
Додаток 1  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2017 р. № 463-р 

РОЗПОДІЛ  

у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо  

соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) між місцевими  

бюджетами за об’єктами (заходами) 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  Вінницька область  . 

02314200000 Немирівський район 2 121,475 Всього, у тому числі: 

  500 Капітальний ремонт по заміні зовнішніх вікон 
Брацлавського навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1 - гімназія” 
Немирівського району Вінницької області 

  452,475 Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в Гуньківській 
загальноосвітній школі I—II ступенів по вул. Вишнева, 30 А в 
с. Гунька Немирівського району Вінницької області 

  500 Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в Ковалівському 
навчально-виховному комплексі “Загальноосвітня школа I—
III ступенів - ліцей” по вул. Соборна, 3 в с. Ковалівка 
Немирівського району Вінницької області 

  600 Придбання меблів для загальноосвітніх навчальних закладів 
Немирівського району відділом освіти Немирівської 



Продовження додатка 1 2 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

районної державної адміністрації 

  69 Придбання музичних інструментів для комунального 
закладу “Немирівська районна дитяча музична школа” 
Немирівської районної ради 

02317200000 Погребищенський 
район 

2 276,656 Всього, у тому числі: 

  25 Придбання холодильників для Комунальної установи 
“Погребищенський районний медичний центр первинної 
медико-санітарної допомоги” Погребищенської районної 
ради по  
вул. П. Тичини, 54 м. Погребище Вінницька область 

  185 Придбання медичного обладнання для Погребищенської 
центральної районної лікарні по вул. П. Тичини, 54 
м. Погребище Вінницька область 

  479,656 Придбання повних комплектів ліжок медичних, 
багатофункціональних для Погребищенської центральної 
районної лікарні по вул. П. Тичини, 54 м. Погребище 
Вінницька область 

  266 Придбання автомобіля для Комунальної установи 
“Погребищенський районний медичний центр первинної 
медико-санітарної допомоги” Погребищенської районної 
ради по  
вул. П. Тичини, 54 м. Погребище Вінницька область 

  400 Придбання меблів для загальноосвітніх навчальних закладів 



Продовження додатка 1 3 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Погребищенського району відділом освіти 
Погребищенської РДА по вул. Шевченка,106 м. Погребище 
Вінницька обл. 

  25 Придбання музичного обладнання для Ширмівського 
будинку культури в с. Ширмівка Погребищенського району 
Вінницької області 

  200 Придбання меблів для Гопчицького будинку культури в 
с. Гопчиця Погребищенського району Вінницької області 

  185 Придбання музичного інструменту для Погребищенської 
дитячої музичної школи по вул. Шевченка 108 А 
м. Погребище Вінницька обл. 

  40 Придбання меблів для Погребищенської дитячої музичної 
школи по вул. Шевченка 108 А м. Погребище Вінницька обл 

  59 Придбання дитячого ігрового майданчика в с. Плисків 
Погребищенського району Вінницької області 

  400 Будівництво мережі водопостачання с. Розкопане 
Погребищенського району Вінницької області 

  12 Придбання меблів для дошкільного навчального закладу в 
с. Новофастів Погребищенського району Вінницької 
області 

02310200000 Липовецький район 1 529,648 Всього, у тому числі: 

  300 Придбання меблів для Липовецької загальноосвітньої школи  
I—III ступенів № 2 відділом освіти Липовецької РДА 



Продовження додатка 1 4 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  190 Придбання музичних інструментів для Липовецької дитячої 
музичної школи відділом культури та туризму Липовецької 
РДА, м. Липовець вул. Шевченка, 2 

  400 Будівництво мереж водопостачання в с. Зозів Липовецького 
району Вінницької обл. (вул. Яркіна) 

  163,170 Технічне переоснащення зовнішніх мереж водопостачання 
з впровадженням енергозберігаючих технологій с. Ульянівка 
Липовецького району Вінницької області 

  67,629 Будівництво спортивно-ігрового майданчика, як важливого 
елемента розвитку дітей Новоприлуцька сільська рада 
Липовецького району Вінницької обл 

  408,849 Реконструкція вуличної електромережі з влаштуванням 
зовнішнього освітлення вул. Шевченка, вул. Центральна, 
вул. Сонячна та вул. Першотравнева в с. Нападівка 
Липовецького району Вінницької обл. (КТП №85) 

02510000000 отг смт Оратів 1 549,743 Всього, у тому числі: 

  539,310 Капітальний ремонт клубу в с. Оратівка в частині 
приміщення де розташований фельдшерсько-
акушерський пункт Оратівського району Вінницької області 
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вулицях 
Молодіжна, Миру в с. Угарове 

  116,860 Реконструкція мережі вуличного освітлення по вулицях 
Молодіжна, Миру в с. Угарове 



Продовження додатка 1 5 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  131,320 Реконструкція мережі вуличного освітлення по вулиці 
Шевченка в с. Оратівка 

  475 Придбання меблів та інвентарю для філії ДНЗ “Сонечко” в 
с. Рожична Оратівського району Вінницької області 

  217,253 Реконструкція мережі вуличного освітлення по вулицях 
Молодіжна, Лісова в с. Рожична 

  70 Придбання дитячого ігрового майданчика для ДНЗ 
“Сонечко” у смт Оратів Вінницької області 

02315200000 Оратівський район 350 Всього, у тому числі: 

  350 Придбання меблів для ЗОШ I—III ступенів смт Оратів та сіл: 
Балабанівка, Новоживотів, Скоморошки, Чагів, Якимівка, 
Оратівського району Вінницької області 

02306200000 Іллінецький район 627,130 Всього, у тому числі: 

  61,750 Придбання музичних інструментів сектором культури та 
туризму Іллінецької РДА для КЗ Іллінецької районної ради 
“Іллінецька дитяча музична школа 

  342,320 Придбання медичного обладнання для КЗ Іллінецької 
районної ради “Іллінецька центральна районна лікарня”, в 
тому числі: електроножа, пульсоксиметра, центрифуги, 
термостату, сушильних шаф, стерилізаторів повітряних ГП-
80, стерилізаторів повітряних ГП-40, стерилізатора парового 
(автоклав) ГК-100-3, стерилізатора парового (автоклав) ВК-
75, аквадистилятора ДЄ-10М, електрокардіографа, 



Продовження додатка 1 6 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

фетального монітора 

  46,750 Придбання медичного інструментарію для КЗ Іллінецької 
районної ради “Іллінецька центральна районна лікарня”, в 
тому числі: тонометрів, лічильників лейкоцитарної 
формули, аспіраторів (відсмоктувачів медичних), ваги 
дитячої, ваги дорослої, столів інструментальних, столів 
маніпуляційних 

  42,810 Придбання відділом освіти Іллінецької РДА інтерактивного 
комплексу (інтерактивна дошка, проектор, ноутбук) для КЗ 
Іллінецької районної ради “Центр дитячої та юнацької 
творчості” 

  133,500 Придбання меблів для загальноосