області 

   31 Придбання комплекту меблів для ігрової кімнати 
Бобрицького ДНЗ (ясла- садок) “Ялинка” 
Бобрицької сільської ради Роменського району, 
Сумської області, с. Бобрик, вул. Київська, буд. 
56, Роменського р-ну, Сумської області 

   59 Придбання комплекту меблів для роздягалень 
Пустовійтівського дошкільного закладу (дитячий 
садок) “Золота рибка” Пустовійтівської сільської 
ради, Роменського району, Сумської області, 
с. Пустовійтівка, 4 пров. Центральний, буд. 6, 
Роменського р-ну, Сумської області 

   11 Придбання комплекту меблів для пральні 
Пустовійтівського дошкільного закладу (дитячий 
садок) “Золота рибка” Пустовійтівської сільської 
ради Роменського району, Сумської області, 
с. Пустовійтівка, 4, пров. Центральний,  
буд. 6, Роменського р-ну, Сумської області 

   19 Придбання комплекту меблів для медичного 
кабінету Пустовійтівського дошкільного закладу 
(дитячий садок) “Золота рибка” Пустовійтівської 
сільської ради Роменського району Сумської 
області, с. Пустовійтівка, 4, пров. Центральної, 
буд. 6, Роменського р-ну, Сумської області 

   36 Придбання комплекту меблів для груп 
Пустовійтівського дошкільного закладу (дитячий 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

садок) “Золота рибка” Пустовійтівської сільської 
ради Роменського району Сумської області, 
с. Пустовійтівка, 4 пров. Центральний, буд. 6, 
Роменського р-ну, Сумської області 

   30 Придбання комплекту меблів для навчального 
класу Гаївського дитячого садочка “Колосок” 
Басівської сільської ради Роменського району 
Сумської області, с. Гаї, вул. Конотопська, 65 

   15,1 Придбання комплекту меблів для роздягальні 
Гаївського дитячого садочка “Колосок” 
Басівської сільської ради Роменського району 
Сумської області, с. Гаї, вул. Конотопська, 65 

   9,5 Придбання комплекту меблів для ігрового залу 
Гаївського дитячого садочка “Колосок” 
Басівської сільської ради Роменського району 
Сумської області, с. Гаї, вул. Конотопська, 65 

   35 Придбання комплекту меблів для їдальні 
Гаївського дитячого садочка “Колосок” 
Басівської сільської ради Роменського району 
Сумської області, с. Гаї, вул. Конотопська, 65 

   109 Придбання комплекту меблів для кабінетів 
Перехрестівського ДНЗ “Малятко” 
Перехрестівської сільської ради с. 
Перехрестівка Роменського району, Сумської 
області 

   40,46 Придбання комплекту меблів для роздягальні 
Глинського ДНЗ “Пролісок” Роменської районної 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ради Сумської області, с. Глинськ 
вул. Роменська, 25 

   10 Придбання комплекту меблів для кухні 
Глинського ДНЗ “Пролісок” Роменської районної 
ради Сумської області, с. Глинськ, 
вул. Роменська, 25 

   14,54 Придбання комплекту меблів для ігрової кімнати 
Глинського ДНЗ “Пролісок” Роменської районної 
ради Сумської області, с. Глинськ 
вул. Роменська, 25 

   70,4 Придбання комплекту меблів для спальної 
кімнати Глинського ДНЗ “Пролісок” Роменської 
районної ради Сумської області, с. Глинськ, 
вул. Роменська, 25 

   28,5 Придбання комплекту меблів для груп 
Плавинищенського ДНЗ ясла-садок “Теремок” 
Плавинищенської сільської ради с. Плавинище 
Роменського району Сумської області 

   22 Придбання комплекту меблів для роздягальні 
Плавинищенського ДНЗ ясла-садок “Теремок” 
Плавинищенської сільської ради с. Плавинище 
Роменського району Сумської області 

   19 Придбання комплекту меблів для кухні 
Плавинищенського ДНЗ ясла-садок “Теремок” 
Плавинищенської сільської ради, с. Плавинище 
Роменського району Сумської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   7,2 Придбання комплекту меблів для кабінету 
психолога Плавинищенського ДНЗ ясла-садок 
“Теремок” Плавинищенської сільської ради, с. 
Плавинище Роменського району Сумської 
області 

   11,501 Придбання комплекту меблів для методичного 
кабінету Коржівського ДНЗ “Берізка” Коржівської 
сільської ради  
с. Коржі Роменського району Сумської області, 
вул. Кооперативна, 13 

1820710000
0 

м. Шостка 12 148 Усього, у тому числі: 

   1000 Реконструкція скверу по вул. Кожедуба в м. 
Шостка Сумської області  

   600 Реконструкція будівлі центру “Зірка” ЦЕВ по 
вул. Свобода, 38, в м. Шостка Сумської області 

   400 Капітальний ремонт поліклініки № 4 
Шосткинської ЦРЛ по вул. Щедрина, 1 в 
м. Шостка Сумської області 

   1200 Реконструкція доріг по мікрорайону Садовий в 
м. Шостка Сумської області 

   1300 Реконструкція теплових мереж з використанням 
попередньо ізольованих труб по вул. Свободи в 
м. Шостка Сумської області 

   3750 Реконструкція системи виготовлення та подачі 
біопалива для водогрійних котлів Шосткинської 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ТЕЦ, м. Шостка Сумської області  

   200 Реконструкція інфекційного відділення КЗ 
“Шосткинська ЦРЛ” по вул. Родини Кривоносів, 
83, в м. Шостка Сумської області 

   500 Реконструкція тротуару по вул. Свободи від 
вул. Депутатська в м. Шостка Сумської області 

   325 Реконструкція заїздів до будинків № 2, 4, по вул. 6-
ї Гвардійської Дивізії в м. Шостка Сумської 
області  

   500 Реконструкція стадіону “Зірка” в м. Шостка 
Сумської області 

   500 Реконструкція вуличного освітлення міста 
Шостка Сумської області 

   250 Реконструкція ділянки квартальної тепломережі 
від ВТ35 до ВТ46А по вул. Грушевського, 7, в м. 
Шостка Сумської області 

   1000 Реконструкція внутрішньоквартальних проїздів в 
м. Шостка Сумської області  

    623 “Реконструкція теплової мережі на гуртожиток 
Шосткинського хіміко-технологічного коледжу по  
вул. І. Кожедуба від ВТ 184А, м. Шостка, Сумської 
області 

1831720000
0 

Шосткинський район 4735 Усього, у тому числі: 

   230 Капітальний ремонт вулиці Березова в с. Макове 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Шосткинського району Сумської області 

   105 Реконструкція вулиці Зарічна в с. Макове 
Шосткинського району Сумської області 

   290 Капітальний ремонт каналізаційних мереж та 
споруд з впровадженням енергозберігаючих 
заходів у с. Ковтунове Шосткинського району  

   600 Реконструкція мережі вуличного освітлення з 
встановленням систем автономного вуличного 
освітлення, смт Вороніж Шосткинського району 

   450 Реконструкція мережі вуличного освітлення з 
встановленням систем автономного вуличного 
освітлення  
с. Клишки Шосткинського району  

   90 Реконструкція мережі вуличного освітлення з 
встановленням систем автономного вуличного 
освітлення 
с. Ковтунове Шосткинського району 

   900 Реконструкція мережі вуличного освітлення з 
встановленням систем автономного вуличного 
освітлення 
с. Чапліївка Шосткинського району 

   350 Капітальний ремонт будівлі Івотського НВК з 
влаштуванням внутрішнього санвузла по 
вул. Сіверська, 67, в с. Івот, Шосткинського 
району Сумської області 

   300 Реконструкція сценічного майданчика по вул. 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Миколи Терещенка, смт Вороніж Шосткинського 
району Сумської області 

   25 Капітальний ремонт будівлі Воронізької ДМШ та 
централізованої бібліотеки з заміною системи 
опалення по вул. Садова, 57, в смт Вороніж 
Шосткинського району (з виготовленням 
проектно-кошторисної документації) 

   25 Реконструкція опалювальної системи з заміною 
котлів Шосткинського районного будинку 
культури по вул. Михайлівська, 3 в смт Вороніж 
Шосткинського району (з виготовленням 
проектно-кошторисної документації) 

   60 Капітальний ремонт Воронізької АЗПСМ КЗ 
“Шосткинський районний центр первинної 
медичної допомоги” в смт Вороніж 
Шосткинського району (з виготовленням 
проектно-кошторисної документації) 

   100 Капітальний ремонт будівлі Шосткинського 
районного територіального центру соціального 
обслуговування в смт Вороніж Шосткинського 
району Сумської області 

   270 Реконструкція мережі вуличного освітлення з 
встановленням систем автономного вуличного 
освітлення с. Івот Шосткинського району 

   120 Реконструкція мережі вуличного освітлення з 
встановленням систем автономного вуличного 
освітлення с. Коротченкове Шосткинського 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району 

   300 Реконструкція мережі вуличного освітлення з 
встановленням систем автономного вуличного 
освітлення с. Миронівка Шосткинського району 

    270 Реконструкція мережі вуличного освітлення з 
встановленням систем автономного вуличного 
освітлення с. Ображіївка Шосткинського району 

   50 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для Воронізької 
селищної ради, смт Вороніж Шосткинського 
району 

   50 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для Клишківської 
сільської ради, с. Клишки Шосткинського району 

   50 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для Ковтунівської 
сільської ради, с. Ковтуни Шосткинського району 

   50 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для Ображіївської 
сільської ради, 
с. Ображіївка Шосткинського району 

   50 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для Чапліївської 
сільської ради, с. Чапліївка Шосткинського 
району 

1820310000 м. Конотоп 1765 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

   1060 Реконструкція існуючої котельні комунального 
закладу Сумської обласної ради Конотопської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
по вул. М. Немолота, 8, м. Конотоп 

    705 Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 3 Теремок, 
вул. Короленка, 1, м. Конотоп 

1831220000
0 

Путивльський район 400 Усього, у тому числі: 

   400 Реконструкція будівлі Путивльської 
загальноосвітньої школи № 2 I—III ступеня ім. Г. Я. 
Базими Путивльської районної ради Сумської 
області пр. Іоанна Путивльського, 79, в м. Путивлі, 
Сумської області 

1831820000
0 

Ямпільський район (Сумська область) 879 Усього, у тому числі: 

   206 Капітальний ремонт даху комунального закладу 
Ямпільський районний центр дитячої та юнацької 
творчості Ямпільської районної ради Сумської 
області за адресою вул. Спасо-
Преображенська, 11, смт Ямпіль, Сумська 
область 

   173 Капітальний ремонт. Заміна вікон малого 
приміщення по Дружбівській ЗОШ I—III ст. № 2 
Дружбівської міської ради Сумської області 

   500 Реконструкція господарської будівлі Орлівського 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

навчально-виховного комплексу: загальноосвітня 
школа I—III ступенів — дошкільний навчальний 
заклад Ямпільської районної ради Сумської 
області з влаштуванням котлів на 
алетернативних видах палива 

1830720000
0 

Кролевецький район 1325 Усього, у тому числі: 

   500 Капітальний ремонт покрівлі, заходи з 
енергозбереження Мутинської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини 
Кролевецької районної ради Сумської області 

   173 Реконструкція водогону в с. Грузьке 
Кролевецького району Сумської області  

    150 Капітальний ремонт топкової Локнянського 
навчально-виховного комплексу Кролевецької 
районної ради Сумської області 

   150 Капітальний ремонт топкової Бистрицького 
навчально-виховного комплексу Кролевецької 
районної ради Сумської області 

   352 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини та 
фельдшерсько-акушерських пунктів району  

1831420000
0 

Серидино-Будський район 686 Усього, у тому числі: 

   312 Капітальний ремонт будівлі будинку культури 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Зноб-Новгородської селищної ради, 
вул. Планова, 11, смт Зноб-Новгородське, 
Середино-Будського району Сумської області 

   374 Капітальний ремонт приміщень Чернацького 
НВК “ЗОШ I—III ступенів — ДНЗ” Середино-
Будської районної ради Сумської області  с. 
Чернацьке Середино-Будського району 
Сумської області 

1830420000
0 

Глухiвський район 1334 Усього, у тому числі: 

   400 Реконструкція будівлі Баницького НВК 
Глухівського району Сумської області 
(завершення, заміна вікон, утеплення) 

   200 Капітальний ремонт Уланівського НВК по 
вул. Успенська, 42, в с. Уланове Глухівського 
району Сумської області (заміна вікон) 

   300 Реконструкція будівлі Некрасівського НВК по 
вул. Шкільна, буд. 1, в с. Некрасове, Глухівського 
району Сумської області (заміна вікон) 

   300 Реконструкція будівлі (основної) Червонянської 
ЗОШ I—III ступеня Глухівського району Сумської 
області (заміна вікон, утеплення) 

    134 Капітальний ремонт тротуару по вулиці Спаській  
м. Глухів Глухівський район Сумська область 

1820110000
0 

м. Суми 9 868,532 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   1829 Реконструкція спортивного майданчику біля 
будинку № 12 по вул. Шишкіна в м. Суми 
Сумська міська рада 

   1425 Реконструкція багатофункціонального 
спортивного майданчика по 
вул. Новомістенській, 4, м. Суми 

   1435 Реконструкція багатофункціонального 
спортивного майданчика по вул. Засумській на 
території комунальної установи Сумська гімназія 
№ 1, м. Суми Сумської області 

   150 Ремонт покрівлі будинку № 16/5 по 
вул. Засумська в м. Суми  

   159,532 Капітальний ремонт сходових клітин Сумського 
дошкільного навчального закладу (Центр 
розвитку дитини) № 26 “Ласкавушка” Сумської 
міської ради по провулку лікаря І. Дерев’янка, 3, 
м. Суми Сумської області 

   1450 Капітальний ремонт будівлі та приміщень 
комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа I—III ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. 
Суми Сумської області, вул. Герасима 
Кондратьєва, 136 

   1470 Капітальний ремонт фасаду будівлі комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа I—III 
ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м. Суми 
Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

76 

   400 Придбання електронного обладнання та 
контенту початкових класів комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа I—III ступенів № 
12 
ім. Б. Берестовського, м. Суми Сумської 
області, вул. Засумська, 3 

   1400 Капітальний ремонт (заміна вікон) поліклініки 
комунальної установи Сумська міська клінічна 
лікарня, № 4, м. Суми Сумської області,  
вул. Ковпака, 7 

    150 Реконструкція волейбольного майданчику в 
парку культури та відпочинку імені І. М. 
Кожедуба, м. Суми 

   Тернопільська область   . 

1910000000
0 

Обласний бюджет Тернопільської області 5000 Усього, у тому числі: 

   1000 Капітальний ремонт даху загальноосвітньої 
школи I— 
III ступенів в с. Дарахів Теребовлянського району 
Тернопільської області 

   2500 Реконструкція будівлі ЗОШ I—III ступенів в селі 
Переволока Бучацького району Тернопільської 
області з влаштування шатрового даху над 
частиною школи 

   302 Капітальний ремонт будівлі та даху поліклінічного 
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бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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Обсяг 
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тис. гриве
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

відділу “Монастириського РТМО” комунальної 
установи Монастириської районної ради в місті 
Монастириська по вул. Шевченка, 35 

   198 Завершення будівництва Висоцької сільської 
амбулаторії в с. Високе Монастириського 
району Тернопільської області № 2 

   500 Реконструкція з добудовою спортивного залу 
ЗОШ I—III ступенів в с. Ласківці Теребовлянського 
району Тернопільської області 

   500 Капітальний ремонт тротуару на вул. Шевченка в 
м. Копичинці Гусятинського району 
Тернопільської області (ділянка від церкви Св. 
Трійці до вул. Б. Хмельницького) 

1930920000
0 

Кременецький район 255 Усього, у тому числі: 

   255 Капітальний ремонт будівлі Кременецького ДНЗ 
№ 2 “Золотий ключик” з утепленням фасадів на 
вул. С. Петлюри, 30, м. Кременець 

1931720000
0 

Шумський район 560 Усього, у тому числі: 

   288 Капітальний ремонт будівлі Шумської ЗОШ I—III 
ступенів, м. Шумськ, вул. Українська, 47 

   158 Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних 
дверей) ЗОШ I—III ступенів в с. Рохманів 
Шумського району Тернопільської області 

   114 Реконструкція даху Стіжокського НВК в с. Стіжок 
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Шумського району 

1931020000
0 

Лановецький район 237 Усього, у тому числі: 

    237 Реконструкція будівлі ДНЗ “Ромашка” м. Ланівці 

1930620000
0 

Збаразький район 794 Усього, у тому числі: 

   301 Капітальний ремонт будівлі Збаразького ДНЗ № 1 

   138 Капітальний ремонт із заміною віконних та 
дверних блоків із проведенням відповідних 
ремонтно-будівельних робіт у будинку культури 
по вул. Шевченка, 1, в с. Добриводи Збаразького 
району Тернопільської області 

   302 Енергозберігаючі заходи Стриївської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів — 
капітальний ремонт по заміні вікон та дверей, 
заміна покрівлі даху школи в с. Стриївка 
вул. Грушевського, 1а Стриївської сільської ради 
Збаразького району Тернопільської області 

   53 Капітальний ремонт із заміною віконних та 
дверних блоків із проведенням відповідних 
ремонтно-будівельних робіт по Залужанській 
загальноосвітній школі I—III ступенів по вул. І. 
Франка, 26 в с. Залужжя Збаразького району 
Тернопільської області 

1931220000
0 

Підволочиський район 412 Усього, у тому числі: 
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   301 Капітальний ремонт будівлі Підволочиського ДНЗ 
“Дюймовочка” 

    111 Капітальний ремонт даху адмінбудинку 
Токівської лікарської амбулаторії загальної 
практики та сімейної медицини в с. Токи по 
вул. Т. Шевченка, 48, Підволочиського району 
Тернопільської області 

1930220000
0 

Борщівський район 790 Усього, у тому числі: 

   100 Капітальний ремонт Борщівської ЦРКЛ 

   30 Бабинецька сільська рада (капітальний ремонт 
дитячого садочка в с. Бабинці) 

   40 Лановецька сільська рада (капітальний ремонт 
дитячого садочка в с. Ланівці) 

   200 Відділ освіти райдержадміністрації (капітальний 
ремонт покрівлі ЗОШ I—II ступенів с. Вовківці) 

   40 Відділ освіти райдержадміністрації (капітальний 
ремонт Бабинецької ЗОШ I—II ступенів 
с. Бабинці) 

   280 Відділ освіти райдержадміністрації (капітальний 
ремонт системи опалення ЗОШ I—II ступенів 
с. Іване-Пусте) 

    100 Бабинецька сільська рада (капітальний ремонт 
будинку культури с. Бабинці) 

1953100000 об’єднана територіальна громада с. Більче- 130 Усього, у тому числі: 
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0 Золоте 

   60 Капітальний ремонт системи опалення ФП 
с. Монастирок 

   40 Будівництво теплотраси до ФП с. Юрямпіль 

    30 Капітальний ремонт ФАП с. Олексинці 

1951500000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Мельниця-Подільська  

200 Усього, у тому числі: 

    200 Капітальний ремонт Мельнице-Подільської ЗОШ 
I— 
III ступенів 

1952200000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Скала-Подільська  

200 Усього, у тому числі: 

   200 Капітальний ремонт АЗПСМ в с. Гуштин 

1952700000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Борщів 

80 Усього, у тому числі: 

    80 Капітальний ремонт ЗОШ I—III ступенів № 1 
м. Борщів 

1931620000
0 

Чортківський район 2200 Усього, у тому числі: 

   705 Корегування проектно-кошторисної 
документації на будівництво спортивного залу 
м. Чортків Чортківської комунальної дитячо-
юнацької спортивної школи по  
вул. Залізнична 
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   150 Капітальний ремонт будинку культури (дах) 
с. Шульганівка Чортківського району 
Тернопільської області 

   200 Капітальний ремонт приміщень з заміною вікон, 
дверей, дверних вхідних груп Кривеньківської 
ЗОШ I—II ст. с. Кривеньке Чортківського району 

   25 Реконструкція електричних мереж вуличного 
освітлення в с. Босири Чортківського району 
Тернопільської області 

   30 Реконструкція електричних мереж вуличного 
освітлення в с. Сокиринці Чортківського району 
Тернопільської області 

   320 Капітальний ремонт ФАПу (заміна покриття даху, 
заміна вікон, заміна опалення) в с. Коцюбинчики 
Чортківського району Тернопільської області 

   150 Капітальний ремонт будинку культури (ремонт 
фасаду, внутрішній ремонт приміщень) 
с. Сосулівка Чортківського району, 
Тернопільської області 

   200 Капітальний ремонт даху та частини фасаду 
будинку культури с. Стара Ягільниця 
Чортківського району Тернопільської області 

   75 Капітальний ремонт клубу (заміна вікон, дверей, 
ремонт внутрішніх приміщень) с. Капустинці 
Чортківського району Тернопільської області 

   140 Закупівля машин для обробки даних (апаратна 
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частина) в кількості 17 шт. для Чортківського 
комунального районного центру первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги 

   205 Капітальний ремонт (заміна даху, вікон, дверей, 
підлоги) будинку культури в с. Скородинці 
Чортківського району 

1930520000
0 

Заліщицький район 1400 Усього, у тому числі: 

   402,75 Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон та 
дверей) ЗОШ I—II ступенів у с. Угриньківці 
Заліщицького району Тернопільської області 

   686,27 Капітальний ремонт даху і фасаду ДНЗ 
“Чомучки”, с. Солоне Заліщицького району 
Тернопільської області 

    310,98 Капітальний ремонт літнього залу ДОЗ 
“Ромашка” в с. Нирків Заліщицького району 
Тернопільської області 

1930720000
0 

Зборівський район 688 Усього, у тому числі: 

   360 Капітальний ремонт даху будівлі клубу в 
с. Кабарівці Зборівського району Тернопільської 
області (Корегування документації) 

   92 Капітальний ремонт приміщення клубу в 
с. Метенів Зборівського району (Корегування 
кошторисної документації) 

   116 Капітальний ремонт ЗОШ I—II ступенів по 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Молодіжна, 13 в с. Ярчівці Зборівського 
району Тернопільської області (енергозберігаючі 
заходи) 

    120 Капітальний ремонт підлоги підвального 
приміщення державної української гімназії ім. Р. 
Завадовича у м. Зборів Тернопільської області 

1953000000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Залізці 

1022 Усього, у тому числі: 

    1022 Реконструкція спортивного майданчика із 
встановленням тренажерів та влаштуванням 
штучного покриття на території спеціалізованої 
ЗОШ I—III ступенів у смт Залізці Зборівського 
району Тернопільської області 

1951000000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Козлів 

340 Усього, у тому числі: 

    340 Встановлення електричного опалення 
селищного будинку культури по вул. Повстанців 
УПА в смт Козлів Козівського району 
Тернопільської області 

1931320000
0 

Підгаєцький район 1100 Усього, у тому числі: 

    1100 Будівництво спортивного майданчика для 
Голгочанської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів Підгаєцької районної ради 
Тернопільської області 

1931520000 Тернопільський район 709 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

   125 Енергозберігаючі технології у будинку культури 
Великоглибочицької сільської ради (заміна 
віконних то дверних блоків) по проспекту 
Шевченка,16, в с. Великий Глибочок 
Тернопільського району 

    584 Капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-
акушерського пункту (ФАП) по вул. І. Франка, 20, 
в селі Смиківці Тернопільського району 

1930120000
0 

Бережанський район 1141 Усього, у тому числі: 

   250 Енергоефективний проект розвитку: капітальний 
ремонт Волощинської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини — комунального 
закладу “Бережанський центр первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги” в 
с. Волощина Бережанського району 
Тернопільської області 

   598 Енергоефективний проект розвитку: 
“Капітальний ремонт даху та утеплення 
горищного перекриття в Урманському НВК “ЗНЗ 
I—II ступенів ДНЗ” в с. Урмань Бережанського 
району Тернопільської області 

    293 Енергоефективний проект розвитку: капітальний 
ремонт із заміною покрівлі даху з утепленням 
горищного перекриття, фасаду та заміни вікон 
Рибниківського сільського клубу по 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Центральній, 1а, в с. Рибники 
Бережанського району Тернопільської області 

   Харківська область   . 

2020410000
0 

м. Лозова 2330 Усього, у тому числі: 

    2330 Будівництво спортивного комплексу в парку 
“Перемога”, по вул. Машинобудівників, 25, в 
м. Лозова Харківської області 

2031720000
0 

Красноградський район 300 Усього, у тому числі: 

    300 Капітальний ремонт приміщення Зорянського 
фельдшерського пункту с. Зоряне, Зорянської 
сільської ради, Харківської області 

2031520000
0 

Кегичівський район 1080 Усього, у тому числі: 

    1080 Будівництво спортивного майданчика з штучним 
покриттям та освітленням, з виготовленням 
проектно-кошторисної документації на території 
смт Слобожанське Кегичівського району 
Харківської області 

2031120000
0 

Зачепилівський район 370 Усього, у тому числі: 

   120 Придбання предметів та обладнання 
довгострокового користування “Кисневий 
концентратор Jay-10-4.0” КП “Зачепилівська 
центральна районна лікарня”, смт Зачепилівка, 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. 14 Гвардійської Стрілецької Дивізії, 6, 
Харківської області 

    250 Капітальний ремонт частини приміщення 
Зачепилівської Центральної районної бібліотеки 
із благоустроєм прилеглої території, 
Зачепилівський район, Харківської області 

2032420000
0 

Сахновщинський район 920 Усього, у тому числі: 

    920 Влаштування спортивного майданчика по пров. 
Поштовому в смт Сахновщина Харківської 
області 

2020110000
0 

м. Харків 35 758 Усього, у тому числі: 

   5000 Реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова 
(вул. Дудінської — проспект Любові Малої) в 
м. Харків 

   12 500 Реконструкція зони “Планета мавп” та існуючих 
будівель і споруд КО “Харківський зоопарк” за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (6 черга) 

   2500 Реконструкція рекреаційної зони саду  
ім. Т. Г. Шевченка по вул. Сумській, 35, м. Харків 

   299 Капітальний ремонт комунального закладу 
“Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 
№ 16 Харківської міської ради”, вул. Амосова, 
23а 

   299,8 Капітальний ремонт комунального закладу 



Продовження додатка 1 257 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

“Центр дитячої та юнацької творчості № 6 
Харківської міської ради”, вул. Амосова, 46 

   1065 Капітальний ремонт колишнього дошкільного 
навчального закладу № 73 по вул. Балканській, 
17а, м. Харків 

   1300 Капітальний ремонт колишнього дошкільного 
навчального закладу № 394 по просп. 
Московському, 2506, м. Харків 

   1237,4 Капітальний ремонт комунального закладу 
“Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів  
№ 72 Харківської міської ради Харківської 
області”, проспект Московський 246, м. Харків 

   299 Капітальний ремонт комунального закладу 
“Харківський навчально-виховний комплекс 
“гімназія-школа І ступеня” № 24 Харківської 
міської ради Харківської області ім. Питікова”, 
вул. Ощепкова 9, м. Харків 

   299,8 Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 
Харківської міської ради Харківської області по 
проспекту Героїв Сталинграда, № 171-6, 
м. Харків 

   200 Капітальний ремонт колишнього дошкільного 
навчального закладу № 324 по проспекту Героїв 
Сталінграда, 185а, м. Харків 

   2500 Капітальний ремонт комунального закладу 
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Харківської міської ради Харківської області” по 
просп. Тракторобудівників, 55, м. Харків 

   2500 Реконструкція рекреаційної зони саду  
ім. Т. Г. Шевченка по вул. Сумській, 35, м. Харків 

   2877 Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул. Паризької Комуни, 24, та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво), м. Харків, 
Харківська область 

   192 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 34 комбінованого типу 
Харківської міської ради” по вул. Фонвізіна, 17а, 
м. Харків, Харківська область 

   192 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 96 Харківської міської 
ради” по вул. Локомотивна, 3, м. Харків, 
Харківська область 

   192 Капітальний ремонт комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 
101 Харківської міської ради” по вул. Дарвіна, 
3/5, м. Харків, Харківська область 

   269 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)  
№ 126 Харківської міської ради” по вул. Бучми, 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

36г, м. Харків, Харківська область 

   269 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)  
№ 178 Харківської міської ради” по вул. Науки, 2, 
м. Харків, Харківська область 

   269 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)  
№ 200 комбінованого типу Харківської міської 
ради” по вул. Отакара Яроша, 25а, м. Харків, 
Харківська область 

   269 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)  
№ 230 Харківської міської ради” по 
вул. Тобольська, 65, м. Харків, Харківська 
область  

   192 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)  
№ 242 Харківської міської ради” по вул. Рудика, 
4а, м. Харків, Харківська область  

   192 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)  
№ 255 компенсуючого типу Харківської міської 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ради” по пров. Пластичний, 2а, м. Харків, 
Харківська область 

   134 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
№ 396 Харківської міської ради” по 
вул. Шевченка, 180, м. Харків, Харківська область  

   269 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
Харківської гімназії № 1 Харківської міської ради 
Харківської області м. Харків по вул. Мізерна, 12 

   269 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 Харківської міської 
ради Харківської області” по вул. Мар’їнська, 
12/14, м. Харків, Харківська область  

    173 Капітальний ремонт приміщень будівлі 
Харківської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
№ 74 Харківської міської ради Харківської 
області м. Харків по вул. Туркестанська, 1  

2020310000
0 

м. Куп’янськ 8000 Усього, у тому числі: 

   3000 Капітальний ремонт ділянки автошляху (від ВПУ  
№ 27 до знака с. Новоосинове) в смт Ківшарівка 
Харківської області 

   1350 Капітальний ремонт системи опалення 
Купянської ЗОШ I—III ступенів № 1 Купянської 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

міської ради Харківської області, будівля “Г” за 
адресою: вул. 1 Травня, 24, м. Купянськ, 
Харківська область  

   1450 Капітальний ремонт будівлі управління 
Комунального закладу охорони здоровя 
“Купянська центральна міська лікарня” за 
адресою: вул. Лікарняна, 2, м. Купянськ, 
Харківська область 

   1000 Капітальний ремонт 3-го поверху педіатричного 
відділення КЗ “Купянська міська лікарня”, 
м. Купянськ, смт Ківшарівка, Харківська область  

   1200 Капітальний ремонт приміщень першого 
поверху поліклініки комунального 
некономерційного підприємства Купянської 
міської ради Харківської області, м. Купянськ, 
смт Купянськ-Вузловий, вул. Сонячна, 26, 
Харківської області 

2032120000
0 

Нововодолазький район 3000 Усього, у тому числі: 

    418,5 Проведення робіт по капітальному ремонту — 
заміна дерев’яних вікон на металопластикові 
енергозберігаючі в Липкуватівському НВК 
Нововодолазької районної ради Харківської 
області 

   889,8 Проведення робіт по капітальному ремонту — 
заміна дерев’яних вікон на металопластикові 
енергозберігаючі в Новоселівському НВК 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Нововодолазької районної ради Харківської 
області 

   488,9 Капітальний ремонт приміщення Караванського 
сільського будинку культури Нововодолазького 
району Харківської області 

   684,5 Проведення робіт по капітальному ремонту — 
заміна дерев’яних вікон на металопластикові 
енергозберігаючі в Нововодолазькому ліцеї 
Нововодолазького району Харківської області 

    518,3 Проведення робіт по капітальному ремонту — 
заміна дерев’яних вікон на металопластикові 
енергозберігаючі в Охоченській ЗОШ I—III 
ступенів Нововодолазької районної ради 
Харківської обл. 

2030420000
0 

Богодухівський район 5000 Усього, у тому числі: 

    5000 Закінчення будівництва загальноосвітньої школи 
I— 
III ступенів с. Губарівка Богодухівського району  
(блок № 1) Харківської області 

2032520000
0 

Харківський район 2238,9 Усього, у тому числі: 

    2238,9 Будівництво фізкультурно-оздоровчого 
комплексу на мікрорайоні “Мобіль” в 
смт Пісочин Харківського району Харківської 
області 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

2031020000
0 

Дергачівський район 2761,1 Усього, у тому числі: 

   279,7 Будівництво дороги за адресою: с. Малі 
Проходи, вул. Лісна, Дергачівського району 
Харківської області 

   259,9 Реконструкція спортивного майданчика 
Дергачівського ліцею № 2 Дергачівського району 
Харківської області за адресою: вул. Садова, 8, 
м. Дергачі, Харківська область 

   259,9 Реконструкція спортивного майданчика 
Подвірського навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів дошкільний 
заклад” Дергачівського району Харківської 
області за адресою: вул. Курязька 1-1а, 
с. Подвірки, Дергачівський район, Харківська 
область 

   239,9 Реконструкція окремих приміщень будівлі 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів-дошкільний 
заклад” Русько-Лозівського НВК з метою 
збільшення потужностей дошкільного підрозділу 
за адресою: Харківська область, Дергачівський 
район, село Руська Лозова, вул. Матюшенко, 74 

   99,9 Капітальний ремонт актової зали Вільшанської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Дергачівської районної ради Харківської області 
за адресою: вул. Центральна, 23, смт Вільшани, 
Дергачівський район, Харківська область 
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   99,9 Капітальний ремонт спортивної зали 
Солоницівського колегіуму Дергачівської 
районної ради Харківської області за адресою: 
вул. Сумський шлях, 4, смт Солоницівка, 
Дергачівський район, Харківська область 

   99,9 Капітальний ремонт спортивної зали 
Дергачівського навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів-дошкільний 
заклад” Дергачівської районної ради Харківської 
області за адресою: вул. Золочівський шлях, 58, 
м. Дергачі, Харківська область 

   359,8 Капітальний ремонт дитячого садка по пров. 
Корсіковському, 19, в м. Дергачі Дергачівського 
району Харківської області 

   442,4 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
смт Мала Данилівка, вул. Партизанська, 
Дергачівського району Харківської області 

   259,9 Реконструкція спортивного майданчику 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів-дошкільний 
заклад” Русько-Лозівського НВК за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, село 
Руська Лозова, вул. Матюшенко, 74 

   259,9 Реконструкція спортивного майданчику 
Малоданилівського ліцею Дергачівського району 
Харківської області за адресою: вул. Ювілейна 3, 
селище Мала Данилівка, Дергачівський район, 
Харківська область 
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   100 Капітальний ремонт спортивної зали 
Пересічанського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів-
дошкільний заклад” Дергачівської районної ради 
Харківської області за адресою: вул. Сумський 
шлях, 137, селище Пересічне, Дергачівський 
район, Харківська область 

2030120000
0 

Балаклійський район 5000 Усього, у тому числі: 

    5000 Капітальний ремонт будинку культури по 
вул. Стадіонна, 1, у м. Балаклія 

   Херсонська область   . 

2130920000
0 

Горностаївський район 550 Усього, у тому числі: 

   250 Заміна покрівлі в будівлі комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Горностаївська дитяча музична школа” за 
адресою: Херсонська область,  
Горностаївський р-н, смт Горностаївка,  
вул. Леніна, 135 

    300 Заміна покрівлі в будівлі дошкільного 
навчального закладу “Горностаївський ясла-
садок № 1 “Малятко” 

2130420000
0 

Великоолександрівський район 1450 Усього, у тому числі: 

   1280 Будівництво модульної газової котельні 
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Великоолександрівської центральної районної 
лікарні 

   170 Заходи з енергозбереження: заміна 
електропроводки в будівлі Білокриницької 
загальноосвітньої школа I—III ступенів 
Великоолександрівської районної ради 
Херсонської області 

2120310000
0 

м. Нова Каховка (для м. Таврійськ) 3000 Усього, у тому числі: 

   3000 Реконструкція будівлі “Комунального закладу 
таврійський міський будинок культури”, 
розташованого за адресою: 74988, Херсонська 
область, місто Нова Каховка, місто Таврійськ,  
вулиця Каховська, 46 

2131720000
0 

Олешківський район 4631,4 Усього, у тому числі: 

   152,3 Капітальний ремонт приміщень спортзалу БК в 
смт Брилівка Олешківського району, 
Херсонської області 

   2 422,6 Капітальний ремонт дитячого садка з 
благоустроєм прилеглої території “Казка” за 
адресою с. Казачі Лагері, вул. Мічуріна, 79а 

   421,4 Капітальний ремонт актового залу, покрівлі 
дитячого садка в с. Костогризове, вул. Нова 40б 

   841,6 Реконструкція покрівлі Виноградівського будинку 
культури по вул. Поповича, 2а, с. Виноградове 
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Олешківського району 

   484,2 Капітальний ремонт приміщень 
Виноградівського будинку культури по 
вул. Поповича, 2а, с. Виноградове Олешківського 
району 

   93,3 Капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі 
Костогризівського будинку культури по 
вул. Мічуріна, 2а, с. Костогризове Олешківського 
району 

    216 Капітальний ремонт одноповерхової будівлі під 
розміщення садової групи Тарасівського 
дошкільного навчального закладу “Світлячок” по 
вул. Садовій, 100, с. Тарасівка Олешківського 
району 

2131620000
0 

Скадовський район 1 333,9 Усього, у тому числі: 

   128,6 Капітальний ремонт спортивного залу Птахівської 
ЗОШ I—III ступенів Скадовського району 
Херсонської області 

    1 205,3 Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон у 
загальноосвітньому закладі в селі Широке 
Скадовського району Херсонської області 

2150300000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Каланчак 

1430 Усього, у тому числі: 

   1430 Будівництво сифона р. Каланчак 

2120410000 м. Гола Пристань 604,7 Усього, у тому числі: 
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0 

   604,7 Капітальний ремонт з утеплення фасаду 
мінеральною ватою з подальшою зшивкою його 
металопрофілем у Голопристанській 
загальноосвітній школі (Харчоблок) № 4 по вул. 1 
Травня, 38, в м. Гола Пристань Херсонської 
області з впровадженням енергозберігаючих 
технологій 

2110000000
0 

Обласний бюджет Херсонської області 6898 Усього, у тому числі: 

   472 Реконструкція топкової Херсонської обласної 
бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки 

   4528 Термосанація будівлі фізико-технічного ліцею по 
вул. Зала Егерсег, 39, у м. Херсоні з 
впровадженням технологій, які передбачають 
використання теплових насосів 

   36 Реконструкція будівлі (заміна вікон, дверей) ДНЗ 
“Ромашка” м. Нова Каховка, Херсонська 
область, вул. Леніна, 32а 

   293 Капітальний ремонт котельні та теплотраси 
Костогризівської середньої школи I—III ступенів 
с. Костогризово, вул. Ювілейна, 1 

   505 Будівництво дороги м. Олешки, с. Саги 

   283 Капітальний ремонт системи опалення 
Костогризівської середньої школи I-III ступенів 
с. Костогризово, вул. Ювілейна, 1 
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   121 Поточний ремонт освітлення Костогризівська 
середня школа I-III ступенів с. Костогризово, 
вул. Ювілейна, 1 

   121 Поточний ремонт реконструкція нежитлової 
будівлі перекриття спортивної зали та 
улаштування односкатної покрівлі стадіону 
м. Олешки, вул. Софіївська, 78 

   40 Поточний ремонт системи освітлення в 
с. Підстепне, Підстепенська селищна рада 

   26 Поточний ремонт системи освітлення с. Піщане, 
Підстепенська селищна рада 

   101 Капітальний ремонт системи опалення 
Солонцівського будинку культури с. Солонці, 
вул. Зарічна 87в 

   101 Капітальний ремонт будівлі Солонцівський 
будинок культури с. Солонці, вул. Зарічна, 87в 

   101 Капітальний ремонт будинку культури в 
м. Олешки, с. Саги 

   30 Поточний ремонт укладання тротуарної плитки 
Олешківська спеціалізавана школа I—III ступенів 
№ 4 з поглибленим вивченням предметів 
природничо-математичного напряму в 
м. Олешки 

   83 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей 
Каховський РЦПМСД АЗПСМ № 3, Херсонська 
область м. Каховка, вул. Ленiна, 15 



Продовження додатка 1 270 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   36 Реконструкція будівлі (заміна вікон, дверей) 
Новокаховська музична школа № 1, м. Нова 
Каховка, Херсонська область, вул. Жовтнева, 8 

    21 Реконструкція будівлі (заміна вікон, дверей) ДНЗ 
“Теремок”, м. Нова Каховка, Херсонська 
область, вул. Леніна, 66а 

2131220000
0 

Каховський район (для с. Василівка — 287 
тис. гривень) 

1360 Усього, у тому числі: 

   1073 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Чорнянської 
ЗОШ I—III ст. по вул. Шкільній, 1, с. Чорнянка 
Каховського району Херсонської області 

    287 Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у 
будівлі Василівської ЗОШ I—III ст. за адресою: 
пров. Шкільний, 6, с. Василівка Каховського 
району Херсонської області 

2131520000
0 

Новотроїцький район (для смт Новотроїцьке 
— 808,9 тис. гривень) 

808,9 Усього, у тому числі: 

   390 Будівництво вуличного освітлення вулиці 
Каштанової у межах вул. Соборної та 
вул. Безроднього смт Новотроїцьке Херсонської 
області 

    418,9 Будівництво вуличного освітлення вулиці 
Каштанової у межах вул. Безроднього та 
вул. Сонячної смт Новотроїцьке Херсонської 
області 

2131020000 Іванівський район (Херсонська область) 1 900,507 Усього, у тому числі: 
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0 

   1 233 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в 
будівлі Іванівської ЗОШ I—III ступенів за адресою: 
Херсонська область, Іванівський район, 
смт Іванівка, вул. Іванівська, 142а 

    667,507 Капітальний ремонт. Заміна вікон в будівлі 
Нововасилівського НВК за адресою: вул. Шкільна, 
24, с. Нововасилівка Іванівського району 
Херсонської області 

2130520000
0 

Верхньорогачицький район 930,593 Усього, у тому числі: 

   662,593 Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних 
блоків) в будівлі поліклініки комунального закладу 
“Верхньорогачицька центральна районна 
лікарня” за адресою: вул. Комсомольська, 35, 
смт Верхній Рогачик, Херсонської області 

    268 Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в 
районному будинку культури за адресою: 
вул. Ювілейна, 40б, смт Верхній Рогачик, 
Херсонської області 

   Хмельницька область   . 

2210000000
0 

Обласний бюджет Хмельницької області 5000 Усього, у тому числі: 

   2400 Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки 
архітектури національного значення ох. № 1674-
будинку Марийської гімназії (навчально-виховний 
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комплекс  
№ 8) по вул. Шевченка, 24 у м.Кам’янці-
Подільському Хмельницької області (перша 
черга реставрація фасаду) 

   2600 Капітальний ремонт міського будинку культури 
по 
вул. Шевченка, 20, м. Кам’янець-Подільський 

2231820000
0 

Чемеровецький район 230 Усього, у тому числі: 

    230 Реконструкція II—III поверхів дитячого корпусу 
Чемеровецької центральної районної лікарні під 
травматологічне відділення в смт Чемерівці 
вул. Пирогова, I Чемеровецького району 
Хмельницької області 

2231220000
0 

Полонський район 550 Усього, у тому числі: 

   347 Будівництво системи водовідведення побутово-
господарських стоків по вулицях міста 
Молодіжна, Р. Люксембург, Кошового, Дружби, 
Дімітрова, Корольова, Антиповича, І. Франка, 
Лесі Українки, 200 до очисних споруд міста 
Полонного, Полонського району Хмельницької 
області 

   142 Реконструкція приміщень амбулаторії на 
вул. Перемоги, 25 в смт Понiнка Полонського 
району Хмельницької області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   61 Капiтальний ремонт Понiнкiвського дошкiльного 
навчального закладу № 1 “Зiрочка”, в 
смт Понiнка, Полонського району, Хмельницької 
областi 

2230420000
0 

Городоцький район (Хмельницька область) 241 Усього, у тому числі: 

   241 Реконструкція мереж вуличного освітлення по 
вул. Мархалівська, вул. Сагайдачного, 
вул. Коцюбинського, вул. 8 Березня, вул. Ковпака, 
вул. Комсомольська, вул. Лізи Чайкіної, 
вул. Новодвірська, вул. Станційна в м. Городок 
Хмельницької області 

2230820000
0 

Кам’янець-Подiльський район 401 Усього, у тому числі: 

    401 Капітальний ремонт фасаду та системи 
водовідведення водовідведення СЗОШ № 1 на 
площі Польський ринок, 6, в м. Кам’янець-
Подільському 

2231620000
0 

Теофiпольський район 1 088,9 Усього, у тому числі: 

   69,2 Капітальний ремонт (заміна вікон) 
Теофіпольського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I  ступеня-
гімназія” Теофіпольської районної ради 
Хмельницької області 

   11,9 Придбання персонального комп’ютера для 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Базалійської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Теофіпольського району 
Хмельницької області 

   98,8 Придбання комп’ютерної техніки для 
Базалійської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів Теофіпольської районної ради 
Хмельницької області 

   19,8 Капітальний ремонт (заміна дверей) 
Базалійського дошкільного навчального закладу 
“Берізка” Теофіпольського району Хмельницької 
області 

   395,2 Капітальний ремонт покрівлі Човгузівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Теофіпольської районної ради Хмельницької 
області 

   98,8 Придбання телевізора в Човгузівський дошкільний 
навчальний заклад “Лісова казка” 
Теофіпольського району Хмельницької області 

   98,8 Придбання комп’ютерної техніки для 
Новоставецької загальноосвітньої школи I—III 
ступенів Теофіпольської районної ради 
Хмельницької області 

   98,8 Придбання дитячого майданчика для 
Теофіпольського дошкільного навчального 
закладу № 1 “Зіронька” Хмельницької області 

    197,6 Капітальний ремонт покрівлі Карабіївської 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Теофіпольської районної ради Хмельницької 
області 

2230120000
0 

Бiлогiрський район 867,3 Усього, у тому числі: 

   98,8 Капітальний ремонт Семенівської 
загальноосвітньої школи I—II ступеня Білогірської 
районної рди по вул. Центральній, 23, с. Семенів 
Білогірського району  

   47,4 Придбання меблів для дитячого садка 
“Вишенька” по вул. Центральна, 4, в с. Довгалівка 
Білогірського району 

   29,6 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) для 
Миклашівського будинку культури, вул. 
Центральна, 4, с. Миклаші Білогірського району 

   395,2 Капітальний ремонт будинку культури с. Сушівці,  
вул. Центральна, 10, Білогірського району 
Хмельницької області 

   29,6 Придбання меблів для спортивного залу 
Білогірського навчально-виховного комплексу 
“Середня загальноосвітня школа I—III ступенів ім. 
І. О. Ткачука, гімназія”,  
вул Шевченка, 89, смт Білогір’я Білогірського 
району 

   39,5 Капітальний ремонт (заміна дверей) в 
Жемелинецькому дошкільному навчальному 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

закладі “Казка”, вул. Шевченка, 5, с. Жемелинці, 
Білогірського району 

   69,2 Придбання комп’ютерної техніки для 
Перерослівської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів Білогірської районної ради, вул. 
Центральна, 45, с. Переросле Білогірського 
району 

   29,6 Придбання комп’ютерної техніки для 
Вільшаницької загальноосвітньої школи I—II 
ступенів Білогірської районної ради, вул. 
Горинська, 39, с. Вільшаниця Білогірського 
району 

   98,8 Капітальний ремонт водогону с. Козин, 
Білогірського району 

    29,6 Придбання комп’ютерної техніки для 
Білогірського будинку творчості школярів, вул 
Шевченка 88,  
смт Білогір’я 

2230920000
0 

Красилiвський район 2577,8 Усього, у тому числі: 

   79 Капітальний ремонт підлоги спортивного залу 
Федорівської ЗОШ I—III ступенів с. Федорівка 
Красилівського району Хмельницької області 

   19,8 Придбання музичної апаратури для потреб 
Федорівської ЗОШ I—III ступенів с. Федорівка 
Красилівського району Хмельницької області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   79 Капітальний ремонт підлоги спортивного залу 
Кульчинівської ЗОШ I—III ступенів с. Кульчини 
Красилівського району Хмельницької області 

   19,8 Придбання музичної апаратури для потреб 
сільського Будинку культури с. Кульчини 
Кульчинівської сільської ради Красилівського 
району Хмельницької області 

   19,8 Придбання для потреб ДНЗ “Пролісок” с. Волиця, 
вул. Шкільна 6, Волицької сільської ради, 
Красилівського району, Хмельницької області: 
електроплити — 10 тис. гривень, ноутбуку — 10 
тис. гривень 

   98,8 Будівництво системи водопостачання до 
житлових будинків в с. Глібки Красилівського 
району, Хмельницької області 

   123,5 Капітальний ремонт приміщення 
фельдшерського пункту с. Веселівка, 
вул. Центральна, 42 “г”, Веселівської сільської 
ради Красилівського району Хмельницької 
області 

   24,7 Придбання меблів у їдальню Веселівської ЗОШ I 
— II ступенів, Красилівського району, 
Хмельницької області 

   148,2 Капітальний ремонт (заміна даху) дитячого 
садка  
“Сонечко” по вул. Центральній, 68, с. Росолівці, 



Продовження додатка 1 278 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Росоловецької сільської ради Красилівського 
району Хмельницької області 

   148,2 Придбання комп’ютерної техніки та 
мультимедійного обладнання для 
Кременчуківської ЗОШ I — III ступенів 
с. Кременчуки Красилівського району 
Хмельницької області 

   494,3 Капітальний ремонт покрівлі сільського будинку 
культури с. Корчівка, вул. Центральна 4 “А” 
Корчівської сільської ради Красилівського 
району Хмельницької області 

   9,9 Придбання холодильника для потреб ДНЗ 
“Малятко” с. Корчівка, вул. Шкільна 1 “А” 
Корчівської сільської ради Красилівського 
району Хмельницької області 

   98,8 Капітальний ремонт вуличного водогону в 
с. Великі Зозулинці Великозозулинецької сільської 
ради Красилівського району Хмельницької 
області 

   69,2 Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Великі Зозулинці по вул. Центральна 
Великозозулинецької сільської ради 
Красилівського району Хмельницької області 

   494,3 Капітальний ремонт покрівлі Кошелівської ЗОШ 
с. Кошелівка Красилівського району 
Хмельницької області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   395,2 Капітальний ремонт відділення невідкладної 
(екстренної) медичної допомоги стаціонару 
Красилівської ЦРЛ, вул. Грушевського, 140, в 
м. Красилові Хмельницької області 

   39,5 Капітальний ремонт (заміна вікон) в 
Воскодавинській ЗОШ, с. Воскодавинці, 
Красилівського району, Хмельницької області 

    Придбання меблів для потреб дошкільних 
навчальних закладів Красилівської міської ради, 
Красилівського району Хмельницької області: 

   24,7 ДНЗ № 1 “Веселка” 

  24,7 ДНЗ № 4 “Сонечко” 

  24,7 ДНЗ № 6 “Ромашка” 

  24,7 ДНЗ № 10 “Золота Рибка”  

   38 Капітальний ремонт відмостки та водовідведення 
від корпусу початкової школи Красилівської ЗОШ 
I—III ст. Хмельницька область Красилівський 
район м. Красилів, вул. Грушевського, 187 

  79 Капітальний ремонт приміщення для заняття 
фізичною культурою та спортом Красилівської 
ЗОШ I—III ст. № 3, вул. Центральна, 38, 
Красилівського району Хмельницької області 

2230720000
0 

Iзяславський район 385,4 Усього, у тому числі: 

   118,6 Придбання дитячих ігрових комплексів по 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Шевченка (між житловими будинками БОС 
7, 8, 10, 11) та по вул. Гагаріна в м. Ізяслав 
Ізяславського району Хмельницької області 

   69,2 Придбання медичного обладнання в 
комунальний заклад “Ізяславський центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Ізяславської районної ради Хмельницької 
області” (Ліщанську амбулаторію загальної 
практики сімейної медицини ) 

   98,8 Будівництво свердловини для господарсько-
питного водопостачання населення с. Зубарі 
Тишевицької сільської ради Ізяславського району 
Хмельницької області 

   39,5 Придбання комплекту меблів для Дертківського 
сільського клубу по вул. Центральна, 12, в 
с. Дертка Ізяславського району Хмельницької 
області 

    59,3 Придбання гідроакумулятора для 
водопостачання в комунальний заклад 
соціального захисту “Відродження” 
Білогородської сільської ради Ізяславського 
району Хмельницької області 

2230320000
0 

Волочиський район 2314,155 Усього, у тому числі: 

   295 Реконструкція Поповецької загальноосвітньої 
школи I—II ступенів з прибудовою дошкільного 
навчального закладу по вул. Шкільній, 22, в 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  
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тис. гриве
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

с. Попівці Волочиського району Хмельницької 
області 

   295 Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні 
Купільської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
по вул. Перемоги, 1, в с. Купіль Волочиського 
району Хмельницької області 

   66,155 Капітальний ремонт сільського будинку культури 
(заміна віконних і дверних блоків) та огорожі по 
вул. Центральна, 51 в с. Богданівка Волочиського 
району Хмельницької області 

   350 Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по 
вул. Паркова, Квіткова, Прибузька в 
с. Новоленськ Волочиського району 
Хмельницької області 

   350 Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по 
вул. Садова, Набережна, Центральна в 
с. Сергіївка Волочиського району Хмельницької 
області 

    606 Капітальний ремонт ДНЗ “Сонечко” 
вул. Соборна, 1, у м. Волочиськ Волочиського 
району Хмельницької області (утеплення, заміна 
даху, вікон) 

   301 Капітальний ремонт Купільської ЗОШ I—III ст. 
Волочиського району Хмельницької області 

   51 Капітальний ремонт покрівлі, утеплення даху, стін 
заміна вікон та дверей Наркевицького ДНЗ 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

“Сонечко” у смт Наркевичі Волочиського району 

2250200000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Війтівці 

553,845 Усього, у тому числі: 

   295,452 Капітальний ремонт вуличного освітлення 
вул. Шляхетчина, вул. Центральна, вул. Шкільна, 
вул. Польова, вул. Шевченка у с. Сарнів 
Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

   258,393 Капітальний ремонт вуличного освітлення 
вул. Загребельна, вул. Лесі Українки, 
вул. Першотравнева у с. Куровечка Війтовецької 
ОТГ Хмельницької області 

2250300000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Волочиськ  

590 Усього, у тому числі: 

   295 Капітальний ремонт систем опалення міського 
клубу по вул. Незалежності, 316 в м. Волочиськ 
Волочиської ОТГ Хмельницької області 

   295 Капітальний ремонт систем опалення сільського 
клубу по вул. Центральній, 12, в с. Ожигівці 
Волочиської ОТГ Хмельницької області 

2231720000
0 

Хмельницький район 2299,263 Усього, у тому числі: 

   114,242 Капітальний ремонт вуличного освітлення, с. 
Масівці Хмельницького району 

   252,934 Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП-
202 в с. Черепівка Черепівківської сільської ради 
Хмельницького району 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   144,346 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. 
Шумівці Хмельницького району Хмельницької 
області 

   402,712 “Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в  
с. Івашківці, Хмельницького району 
Хмельницької області” 

   115,467 Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП-
207 в селі Гнатівці Лісовогринівецької сільської 
ради Хмельницького району 

   216,182 Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП-
246 по вул. Хмельницька та Миру в с. Лісові 
Гринівці Лісовогринівецької сільської ради 
Хмельницького району 

   371,382 Будівництво свердловини в с. Захарівці 
Хмельницького району Хмельницької області 

   298,57 Капітальний ремонт електричних мереж 
вуличного освітлення с. Немичинці 
Хмельницького району Хмельницької області 
(ТП458) 

   284,428 Капітальний ремонт електричних мереж 
вуличного освітлення с. Гелетинці Хмельницького 
району Хмельницької області (ТП494) 

   99 Придбання комп’ютерної техніки для відділу 
освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА 
(Малиницький НВК, Іванковецький НВК) 

2220110000 м. Хмельницький 10 200,737 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

   10 000 Будівництво другої черги водогону від 
с. Чернелівка Красилівського району до 
м. Хмельницького 

    200,737 Капітальний ремонт спортзалу в Хмельницькому 
районному будинку культури, м. Хмельницький 

2220510000
0 

м. Старокостянтинів 9250 Усього, у тому числі: 

    9250 Реконструкція каналізаційних очисних споруд 
потужністю 5000 м3/добу в м. Старокостянтинові, 
Хмельницької області 

2251700000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Полонне 

2350 Усього, у тому числі: 

    2350 Придбання медичного обладнання для 
створення консультативно-діагностичного 
медичного центру Полонської об’єднаної 
територіальної громади 

2252600000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Судилків 

1200 Усього, у тому числі: 

    1200 Капітальний ремонт покрівлі Судилківської 
загальноосвітньої школи I—III ст. по вул. Шкільній, 
1a, y с. Судилків Шепетівського р-ну 
Хмельницької області 

2250400000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Ганнопіль 

700 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    700 Придбання спортивних тренажерів для потреб 
мешканців Ганнопільської об’єднаної 
територіальної громади 

2252500000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Ленківці 

675 Усього, у тому числі: 

    675 Придбання автомобіля спеціального 
призначення (пожежної автоцистерни) для 
обслуговування мешканців Ленковецької 
об’єднаної територіальної громади 

2231920000
0 

Шепетiвський район (для с. Михайлючка — 
75 тис. гривень) 

176 Усього, у тому числі: 

    75 Придбання твердопаливного котла для 
дошкільного навчального закладу по 
вул. Мазунова, 446, у с. Михайлючка 

   101 Капітальний ремонт Грицівського будинку 
культури, смт Гриців Шепетівського району 
Хмельницької області 

2230520000
0 

Деражнянський район 454 Усього, у тому числі: 

    454 Капітальний ремонт покрівель комплексу 
будівель Деражнянської центральної районної 
лікарні по вул. Подільській, 1 в м. Деражні, 
Хмельницької області 

2251400000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Меджибіж 

630 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   114 Капітальний ремонт водопроводу в с. Митківці, 
Летичівського району Хмельницької області 

   230 Капітальний ремонт водопроводу в с. 
Ярославка, Летичівського району Хмельницької 
області 

    286 Реконструкція водопроводу в с. Шрубків 
Летичівського району Хмельницької області 

2231420000
0 

Старокостянтинiвський район 1872 Усього, у тому числі: 

   227 Реконструкція будинку побуту під комунальний 
заклад “Дошкільний навчальний заклад 
“Капітошка” Веснянської сільської ради по 
вул. Шкільній, 98, у 
с. Веснянка, Старокостянтинівського району, 
Хмельницької області 

    1645 Капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ 
I—III ступенів № 5 по вул. Пугачова, 3, в 
м. Старокостянтинові, Хмельницької області 

2251100000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Летичів 

252 Усього, у тому числі: 

   69 Будівництво мережі водопроводу по 
вул. Центральній, с. Майдан Голенищівський 
Летичівського району Хмельницької області 

   64 Будівництво мережі водопостачання с. Сахни, 
Летичівського району, Хмельницької області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    119 Будівництво мережі водопостачання по 
вул. Центральній, вул. Колгоспній в с. Греченці 
Летичівського району, Хмельницької області 

2230220000
0 

Вiньковецький район 1293 Усього, у тому числі: 

   151 Капітальний ремонт водопроводу “Гаївка” до 
смт Віньківці Хмельницької області 

    1142 Капітальний ремонт спортивного комплексу 
“Юність” в смт Віньківці Хмельницької області 

2252100000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Стара Синява 

499 Усього, у тому числі: 

   121 Реконструкція водогону в с. Іванківці 
Старосинявського району Хмельницької області 

   136 Реконструкція водогону в с. Адампіль 
Старосинявського району Хмельницької області 

   121 Реконструкція водогону в с. Паплинці 
Старосинявського району Хмельницької області 

    121 Реконструкція водогону в с. Цимбалівка 
Старосинявського району Хмельницької області 

   Черкаська область   . 

2310000000
0 

Обласний бюджет Черкаської області 6216 Усього, у тому числі: 

   564 Реконструкція селищного центру дозвілля та 
культури по вул. Шевченка, 190 в смт Вільшана 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
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тис. гриве
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Городищенського району Черкаської області 

   2000 Черкаський обласний кардіологічний центр м. 
Черкаси, вул. Мечникова, 25 придбання 
обладнання для надання допомоги хворим з 
інфарктом міокарду (система моніторингу 
стану пацієнта № 5 з центральною станцією; 
дефібрилятор-монітор; 12-тиканальний ЕКГ-
апарат № 2; прилад для скринінгової діагностики 
порушень дихання у сні; інструментарій для 
проведення кардіохірургічних оперативних 
втручань) 

   303 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (комп’ютерної 
техніки та іншого обладнання) для навчальних 
закладів Золотоніського району Черкаської 
області 

   445 Придбання хірургічної лапароскопічної стійки для 
Золотоніської центральної районної лікарні, 
м. Золотоноша, вул. Лікарняна, 2, Золотоніського 
району Черкаської області 

   505 Капітальний ремонт корпусу пологово-
гінекологічного відділення Золотоніської 
центральної районної лікарні, Черкаська 
область, Золотоніський район, м. Золотоноша, 
вул. Лікарняна, 2 

   303 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (комп’ютерної 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

техніки та іншого обладнання) для навчальних 
закладів Драбівського району Черкаської 
області 

   76 Капітальний ремонт амбулаторії загальної 
практики в с. Мехедівка Драбівського району 
Черкаської області з елементами теплової 
санації та благоустрою 

   404 Придбання медичного обладнання та предметів 
довгострокового користування для 
Христинівської ЦРЛ Христинівського району 
Черкаської області 

   404 Придбання медичного обладнання та предметів 
довгострокового користування для 
Монастирищенської ЦРЛ, м. Монастирище, 
вул. Леніна, 1, Монастирищенський район 
Черкаської області 

   404 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (комп’ютерної 
техніки та іншого обладнання) для навчальних 
закладів, Канівський район Черкаської області 

   404 Придбання медичного обладнання для Канівської 
ЦРЛ, м. Канів, вул. Леніна, 43, Канівський район 
Черкаської області 

    404 Модернізація та оновлення матеріально-технічної 
бази шкіл-інтернатів та навчально-
реабілітаційних центрів Черкаської області 
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2320110000
0 

м. Черкаси 4000 Усього, у тому числі: 

   3000 Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ 
“Спартак” Черкаської міської ради 

    1000 Реконструкція будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 86 
“Світанок” Черкаської міської ради 

2331720000
0 

Черкаський район 3310 Усього, у тому числі: 

   100 Капітальний ремонт по заміні вікон у Нечаївській 
загальноосвітній школі I—II ступенів Черкаської 
районної ради 

   100 Капітальний ремонт по заміні вікон у 
Думанецькій загальноосвітній школі I—III ступенів 
Черкаської районної ради 

   250 Капітальний ремонт по заміні вікон у Сагунівській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Черкаської 
районної ради Черкаської області 

   310 Капітальний ремонт по заміні вікон у 
Степанківській загальноосвітній школі I—III 
ступенів Черкаської районної ради Черкаської 
області  

   350 Капітальний ремонт стелі, стін, підлоги, 
операційного блоку хірургічного відділення 
чотириповерхового стаціонару Черкаської 
центральної районної лікарні, с. Червона 
Слобода, вул. Пирогова, 3, Черкаського району 
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   1200 Капітальне будівництво мініфутбольного 
майданчика з синтетичним покриттям “Штучна 
трава” по вул. Небесної Сотні, 52, в с. Червона 
Слобода Черкаського району Черкаської 
області  

   1000 Повна заміна вікон у приміщенні Байбузівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Черкаської 
районної ради 

2330620000
0 

Кам’янський район (для м. Кам’янки — 2025 
тис. гривень) 

2075 Усього, у тому числі: 

   500 Капітальний ремонт по благоустрою та 
озелененню території площі Небесної Сотні по 
вул. Героїв Майдану, м. Кам’янка Черкаської 
області 

   275 Капітальний ремонт по благоустрою та 
озелененню території по вул. Героїв Майдану, 
55а, м. Кам’янка Черкаської області  

   1250 Капітальне будівництво мініфутбольного 
майданчика з синтетичним покриттям “штучна 
трава” по вул. Героїв Майдану, 47, в м. Кам’янка 
Черкаської області 

   50 капітальний ремонт фельдшерсько-
акушерського пункту, с. Юрчиха, Юрчиська 
сільська рада Кам’янського району Черкаської 
області 

2320510000 м. Сміла 3834,8 Усього, у тому числі: 
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0 

   70 капітальний ремонт по заміні віконних блоків та 
дверей житлового будинку № 6 по бульвару 
графа О. Бобринського, м. Сміла Черкаської 
області 

   70 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та 
дверей житлового будинку № 10 по 
вул. Житомирській, м. Сміла Черкаської області 

   105 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та 
дверей житлового будинку № 18 по 
вул. Незалежності, м. Сміла Черкаської області 

   88,9 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 16 по вул. Уманській, м 
Сміла Черкаської області 

   100 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 5 по пров. Чайковського, 
м. Сміла Черкаської області 

   60 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 20 по вул. Мазура, 
м. Сміла Черкаської області 

   80 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 1 по вул. Ржевській, 
м. Сміла Черкаської області 

   60 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та 
дверей житлового будинку № 2 по вул. Ржевській,  
м. Сміла Черкаської області 
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   80 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 3 по вул. Ржевській, 
м. Сміла Черкаської області 

   220 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 12 по вул. Мазура, м 
Сміла Черкаської області 

   110 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та 
дверей житлового будинку № 45 по 
вул. Незалежності, м. Сміла Черкаської області  

   59,4 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 22 по вул. Мазура, 
м. Сміла Черкаської області 

   62 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 77 по вул. Соборній, 
м. Сміла Черкаської області 

   130 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 16 по вул. 40 років 
Перемоги, м. Сміла Черкаської області 

   100 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та 
дверей житлового будинку № 4 по 
вул. Трипільській, м. Сміла Черкаської області 

   100 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 7 по вул. Трипільській, 
м. Сміла Черкаської області 

   90 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 4 по пров. Бобринського, 
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м. Сміла Черкаської області 

   100 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 47 по вул. Незалежності, 
м. Сміла Черкаської області 

   110 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та 
дверей житлового будинку № 43 по 
вул. Незалежності, м. Сміла Черкаської області 

   74,5 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 108 по вул. Соборній, 
м. Сміла Черкаської області 

   50 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 22 по вул. Незалежності, 
м. Сміла Черкаської області 

   140 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 1а по вул. Лобачевського,  
м. Сміла Черкаської області 

   60 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 7 по вул. Захисників 
України, м. Сміла Черкаської області 

   65 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 14 по пров. Павлова, 
м. Сміла Черкаської області 

   200 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
житлового будинку № 80 по вул. Кармелюка, 
м. Сміла Черкаської області 

   200 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
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житлового будинку № 24 по вул. Мічуріна, 
м. Сміла Черкаської області 

   1250 Капітальне будівництво мініфутбольного 
майданчика з синтетичним покриттям “штучна 
трава” на території Смілянської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 1 по 
вул. Незалежності, 66, в м. Сміла Черкаської 
області 

2331320000
0 

Смiлянський район 1780,2 Усього, у тому числі: 

   1250 Капітальне будівництво мініфутбольного 
майданчика з синтетичним покриттям “штучна 
трава” по вул. Миру, 69, в с. Балаклея 
Смілянського району Черкаської області 

   100 Реконструкція вуличного освітлення, 
с. Голов’ятине, вул. Незалежності, Голов’ятинська 
сільська рада Смілянського району Черкаської 
області 

   160 Капітальний ремонт по заміні вікон в Макіївській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Смілянської 
районної ради Черкаської області 

   140 Капітальний ремонт будинку культури, с. Сунки 
Смілянського району Черкаської області 

   80 Виготовлення та встановлення автобусних 
зупинок по  
вул. К. Вишневецького в с. Костянтинівка 
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Смілянського району Черкаської області 

    50,2 Виготовлення та встановлення автобусних 
зупинок по вул. Комунарській та К. Карого в 
с. Плоске Смілянського району Черкаської 
області 

2330120000
0 

Городищенський район 576 Усього, у тому числі: 

   355 Капітальний ремонт приміщень (ремонт 
покрівлі) Городищенської ЗОШ I—III ступенів № 2 
по вул. Миру, 60, м. Городшце Черкаської 
області 

    70 Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних 
блоків) Городищенської ЗОШ I—III ступенів № 1 
імені С. С. Гулака-Артемовського по 
вул. Фізкультурній, 39, м. Городище Черкаської 
області 

    151 Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних 
блоків) Городищенської ЗОШ I—III ступенів № 2 
по вул. Миру, 60, м. Городище Черкаської 
області 

2330820000
0 

Катеринопiльський район 229 Усього, у тому числі: 

    229 Капітальний ремонт вуличного водопроводу 
смт Катеринопіль Черкаської області 

2330920000
0 

Корсунь-Шевченкiвський район 1703 Усього, у тому числі: 
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   654 Реконструкція полів фільтрації м. Корсуня- 
Шевченківського Черкаської області 

   447 Придбання мулососа марки КО-503 ИВ-12, м. 
Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

    602 Капітальний ремонт проїжджої частини мосту 
через р. Рось в м. Корсуні-Шевченківському 

2332020000
0 

Шполянський район 344 Усього, у тому числі: 

    344 Реконструкція постаменту колишнього 
пам’ятника  
В. І. Леніну на площі Героїв Майдану в м. Шполі 
Черкаської області з облаштуванням фонтану 

2350600000
0 

об’єднана територіальна громада с. Набутів 1584 Усього, у тому числі: 

   1450 Реконструкція дошкільної установи “Вогник” під 
районний дитячий оздоровчий табір по 
вул. Леніна, 238, в с. Сахнівка Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області 

   134 Підвищення якості надання медичних послуг в 
Набутівській амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини шляхом проведення 
капітального ремонту приміщення 

2331820000
0 

Чигиринський район 1563 Усього, у тому числі: 

   22 Реконструкція мережі вуличного освітлення від  
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ТП 10/04 кВ № 147 в с. Боровиця Чигиринського 
району Черкаської області 

   7 Реконструкція мережі вуличного освітлення від  
ТП 10/04 кВ № 147 в с. Боровиця Чигиринського 
району Черкаської області 

   40 Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури  
с. Вершаці Чигиринського району Черкаської 
області 

   50 Будівництво теплогенераторної для забезпечення 
теплопостачанням Галаганівського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—II ступенів” 
Чигиринської районної ради Черкаської області 

   40 Реконструкція вуличного освітлення с. Головківка 
Чигиринського району Черкаської області 

   40 Реконструкція вуличного освітлення с. Зам’ятниця 
Чигиринського району Черкаської області 

   40 Капітальний ремонт Будинку культури с. Іванівка 
Чигиринського району Черкаської області 

   14 Придбання ігрового майданчика для ДНЗ 
“Берізка” Красносільської сільської ради 
Чигиринського району Черкаської області 

   40 Капітальний ремонт амбулаторії Будинку 
культури с. Матвіївка Чигиринського району 
Черкаської області 

   50 Реконструкція вуличного освітлення с. 
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Медведівка Чигиринського району Черкаської 
області 

   40 Капітальний ремонт Будинку культури с. 
Мельники Чигиринського району Черкаської 
області 

   50 Капітальний ремонт системи опалення ФАПу  
с. Новоселиця Чигиринського району Черкаської 
області 

   20 Придбання кабінету математики для Рацівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Чигиринської районної ради Черкаської області 

   40 Капітальний ремонт Будинку культури с. Стецівка 
Чигиринського району Черкаської області 

   50 Будівництво тенлогенераторної для забезпечення 
теплопостачанням Суботівської 
загальноосвітньої школи I ступеня Чигиринської 
районної ради Черкаської області 

   60 Капітальний ремонт з облаштуванням їдальні в 
приміщенні Тіньківської загальноосвітньої школи 
I—III ступенів Чигиринської районної ради 
Черкаської області 

   50 Будівництво тенлогенераторної для забезпечення 
теплопостачанням Топилівського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—II ступенів” 
Чигиринської районної ради Черкаської області 
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   36 Реконструкція вуличного освітлення вул. Богдана 
Хмельницького в с. Трушівці Чигиринського 
району Черкаської області 

   40 Капітальний ремонт Будинку культури 
с. Худоліївка Чигиринського району Черкаської 
області 

   14 Придбання спортивного обладнання для 
Чигиринського навчально-виховного комплексу 
“Дошкільний навчальний заклад — 
загальноосвітня школа I—III ступенів № 3” 
Чигиринської районної ради Черкаської області 

   60 Придбання лінгафонного кабінету для 
Чигиринської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 1  
ім. Б. Хмельницького Чигиринської районної 
ради Черкаської області 

   298 Добудова спортивного корпусу до ЗОШ I—III 
ступенів № 1 в м. Чигирині Черкаської області по  
вул. Б. Хмельницького, 52а 

   298 Капітальний ремонт даху Чигиринського 
районного Будинку культури з облаштуванням 
м’якої утепленої покрівлі в м. Чигирині Черкаської 
області по  
вул. Б. Хмельницького, 28 

   164 Будівництво котельні для забезпечення 
теплопостачанням Чигиринського навчально-
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виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — спеціалізована школа I—III ступенів № 
2” Чигиринської районної ради Черкаської 
області 

2330220000
0 

Драбiвський район 1716 Усього, у тому числі: 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків у Драбівській амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини, смт Драбів 

   30 Придбання технологічного обладнання та 
запірної арматури для водогону, смт Драбів 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків у Шрамківській амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини, смт Шрамківка 
Драбівського району Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт групової кімнати та 
музичного залу Центру розвитку дитини 
“Берізка”, смт Шрамківка Драбівського району 
Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
та дверних блоків Безбородьківської ЗОШ I—III 
ступенів Драбівської районної ради Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків у дошкільному навчальному закладі (ясла-
садок) загального розвитку “Сонечко” с. 
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Безпальче Безпальчівської сільської ради 
Драбівського району Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт Бирлівської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини 
Драбівського району Черкаської області 

   30 Придбання багатофункціонального спортивного 
майданчика, с. Білоусівка Драбівського району 
Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
та дверних блоків Бойківщинської ЗОШ I—III 
ступенів Драбівської районної ради Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків приміщення сільського будинку культури 
та музею с. Великий Хутір Драбівського району 
Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків Демківської ЗОШ I—III ступенів Драбівської 
районної ради Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків Драбово-Барятинської ЗОШ I—III ступенів 
Драбівської районної ради Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт вул. Падалки, 
с. Жорнокльови Драбівського району Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. 
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Золотоношки Драбівського району Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків Кантакузівського НВК I—III ступенів 
Драбівської районної ради Черкаської області 

   30 Реконструкція котельні Ковалівського НВК I—III 
ступенів Драбівської районної ради Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт Будинку культури с. 
Коломиці Драбівського району Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу загального розвитку “Яблунька” с. 
Кононівка Драбівського району Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт вуличного освітлення  
с. Криштопівка Драбівського району Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків приміщення сільського будинку культури 
с. Левченкове Драбівського району Черкаської 
області 

   30 Придбання обладнання та меблів для 
Мехедівської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Драбівського району 
Черкаської області 



Продовження додатка 1 304 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
та дверних блоків Митлашівського НВК I—II 
ступенів Драбівської районної ради Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. 
Михайлівка Драбівського району Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт даху дошкільного 
навчального закладу загального розвитку 
“Яблунька” с. Мойсівка Драбівського району 
Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків приміщення сільського будинку культури 
с. Нехайки Драбівського району Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків Остапівського НВК I ступеня Драбівської 
районної ради Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків Перервинцівського НВК I—III ступенів 
Драбівської районної ради Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків Погребської ЗОШ I—III ступенів 
Драбівської районної ради Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
та дверних блоків Рецюківщинського НВК I—II 



Продовження додатка 1 305 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ступенів Драбівської районної ради Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт адміністративної будівлі 
с. Рождественське Драбівського району 
Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків Свічківського НВК I—III ступенів Драбівської 
районної ради Черкаської області 

   30 Придбання багатофункціонального спортивного 
майданчика для Степанівської ЗОШ I—II ст. 
Драбівської районної ради Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт із заміною частини віконних 
блоків приміщення сільського будинку культури 
с. Яворівка Драбівського району Черкаської 
області 

   298 Капітальний ремонт Драбівського районного 
Центру культури і дозвілля 

   298 Капітальний ремонт навчального корпусу 
Драбівського навчально-виховного комплексу 
“загальноосвітня школа I—III ступенів ім. С. В. 
Васильченка — гімназія” Драбівської районної 
ради Черкаської області 

    130 Ремонт кухні та заміна віконних блоків 
дошкільного навчального закладу Центр розвитку 
дитини “Сонечко” в смт Драбів 

2331920000 Чорнобаївський район 2021 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 306 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 

   40 Капітальний ремонт Комінтернівського 
районного будинку культури 

   40 Капітальний ремонт опалювальної системи в 
Красенівському навчально-виховному комплексі 
“Дошкільний навчальний заклад — 
загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   20 Капітальний ремонт приміщення ФАПу с. 
Красенівка Чорнобаївського району Черкаської 
області 

   20 Заміна вікон та перекриття даху сільського ФАПу  
с. Степове Чорнобаївського району Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт Степівського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   20 Капітальний ремонт сільського будинку культури 
с. Степове Чорнобаївського району Черкаської 
області 

   40 Капітальний ремонт із заміною вікон і дверей 
Староковрайської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів Чорнобаївської районної ради 



Продовження додатка 1 307 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Черкаської області 

   40 Капітальний ремонт Ревбинського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—II ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт сільського будинку культури 
с. Франківка Чорнобаївського району 
Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт системи водогону с. 
Бакаєве Франківської сільської ради 
Чорнобаївського району Черкаської області 

   40 Капітальний ремонт сільського будинку культури 
с. Великі Канівці Чорнобаївського району 

   50 Капітальний ремонт Москаленківського 
навчально-виховного комплексу “Дошкільний 
навчальний заклад — загальноосвітня школа I—III 
ступенів” с. Москаленки Чорнобаївського 
району Черкаської області 

   40 Капітальний ремонт Мельниківського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області Чорнобаївського району Черкаської 
області 

   40 Капітальний ремонт Васютинської лікарської 



Продовження додатка 1 308 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини 

   40 Капітальний ремонт Васютинського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   40 Капітальний ремонт Крутьківського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   40 Капітальний ремонт Малобурімської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   50 Капітальний ремонт Лукашівського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт сільського будинку культури 
с. Веселий Хутір Чорнобаївського району 

   10 Капітальний ремонт приміщення ФАПу с. 
Мохнач Чорнобаївського району 

   20 Капітальний ремонт системи водогону с. 



Продовження додатка 1 309 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Першотравневе Чорнобаївського району 

   30 Капітальний ремонт Кліщинського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
імені  М. П. Старицького Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт Новожиттівського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—II ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт приміщення ФАПу с. 
Новоукраїнка Чорнобаївського району 

   70 Реконструкція котельні Лящівського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
комплекс — загальноосвітня школа I—III 
ступенів” с. Лящівка Чорнобаївського району 

   30 Капітальний ремонт лікарської амбулаторії с. 
Вереміївка Чорнобаївського району 

   40 Капітальний ремонт Тимченківського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   10 Придбання обладнання для Тимченківської 
сільської бібліотеки-філіалу 



Продовження додатка 1 310 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   30 Капітальний ремонт Лихолітського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   50 Капітальний ремонт Богодухівського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   50 Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу “Веселка” с. Іркліїв Чорнобаївської 
районної ради Чорнобаївського району 
Черкаської області 

   20 Капітальний ремонт Скородистицької 
загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   30 Капітальний ремонт приміщення ФАПу 
с. Придніпровське Чорнобаївського району 

   30 Капітальний ремонт Хрестителівського 
навчально-виховного комплексу “Дошкільний 
навчальний заклад — загальносвітня школа I—III 
ступенів” Чорнобаївської районної ради 
Черкаської області 

   30 Капітальний ремонт НВК с. Малі Канівці 



Продовження додатка 1 311 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Чорнобаївського району 

   40 Капітальний ремонт сільської лікарської 
амбулаторії  
с. Велика Бурімка Чорнобаївського району 

   30 Капітальний ремонт Жовнинського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   10 Придбання меблів для Жовнинського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

   90 Капітальний ремонт покрівлі районного будинку 
культури 

   291 Капітальний ремонт приміщення 
Чорнобаївського районного спортивного 
комплексу в смт Чорнобай Черкаської області 
по вул. Спортивній, 5 

   70 Капітальний ремонт приймального відділення 
Чорнобаївської ЦРЛ 

   300 Капітальний ремон системи опалення та 
встановлення модульної котельні 
Москаленківського СБК за адресою: вул. 
Шевченка, 39д, с. Москаленки Чорнобаївського 



Продовження додатка 1 312 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району Черкаської області 

2331620000
0 

Христинівський район 7900 Усього, у тому числі: 

   7900 Реконструкція площі Соборна в м. Христинівці 

2331220000
0 

Монастирищенський район 100 Усього, у тому числі: 

   100 Реконструкція центральної площі в м. 
Монастирищі Черкаської області 

2330320000
0 

Жашківський район 2358,1 Усього, у тому числі: 

   1074,1 Капітальний ремонт дорожнього покриття по  
вул. Перемоги, м. Жашків Черкаської області 

   682,7 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Соборній, м. Жашків Черкаської області 

   304,1 Капітальний ремонт тротуару по вул. Польовій,  
м. Жашків Черкаської області 

    297,2 Будівництво тротуару по вул. Василя Стуса,  
м. Жашків Черкаської області 

2330420000
0 

Звенигородський район 1132,5 Усього, у тому числі: 

    1132,5 Капітальний ремонт водопровідних мереж в  
м. Звенигородці (1 черга). Заміна аварійних 
мереж по вулицях міста: вул. Чорновола (від 
вул. Д. Давидова до  
вул. Криницького) — 1744,5 м.п.; вул. Криницького 



Продовження додатка 1 313 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

— 982 м.п. 

2331020000
0 

Лисянський район 525,7 Усього, у тому числі: 

   333,6 Капітальний ремонт ділянки тротуару по вул. 
Центральній в с. Бужанка Лисянського району 
Черкаської області 

   192,1 Капітальний ремонт Бужанської середньої 
загальноосвітньої школи I—III ступенів із заміною 
вікон та радіаторів в 
с. Бужанка Лисянського району Черкаської 
області 

2330720000
0 

Канiвський район 2000 Усього, у тому числі: 

    2000 Придбання лапароскопічної (ендоскопічної) 
стійки з наборами для виконання різних видів 
оперативних втручань та відкритої реанімаційної 
системи для новонароджених для Канівської ЦРЛ 

2330520000
0 

Золотонiський район 1000 Усього, у тому числі: 

   1000 Капітальний ремонт з утепленням та заміною 
покрівлі приміщень будівлі пологового відділення 
Золотоніської ЦРЛ по вул. Лікарняній, 2, в 
м. Золотоноші 

2331120000
0 

Манькійвський район 983,700 Усього, у тому числі: 

   585,500 Реконструкція покрівлі Маньківського НВК ЗОШ  



Продовження додатка 1 314 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

I—III ступенів — гімназії за адресою: Черкаська 
область, смт Маньківка, вул. Соборна, 36 
(коригування) 

    398,200 Капітальний ремонт теплової мережі Тальнівської 
центральної районної лікарні, м. Тальне 
Черкаської області 

   Чернівецька область   . 

2430220000
0 

Герцаївський район 3099 Усього, у тому числі: 

   300 Капітальний ремонт міського стадіону по 
вул. Центральній, 33а в м. Герці, Герцаївського 
району Чернівецької області 

   100 Управління освіти Герцаївської 
райдержадміністрації: придбання необхідного 
технічного інвентарю та обладнання для гуртків 
Герцаївського районного Будинку дитячої 
творчості 

   900 Добудова учбового корпусу до Тернавського 
навчально-виховного комплексу в с. Тернавка 
Герцаївського району Чернівецької області 

   302 Капітальний ремонт районного будинку дозвілля 
для дітей та молоді по вул. Нікіфора, 8, м. Герца, 
Герцаївський район Чернівецької області 

    1497 Капітальний ремонт Герцаївського ДНЗ 
“Теремок”, м. Герца Герцаївського району 

2450400000 об’єднана територіальна громада 700 Усього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 315 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

0 смт Глибока 

    700 Будівництво підвідного газопроводу в 
смт Глибока Чернівецької області 

2430320000
0 

Глибоцький район 2917 Усього, у тому числі: 

   290 Реконструкція незавершенного будівництва лазні 
під сільський клуб з бібліотекою та відділенням 
пошти в с. Просіка Глибоцького району 
Чернівецької області 

   250 Реконструкція нежитлової будівлі Луковицького 
дошкільного навчального закладу з прибудовою 
приміщень дошкільної групи та музичної зали по 
вул. Колгоспній, 5, в с. Луковиця Глибоцького 
району Чернівецької області 

   200 Капітальний ремонт приміщення Будинку 
творчості та дозвілля в с. Старий Вовчинець 
Глибоцького району Чернівецької області 

   170 Капітальний ремонт даху лікарської амбулаторії 
в с. Багринівка Глибоцького району Чернівецької 
області 

   200 Будівництво лікарської амбулаторії по 
вул. Головній в с. Стерче Глибоцького району 
Чернівецької області 

   200 Капітальний ремонт ДНЗ в с. Кам’янка 
Глибоцького району 

   50 Придбання предметів довгострокового 



Продовження додатка 1 316 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

користування в с. Корчівці Глибоцького району 

   100 Капітальний ремонт — встановлення вуличного 
освітлення комунальних вулиць с. Йорданешти 
Глибоцького району 

  130 Будівництво спортивного майданчика з штучним 
покриттям в с. Купка Глибоцького району 

  121 Капітальний ремонт Тарашанського ДНЗ, 
с. Тарашани Глибоцького району Чернівецької 
області 

   302 Капітальний ремонт будівлі Турятського НВК по 
вул. Головній, 27, с. Турятка Глибоцького району 
Чернівецької області 

   302 Капітальний ремонт будівлі Кам’янецького ДНЗ, 
с. Кам’янка вул. Головна, 131, Глибоцького 
району Чернівецької області 

   602 Капітальний ремонт будівлі Будинку творчості та 
дозвілля молоді по вул. Незалежності, с. Чагор 
Глибоцького району Чернівецької області 

2430720000
0 

Новоселицький район 1412 Усього, у тому числі: 

   700 Реконструкція частини даху над приміщенням 
актового залу та сцени районного будинку 
культури м. Новоселиця Новоселицького району 
Чернівецької області 

   120 Придбання інвентарю для 
багатофункціонального спортивного 



Продовження додатка 1 317 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

майданчика (футбольних воріт, баскетбольних 
щитів, універсальних волейбольних сіток та 
сидінь) м. Новоселиця Новоселицького району 
Чернівецької області 

   300 Капітальний ремонт дороги комунальної 
власності Тарасівецької сільської ради 
Новоселицького району Чернівецької області 

    70 Управління освіти Новоселицької 
райдержадміністрації: придбання комп’ютерної 
техніки та мультимедійної системи для 
Щербинецького навчально-виховного комплексу 

    222 Капітальний ремонт будівлі ДНЗ “Ясне сонечко” 
м. Новоселиця, вул. Чапаєва, 8, Новоселицький 
район Чернівецької області 

2431020000
0 

Сторожинецький район 220 Усього, у тому числі: 

    220 Капітальний ремонт (заміна) віконних та дверних 
прорізів Ропчанського НВК в с. Ропча 
Сторожинецького району Чернівецької області 

2430120000
0 

Вижницький район 340 Усього, у тому числі: 

   100 Капітальний ремонт приміщення кухні та ігрової 
кімнати Берегометського дошкільного 
навчального закладу № 2 “Росинка”, 
смт Берегомет Вижницького району 

   25 Придбання комп’ютерної техніки, 



Продовження додатка 1 318 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

мультимедійного обладнання для 
Берегометської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 4 Вижницької районної ради, 
смт Берегомет Вижницького району 

   20 Придбання спортивного обладнання для 
Берегометської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 4 Вижницької районної ради, 
смт Берегомет Вижницького району 

   100 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Мигівського сільського будинку народної 
творчості та дозвілля, с. Мигове Вижницького 
району 

   30 Придбання комплектів меблів для Коритненської 
загальноосвітньої школи I—III ст., с. Коритне 
Вижницького району 

   10 Придбання мультимедійного обладнання для 
Коритненської загальноосвітньої школи I—III ст.,  
с. Коритне Вижницького району 

   20 Придбання комп’ютерної техніки для Лукавецької 
загальноосвітньої школи I—III ст., с. Лукавці 
Вижницького району 

   20 Придбання обладнання для кабінету захисту 
Вітчизни Міліївської загальноосвітної школи I—III 
ст. імені Дмитра Загула Вижницької районної 
ради, с. Мілієве Вижницького району 

    15 Придбання обладнання для кабінету 



Продовження додатка 1 319 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

обслуговуючої праці Іспаського навчально-
виховного комплексу (загальноосвітній 
навчальний заклад I—II ступенів — дошкільний 
навчальний заклад) Вижницької районної ради, 
с. Іспас Вижницького району 

2451100000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Вашківці 

1451 Усього, у тому числі: 

   100 Капітальний ремонт приміщення харчоблоку 
Вашківецької загально – освітньої школи I—III ст.,  
м. Вашківці Вижницького району 

   100 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Карапчівської амбулаторії, с. Карапчів 
Вижницького району 

   100 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Шевченка, м. Вашківці Вижницького району 

   100 Капітальний ремонт спортивного залу 
навчально-виховного комплексу “Вашківецька 
гімназія імені Бажанського” Вашківецької міської 
ради, м. Вашківці Вижницького району 

   50 Капітальний ремонт вуличного освітлення з 
встановленням енергоефективних ліхтарів, с. 
Бабине Вижницького району 

   100 Капітальний ремонт покрівлі Валівської 
загальноосвітньої школи I—II ст., с. Вали 
Вижницького району 

    100 Капітальний ремонт санітарних вузлів 



Продовження додатка 1 320 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Замостянського дошкільного навчального 
закладу, с. Замостя  

  500 Здійснення природоохоронних заходів та 
придбання комунального транспорту 
спеціального призначення (автогрейдера для 
обслуговування сміттєзвалища на території 
Вашківецької міської ради), м. Вашківці 
Вижницького району 

  301 Капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі по 
вул. Шевченка, 22, м. Вашківці Вижницького 
району Чернівецької області 

2430620000
0 

Кіцманський район 2112,979 Усього, у тому числі: 

   150 Капітальний ремонт вуличного освітлення з 
встановленням енергоефективних ліхтарів, с. 
Дубівці Кіцманського району 

   180 Капітальний ремонт вуличного освітлення з 
встановленням енергоефективних ліхтарів, с. 
Іванківці Кіцманського району 

   1201,352 Капітальний ремонт басейну Шипинського 
загальноосвітнього навчального закладу I—III ст., 
с. Шипинці Кіцманського району 

   20,96 Придбання мультимедійного обладнання для 
Глиницького ЗНЗ I—III ст., с. Глиниця 
Кіцманського району 

   99,667 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 



Продовження додатка 1 321 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Кіцманського ЗНЗ I—III ст., м. Кіцмань 
Кіцманського району 

   65 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Южинецького будинку культури, с. Южинець 
Кіцманського району 

    301 Капітальний ремонт будівлі Шипинського ЗНЗ I—
III ст. с. Шипинці, вул. Головна, 27б, Кіцманського 
району Чернівецької області 

    95 Капітальний ремонт покрівлі та горищного 
перекриття Оршовецького ЗНЗ I—III ст. з 
використанням енергозберігаючих матеріалів, 
с. Оршівці Кіцманського району Чернівецької 
області 

2451400000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Красноїльськ 

491,745 Усього, у тому числі: 

   341,745 Капітальний ремонт приміщення Красноїльської 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини, смт Красноїльськ Сторожинецького 
району 

   50 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Красноїльського навчально-виховного 
комплексу Красноїльської селищної ради, смт 
Красноїльськ Строжинецького району 

    100 Придбання комп’ютерної техніки для 
Красноїльської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 3 Красноїльської селищної ради, смт 



Продовження додатка 1 322 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Красноїльськ Сторожинецького району 
Чернівецької області 

2451300000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Сторожинець 

376 Усього, у тому числі: 

   50 Придбання комп’ютерної техніки, 
мультимедійного обладнання для 
Сторожинецької районної гімназії 
Сторожинецької міської ради, м. Сторожинець 
Чернівецької області 

    25 Придбання комп’ютерної техніки для 
Давидівської загальноосвітньої школи I—III ст. 
Давидівської сільської ради, с. Давидівка 
Сторожинецького району 

    301 Капітальний ремонт ДНЗ “Дзвіночок”, 
вул. Першотравнева № 4, м. Сторожинець 
Сторожинецького району Чернівецької області 

2430820000
0 

Путильський район 977,6 Усього, у тому числі: 

   237,6 Капітальний ремонт покрівлі Селятинського 
дошкільного навчального закладу, с. Селятин 
Путильського району 

   185 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Шепітського ДНЗ “Світанок”, с. Шепіт 
Путильського району 

   100 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Киселицької загальноосвітньої школи I—III 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ступенів Путильської районної ради, с. Киселиці 
Путильського району 

   270 Капітальний ремонт приміщення Киселицького 
дошкільного навчального закладу ясла-садок,  
с. Киселиці Путильського району 

    185 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Довгопільської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів Путильської районної ради, с. 
Довгопілля Путильського району 

2451000000
0 

об’єднана територіальна громада с. Усть-
Путила 

150 Усього, у тому числі: 

   150 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Мариничівського навчально-виховного 
комплексу “Родина”, с. Мариничі Путильського 
району 

2430420000
0 

Заставнівський район 1630 Усього, у тому числі: 

   301 Капітальний ремонт будівлі Заставнівської 
гімназії, м. Заставна, вул. Гагаріна, 5, 
Заставнівського району Чернівецької області 

   302 Капітальний ремонт будівлі Ржавинецького НВК 
I—III ст. Заставнівського району Чернівецької 
області 

   140 Капітальний ремонт перекриття даху будівель 
Дорошовецького НВК по вул. Бажанського, 11, 
в с. Дорошівці Заставнівського району 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Чернівецької області 

   303 Реконструкція будівлі Заставнівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів по 
вул. Незалежності, 112а, м. Заставна 
Заставнівського району Чернівецької області 

   394 Реконструкція з добудовою Веренчанської ЗОШ 
I—III ст. по вул. Шевченка, 80, в с. Веренчанка 
Заставнівського району Чернівецької області 

   95 Придбання обладнання для Заставнівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів по 
вул. Незалежності, 112а, м. Заставна 
Заставнівського району Чернівецької області 

   95 Капітальний ремонт перекриття даху в 
Шубранецькій ЗОШ I—III ст. в с. Шубранець, вул. 
Шкільна, 12, Заставнівського району Чернівецької 
області 

2450500000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Клішківці 

301 Усього, у тому числі: 

    301 Капітальний ремонт будівлі Клішковецького НВК 
“Дошкільний навчальний заклад — 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Клішковецької сільської ради Хотинського 
району Чернівецької області” 

2451600000
0 

об’єднана територіальна громада с. Чудей 80 Усього, у тому числі: 

    80 Придбання обладнання для Чудейської 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

загальноосвітньої школи I—III ступеня по 
вул. Карпатській, с. Чудей Сторожинецького 
району 

2450200000
0 

об’єднана територіальна громада 
с. Великий Кучурів 

301 Усього, у тому числі: 

    301 Капітальний ремонт будівлі Великокучурівської 
ЗОШ  
I—III ступенів с. Великий Кучурів, вул. Головна, 
20а, Сторожинецького району Чернівецької 
області 

2451200000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Вижниця 

302 Усього, у тому числі: 

    302 Капітальний ремонт Виженської ЗОШ  I—II 
ступенів, по вул. Головній, 271, Вижницької міської 
ради Вижницького району Чернівецької області 

2450900000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Сокиряни 

302 Усього, у тому числі: 

    302 Капітальний ремонт будівель Сокирянської 
гімназії по вул. Покровській, м. Сокиряни, 
Сокирянський район Чернівецької області 

2420110000
0 

м. Чернівці 8000 Усього, у тому числі: 

   2000 Реконструкція кінотеатру ім. І. Миколайчука під 
кіномистецький центр на вул. Головній, 140, у 
м. Чернівцях 

   3000 Реконструкція будівлі під дошкільний навчальний 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

заклад на вул. Авангардній, 17, у м. Чернівцях  

    3000 Проектування реконструкції аеродромного 
комплексу комунального підприємства 
“Міжнародний аеропорт “Чернівці” (58009, 
м. Чернівці, вул. Чкалова, 30) 

2431120000
0 

Хотинський район 5190 Усього, у тому числі: 

    190 Придбання комп’ютерної техніки для Ярівського 
НВК  
I—II ступенів, вул. Головна, 41, с. Ярівка, 
Хотинський район 

    5000 Реконструкція будівлі школи-інтернату під 
дошкільний навчальний заклад по вул. Головній, 
105, с. Колінківці Хотинського району 
Чернівецької області 

   Чернігівська область   . 

2530620000
0 

Ічнянський район 150 Усього, у тому числі: 

   120 Придбання мультимедійних проекторів та 
екранів, комп’ютерної техніки та тенісних столів 
для закладів освіти Ічнянського району 

    30 Придбання комп’ютерної техніки для дошкільних 
закладів м. Ічні 

2550500000
0 

об’єднана територіальна громада 
смт Парафіївка  

449 Усього, у тому числі: 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   150 Придбання мультимедійних проекторів та 
комп’ютерної техніки для дошкільних закладів та 
закладів освіти Парафіївської ОТГ 

   199 Придбання автомобіля для організації медичної 
допомоги комунальним закладом 
“Парафіївський центр первинної медико-
санітарної допомоги” Парафіївської ОТГ 
Чернігівської області 

    100 Придбання медичного, лікарняного устаткування 
та комп’ютерної техніки для КЗ “Парафіївський 
ЦПМСД” Парафіївської ОТГ Чернігівської області 

2530120000
0 

Бахмацький район 2916 Усього, у тому числі: 

   200 Реконструкція будівлі Рубанської ЗОШ I—III ст. із 
встановленням енергозберігаючих вікон по  
вул. Жовтневій, 1, у с. Рубанка Бахмацького 
району Чернігівської області 

   130 Придбання мультимедійних проекторів та 
екранів, комп’ютерної техніки та тенісних столів 
для закладів освіти Бахмацького району 

   207 Реконструкція Стрільницької ЗОШ I—III ст. з 
облаштуванням теплих туалетів по вул. Шкільній, 
10, с. Стрільники Бахмацького району 
Чернігівської області 

   352 Будівництво кладовища по вул. Тиницькій в 
м. Бахмачі Чернігівської області (I черга) 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   1390 Будівництво свердловини в північно-східній 
частині м. Бахмача Чернігівської області 

   253 Будівництво пішохідної зони та автомобільної 
дороги по вул. Дружби в м. Бахмачі Чернігівської 
області 

   243 Влаштування водовідної системи по вул. Дружби 
в м. Бахмача Чернігівської області 

    141 Капітальний вибірковий ремонт дорожнього 
покриття вул. Ю. Бутусова в м. Бахмачі 
Чернігівської області 

2550600000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Батурина 

600 Усього, у тому числі: 

   300 Капітальний ремонт системи опалення 
адміністративного будинку по вул. Центральній, 
34 в с. Матіївка Чернігівської області 

    300 Капітальний ремонт теплотраси школи імені 
Григора Орлика, дитячого садочка та шкільної 
їдальні по вул. Ющенка в м. Батурині 
Чернігівської області 

2531020000
0 

Куликівський район 1005 Усього, у тому числі: 

   130 Придбання мультимедійних проекторів та 
екранів, комп’ютерної техніки та тенісних столів 
для закладів освіти Куликівського району 

   175 Будівництво мережі зовнішнього освітлення 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

частин вулиці Центральної і вулиці Довженка від 
КТП-392 в с. Орлівка Куликівського району 
Чернігівської області 

    700 Будівництво мереж вуличного освітлення по 
вулицях Короленка, Козацькій, Садовій, 
Партизанській, 1 Травня, Коцюбинського, Новій, 
Артамонова, Шевченка,  
Б. Хмельницького, Амосова, Мурзи, 
Незалежності, Галушки, Горького, Вишневій, 
Журавка, Героїв Чорнобиля,  
пров. Короленка в смт Куликівка Куликівського 
району Чернігівської області 

2530320000
0 

Борзнянський район 930 Усього, у тому числі: 

   130 Придбання мультимедійних проекторів та 
екранів, комп’ютерної техніки та тенісних столів 
для закладів освіти Борзнянського району 

    800 Реконструкція існуючої котельні Прохорської 
ЗОШ I—III ступенів за адресою: с. Прохори, 
вул. Шевченка, 96, Борзнянського району 
Ченігівської області (заміна котла) 

2532020000
0 

Талалаївський район 570 Усього, у тому числі: 

   100 Придбання мультимедійних проекторів та 
екранів, комп’ютерної техніки та тенісних столів 
для закладів освіти Талалаївського району 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   220 Реконструкція мережі зовнішнього вуличного 
освітлення по вулицях Кірова, Жовтнева, Карла 
Маркса, Шевченка, 1 Травня, Леніна та пров. 
Кірова в с. Понори Талалаївського району  
Чернігівської області 

    250 Будівництво мереж вуличного освітлення по 
вул. Центральна, Московська, Шевченка, 
Саливонівка, Острів, 1-ше Травня в с. Корінецьке 
Талалаївського району Чернігівської області 

2531120000
0 

Менський район 410 Усього, у тому числі: 

   190 Будівництво мереж зовнішнього освітлення 
вул. Гагаріна, вул. Мацуєва та вул. Єсеніна від 
ЗТП-98 в с. Блистова Менського району 
Чернігівської області 

   195 Придбання мультимедійних проекторів та 
екранів, комп’ютерної техніки для закладів освіти 
Менського району 

   25 Придбання тенісних столів для закладів освіти 
Менського району 

2550800000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Носівка 

747,918 Усього, у тому числі: 

   150 Придбання мультимедійних проекторів та 
комп’ютерної техніки для дошкільних закладів та 
закладів освіти Носівської ОТГ 

   199 Придбання автомобіля для організації медичної 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

допомоги в Носівській ОТГ Чернігівської області 

   98,918 Закупівля дитячого майданчика для вул. 
Цукрозаводська, 8, м. Носівка, Чернігівська 
область  

   100 Закупівля дитячого майданчика для 
вул. Воскресенська, 11, м. Носівка, Чернігівська 
область  

   100 Закупівля дитячого майданчика для вул. Козацька, 
41,  

м. Носівка, Чернігівська область  

    100 Закупівля дитячого майданчика для с. Володькова 
Дівиця, Чернігівська область 

2520310000
0 

м. Прилуки 5000 Усього, у тому числі: 

   500 Покращення матеріально-технічної бази 
Прилуцької загальноосвітньої школи I—III ступенів 
№ 14 Прилуцької міської ради Чернігівської 
області 

   500 Покращення матеріально-технічної бази Центру 
творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської 
ради Чернігівської області 

   2500 Закупівля дитячих спортивних майданчиків з 
метою встановлення у населених пунктах 
Прилуцького району 

   500 Покращення матеріально-технічної бази КЛПЗ 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

“Прилуцька центральна районна лікарня” 

   500 Закупівля дитячих спортивних майданчиків з 
метою встановлення у населених пунктах 
Козелецького району 

   500 Закупівля дитячих спортивних майданчиків з 
метою встановлення у населених пунктах 
Бобровицького району 

2520110000
0 

м. Чернігів 9414 Усього, у тому числі: 

   2128,575 Реконструкція будівлі адміністративно-
господарської частини Чернігівської міської 
лікарні № 1 міської ради на земельній ділянці, 
яка знаходиться в постійному користуванні, 
розташованій по проспекті Миру, 44,  
м. Чернігів 

   190 Закупівля обладнання та медичного обладнання 
для пологового будинку Чернігівської міської 
ради,  
вул. 1 Травня, 172, м. Чернігів, Чернігівська 
область  

    180 Закупівля дитячого майданчика для вул. 
Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область 

    2871,425 Реконструкція дезінфекційної камери міської 
лікарні № 1 міської ради на земельній ділянці, 
яка знаходиться в постійному користуванні, 
розташованій по просп. Миру, 44, м. Чернігів 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    4044 Будівництво дитячого садка-ясел в першому 
мікрорайоні житлового району “Масани” в 
м. Чернігові 

2510000000
0 

Обласний бюджет Чернігівської області 12 151 Усього, у тому числі: 

   70 Закупівля обладнання для комунального 
підприємства “Редакція газети “Деснянська 
правда” Чернігівської обласної ради, просп. 
Перемоги, 62, м. Чернігів, Чернігівська область 

   105 Капітальний ремонт технологічного обладнання 
котельні Олишівської ЗОШ I—III ступенів, 
Чернігівська область, Чернігівський район, 
смт Олишівка, вул. Шкільна, 11 

   74 Капітальний ремонт Редьківського НВК (ЗОШ I—III 
ст.) Чернігівської області, Чернігівського району, 
с. Редьківка, вул. Процька, 12 (енергозберігаючі 
технології — заміна вікон) 

   92 Капітальний ремонт технологічного обладнання 
котельні Іванівської ЗОШ I—III ст., Чернігівської 
область, Чернігівський район, с. Іванівка, 
вул. Шевченка, 1 

   303 Капітальний ремонт (стіни, дах, облаштування 
каналізації, підлога) приміщення Центру 
науково-технічної творчості молоді та дітей по 
вул. Галаганівській, 12, в м. Прилуках, Прилуцький 
район Чернігівської області 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   154 Реконструкція приміщень з заміною вікон в 
будівлі Дідівської ЗОШ I—III ступенів по 
вул. Шкільній в с. Манжосівка Прилуцького 
району Чернігівської області. II черга — навчальні 
кабінети II поверху з іншими приміщеннями 

   96 Капітальний ремонт мережі водопостачання та 
водовідведення та приміщень внутрішніх туалетів 
Ладанської гімназії по вул. Миру, 114, смт Ладан 
Прилуцького району Чернігівської області 

   453 Капітальний ремонт Ладанського будинку 
культури із спортзалом по вул. Миру, 77, в 
смт Ладан Прилуцького району Чернігівської 
області 

   4044 Будівництво II корпусу школи-гімназії та 
реконструкція існуючого по вул. Київській, 190, в 
м. Прилуках Чернігівської області (перша черга 
— будівництво другого корпусу) 

   717 Капітальний ремонт Остерського ДНЗ “Оленка”,  
вул. Б. Хмельницького, 76а 

   270 Капітальний ремонт по вулиці Дружби с. 
Любечанинів Остерської міської ради 

   150 Теплова модернізація дошкільного навчального 
закладу “Ластівка” в місті Новгород-Сіверський 
Чернігівської області (Капітальний ремонт) 

   376 Корегування проектної документації у зв’язку з 
виділенням другого пускового комплексу 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
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Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

робочого проекту “Капітальний ремонт проїзної 
частини по вул. Князя Ігоря в м. Новгород-
Сіверський Новгороді-Сіверському району 
Чернігівської області” 

   284 Реконструкція санвузлів Коропської ЗОШ I—III 
ступенів ім. Т. Г. Шевченка в смт Короп 
Чернігівської області 

   156 Капітальний ремонт даху будівлі Ічнянського 
районного будинку культури за адресою: м. Ічня, 
вул. Гоголя 1, Чернігівської області 

   277 Реконструкція будівлі Ічнянської районної дитячої 
юнацької спортивної школи (реконструкція 
покрівлі без зміни зовнішніх геометричних 
розмірів будівлі) за адресою: м. Ічня, 
вул. Богдана Хмельницького, 1, Чернігівської 
області 

   73 Реконструкція спортивного залу гімназії  
ім. О. П. Довженка у смт Сосниця по проспекту 
Гагаріна, 22а Чернігівської області (заміна вікон) 

   607 Реконструкція гімназії ім. О. П. Довженка із 
застосуванням системи енергозбереження в 
смт Сосниця (II—III черга) 

   366 Капітальний ремонт із застосуванням системи 
енергозбереження приміщення комунального 
закладу “Сосницький районний будинок 
культури” Сосницької районної ради в 
смт Сосниця, вул. Освіти, 21а 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   563 Капітальний ремонт будівлі ЦРЛ в смт Сосниця 
вул. Щорса, 5 Чернігівської області (демонтажні 
роботи та улаштування віконних блоків з 
металопластику першого, другого та третього 
поверхів) 

   115 Реконструкція частини будівлі Менського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садка) 
комбінованого типу “Дитяча академія” Менської 
міської ради 

   98 Реконструкція частини будівлі Менського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
ім. Ю. О. Гагаріна Менської міської ради 
загального типу 

   176 Будівництво водопроводу по вулицях Леніна та 
Крилова–Чехова з метою підвищення надійності 
водопостачання м. Мена Чернігівської області 

   96 Реконструкція вуличного освітлення в м. Мена, 
Чернігівської області (в межах КТП 204) — 
закінчення 

   381 Будівництво парку культури і відпочинку  
ім. Т. Г. Шевченка в м. Мені Чернігівської області 

   226 Капітальний ремонт проїзної частини 
вул. Андрейченка Максима від вул. Чернігівський 
шлях до вул. Калинової в м. Мені Чернігівської 
області 

   170 Капітальний ремонт проїзної частини вул. Жукова 
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Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  
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субвенції,  
тис. гриве

нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

від вул. Сонячна до вул. Робітнича в м. Мені 
Чернігівської області 

   40 Придбання дитячих майданчиків для м. Мени 

   123 Придбання футбольного майданчика для 
м. Мени 

   68 Капітальний ремонт Березнянського ДНЗ 
“Берізка” Березнянської сільської ради 
Менського району 

   301 Теплова модернізація зовнішніх огороджень 
(капітальний ремонт) Козелецької ЗОШ I—III ст. 
№ 3, Чернігівська область, селище Козелець, 
вул. Святопреображенська, 32а 

   525 Капітальний ремонт Михайло-Коцюбинської 
гімназії Чернігівської районної ради Чернігівської 
області за адресою: смт Михайло-
Коцюбинське, вул. Садова, 60 (заміна вікон та 
дверей) 

   301 Капітальний ремонт терапевтичного відділення 
Борзнянської ЦРЛ 

   301 Будівництво артезіанської свердловини в 
м. Борзні 

2551000000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Сновськ 

4429,37 Усього, у тому числі: 

   67 Капітальний ремонт будівлі центральної 
районної бібліотеки (заміна вікон та дверей) за 
адресою: м. Сновськ, вул. 55-ї Стрілецької дивізії, 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

8 

   154 Реконструкція будівлі Щорської ЗОШ I—III 
ступенів № 1 (заміна вікон та дверей) за 
адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, 
вул. 55-ї Стрілецької дивізії, 35, з виділенням 
черговості: 1— 2 черги (друга черга) 

   273 Капітальний ремонт віконних та дверних 
пройомів (заміна) Щорського НВК “ДНЗ—НЗ 1 
ст.” за адресою: Чернігівська область, 
м. Сновськ, вул. Гастелло, 4 

   303 Капітальний ремонт будівлі Сновського Центру 
дитячої та юнацької творчості, м. Сновськ, 
вул. Пушкіна, 

   303 Капітальний ремонт Сновської ЗОШ I—III ст. № 1, 
м. Сновську, вул. 55-ї Стрілецької дивізії, 35 

   303 Капітальний ремонт будівлі Сновської ДЮСШ 

   236 Реконструкція будівлі лікувального корпусу 
Щорської ЦРЛ по заміні віконних та дверних 
блоків на енергозберігаючі в м. Сновськ по 
вул. Спортивній, 21 

   196 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Пушкіна, м. Сновськ Чернігівської області 

   301 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. 30 років Перемоги м. Сновськ Чернігівської 
області 

   738 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
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бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці  

Обсяг 
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нь 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул. Залізнична м. Сновськ Чернігівської області 

   111 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Короленка м. Сновськ Сновського району 
Чернігівської області 

   291 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Лермонтова м. Сновськ Чернігівської області 

   38 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по 
вул. Зудлова та вул. Молодіжна від КТП-253-2 в 
с. Смяч Сновського району 

   29 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по 
вул. Молодіжна від КТП-259 в с. Смяч Сновського 
району 

   36 Будівництво мереж вуличного освітлення 
вул. Мязя від КТП-136 та КТП-137 с. Тур’я 
Сновського району 

   1050,37 Реконструкція трибун стадіону ЩРО ВФСТ 
“Колос” АПК України, об’єднана територіальна 
громада м. Сновськ, вул. Горького 22а 

2550700000
0 

об’єднана територіальна громада 
м. Корюківка 

477 Усього, у тому числі: 

   268 Будівництво спортивного багатофункціонального 
майданчика з поліуретановим покриттям в 
Корюківській ЗОШ I—III ступенів № 4 по 
вул. Шевченка, 116а м. Корюківка Чернігівської 
області 

    209 Реконструкція приміщення Корюківського 
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дошкільно-навчального закладу № 4 “Веселка” 
еколого-натуралістичного напрямку 
Корюківської міської ради, м. Корюківка 
Чернігівської області 

2531620000
0 

Ріпкинський район 597 Усього, у тому числі: 

   115 Реконструкція будівлі дитсадка “Веселка” в 
смт Ріпки Чернігівської області (завершення) 

   124 Капітальний ремонт Ріпкинського районного 
будинку культури Чернігівської області по 
вул. Святомиколаївська, 89, смт Ріпки 

    358 Реконструкція системи опалення Добрянської 
ЗОШ I—III ст. з установленням блочно-модульної 
котельні на твердому паливі по 
вул. Преображенська, 7, смт Добрянка 
Ріпкинського району Чернігівської області 

2531820000
0 

Сосницький район 1796,63 Усього, у тому числі: 

    299 Реконструкція Авдіївської дільничної лікарні із 
застосуванням заходів теплореновації (внутрішні 
загально- будівельні роботи), за адресою: 
Чернігівська область, Сосницький район, 
с. Авдіївка 

    1497,63 Заміна технологічного обладнання в Авдіївській 
ЗОШ I—III ступенів за сучасними вимогами, 
Сосницький  
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р-н, с. Авдіївка, вул. Сіверська  

2532120000
0 

Чернігівський район (Чернігівська обл.) 5920 Усього, у тому числі: 

   803 Капітальний ремонт проїзної частини вулиці 
Комсомольська в с. Киїнка Чернігівського 
району Чернігівської області 

   1728 Капітальний ремонт Олишівської ЗОШ I—III 
ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської 
області за адресою: смт Олишівка, вул. Шкільна, 
11 (заміна вікон та дверей) 

   2469 Капітальний ремонт Михайло-Коцюбинської 
гімназії Чернігівської районної ради Чернігівської 
області за адресою: смт Михайло-
Коцюбинське, вул. Садова, 60 (заміна вікон та 
дверей) 

   150 Закупівля дитячого майданчика для с. Старий 
Білоус, Чернігівський район, Чернігівська область 

   80 Закупівля дитячого майданчика для вул. Липнева, 
с. Старий Білоус, Чернігівський район, 
Чернігівська область 

   500 Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці 
Липневої та вулиці 30 років Перемоги, с. Старий 
Білоус, Чернігівський район, Чернігівська область 

    190 Закупівля автономних світлодіодних світильників 
для 
с. Старий Білоус, Чернігівський район, 
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Чернігівська область 

2520210000
0 

м. Ніжин 1725 Усього, у тому числі: 

   800 Будівництво дитячого ігрового майданчика,  
вул. Батюка, м. Ніжин, Чернігівська область 

   100 Закупівля дитячого майданчика для вул. 3-й 
мікрорайон, м. Ніжин, Чернігівська область 

   100 Закупівля дитячого майданчика для вул. 
Прилуцької, 160, м. Ніжин, Чернігівська область  

   100 Закупівля дитячого майданчика для вул. І. 
Франка, 22, м. Ніжин, Чернігівська область  

   125 Закупівля зупинкового комплексу для м. Ніжин, 
Чернігівська область 

   125 Закупівля зупинкового комплексу для м. Ніжин, 
Чернігівська область 

   125 Закупівля зупинкового комплексу для м. Ніжин, 
Чернігівська область 

   150 Закупівля обладнання для державного 
комунального підприємства телерадіокомпанії 
“Ніжинське телебачення”, площа І. Франка, 1, м. 
Ніжин, Чернігівська область 

    100 Закупівля обладнання для Ніжинської міської 
газети “Вісті”, площа І. Франка, 1, кім. 9-А, м. 
Ніжин,  
Чернігівська область 
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2531220000
0 

Ніжинський район 480 Усього, у тому числі: 

   95 Закупівля дитячого майданчика для с. Бурківка, 
Ніжинський район, Чернігівська область 

   95 Закупівля дитячого майданчика для с. Галиця, 
Ніжинський район, Чернігівська область 

   95 Закупівля дитячого майданчика для с. Ніжинське, 
Ніжинський район, Чернігівська область 

   95 Закупівля дитячого майданчика для с. Світанок, 
Ніжинський район, Чернігівська область 

    100 Закупівля обладнання для Ніжинської 
міськрайонної газети “Ніжинський вісник”, вул. 
Яворського, 3,  
м. Ніжин, Чернігівська область 

2531420000
0 

Носівський район 30 Усього, у тому числі: 

    30 Закупівля обладнання для редакції газети 
“Носівські вісті”, вул. Центральна, 19, м. Носівка, 
Чернігівська область 

2530420000
0 

Варвинський район 190 Усього, у тому числі: 

   95 Закупівля спортивного майданчика для с. Леляки, 
Варвинський район, Чернігівська область 

    95 Закупівля спортивного майданчика для с. 
Журавка, Варвинський район, Чернігівська 
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область 

2531920000
0 

Срібнянський район 816,082 Усього, у тому числі: 

   546,082 Реконструкція терапевтично-пологово-
хірургічного відділення з лабораторією з заміною 
вікон, дверей та внутрішніх електромереж 
Срібнянської ЦРЛ по вул. Миру, 19, в смт Срібне 
Чернігівської області — II черга 

   100 Закупівля спортивного майданчика для смт 
Срібне, Срібнянський район, Чернігівська 
область 

   100 Закупівля дитячого майданчика для с. Васьківці, 
Срібнянський район, Чернігівська область 

    70 Закупівля обладнання для редакції районної 
газети “Срібнянщина”, вул. Миру, 41а, смт 
Срібне, Срібнянський район, Чернігівська 
область 

  м. Київ   . 

2600000000
0 

Бюджет м. Києва 35 000 Усього, у тому числі: 

   5000 Поліпшення водовідведення приватного сектора 
Олександрівської Слобідки у Солом’янському 
районі м. Києва 

   4500 Комунальне некомерційне підприємство “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 1” 
Подільського району м. Києва (вул. Волоська, 
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47), капітальний ремонт фасаду з утепленням 

   500 Капітальний ремонт асфальтового покриття  
вул. Світлицького, 35 — вул. Порика, 14, 14а, 14б у 
Подільському районі м. Києва 

   500 Капітальний ремонт внутрішніх мереж школи I—
III ступенів № 9 (просп. Рокоссовського, 5) 

   1000 Заміна вікон школи I—III ступенів № 29 
(вул. П. Калнишевського, 3а) 

   1300 Ремонт санітарних вузлів школа № 104 імені  
О. Ольжича (вул. Лісна, 28) 

   800 Облаштування спортивного майданчика — 
футбольного поля (просп. Рокосовського, 2) 

   800 Облаштування багатофункціонального 
спортивного майданчика (теніс, баскетбол, 
волейбол)  
(вул. Полярна 5а) 

   600 Капітальний ремонт міжбудинкових територій та 
міжквартальних проїздів (просп. Рокоссовського 
6 – 6б) 

   1250 Капітальний ремонт Ліцею “ЕКО” № 198  
(вул. Тулузи, 6 у Святошинському районі м. 
Києва) 

   1250 Капітальний ремонт фасаду загальноосвітнього 
навчального закладу № 35 (вул. Гната Юри, 10б у 
Святошинському районі м. Києва) 
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   1250 Капітальний ремонт фасаду загальноосвітнього 
навчального закладу № 281 (вул. Кільцева, 7б у 
Святошинському районі м. Києва) 

   1250 Капітальний ремонт фасаду загальноосвітнього 
навчального закладу № 222 (вул. Тулузи, 6а у 
Святошинському районі м. Києва) 

   200 Заміна дверних та віконних блоків у місцях 
загального користування сходових клітин будинку 
ОСББ “Співдружність”, 02140, м. Київ,  
просп. П. Григоренка, 38 

   200 Ремонт місць загального користування ОСББ 
“Мій дім”, 02140, м. Київ, вул. Гришка, 8б 

   200 Ремонт місць загального користування ОСББ № 
13, 02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 13 

   200 Заміна дверних блоків пожежного виходу у 
місцях загального користування сходових клітин 
будинку ОСББ “Дев’ятий вал”, 02140, м. Київ, 
вул. Б. Гмирі, 9в 

   200 Ремонт місць загального користування ОСББ 
“Перший будинок”, 02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 5 

   200 Проектування реконструкції стадіону та 
спортивних споруд гімназії № 237, м. Київ, 
вул. Архітектора Вербицького, 28г та 
загальноосвітньої школи № 255, м. Київ, 
вул. Архітектора Вербицького, 26в 

   1480 Проектування реконструкції гімназії № 315 з 
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надбудовою 4-го поверху, м. Київ, 
вул. Драгоманова, 27а 

   50 Проектування встановлення спортивно-
оздоровчого туристичного комплексу в гімназії № 
237, 
м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 28г 

   450 Роботи з встановлення спортивно-оздоровчого 
туристичного комплексу в гімназії № 237,  
м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 28г 

   266 Капітальний ремонт приміщень харчоблоку 
гімназії  
№ 237, м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 28г 

   1499 Капітальний ремонт вхідних груп 9-ти під’їздів 
будинку, м. Київ, просп. Бажана, 9б 

   55 Роботи з заміни каналізаційних мереж 
житлового будинку, м. Київ, вул. Г. Ахматової, 43 

   4750 Капітальний ремонт приміщень Київського 
міського клінічного онкологічного центру 
(вул. Верховинна, 69) 

   250 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації ремонту приміщень Київського 
міського клінічного онкологічного центру 
(вул. Верховинна, 69) 

   Утеплення багатоповерхових будинків: 

  500 Дев’ятиповерховий багатоквартирний будинок 
за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 28 

  500 Шістнадцятиповерховий багатоквартирний 
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будинок за адресою м. Київ, вул. Каштанова, 1/9 

  500 Шістнадцятиповерховий багатоквартирний 
будинок за адресою: м. Київ, вул. Олександра 
Сабурова, 8а 

  500 Шістнадцятиповерховий багатоквартирний 
будинок за адресою: м. Київ, просп. 
Володимира Маяковського, 48/9 

  500 Дев’ятиповерховий багатоквартирний будинок 
за адресою: м. Київ, просп. Володимира 
Маяковського – 79а 

  500 Шістнадцятиповерховий багатоквартирний 
будинок за адресою: м. Київ, вул. Миколи 
Закревського, 91/1 

  500 Шістнадцятиповерховий, багатоквартирний 
будинок за адресою: м. Київ вул. Оноре де 
Бальзака, 54 а 

  500 Шістнадцятиповерховий багатоквартирний 
будинок за адресою: м. Київ вул. Оноре де 
Бальзака, 66/21 

  500 Шістнадцятиповерховий багатоквартирний 
будинок за адресою: м. Київ вул. Оноре де 
Бальзака, 89 

  500 Дев’ятиповерховий багатоквартирний будинок 
за адресою: м. Київ, вул. Радунська, 14 

Усього  919 789,087 .  

_________________________



 


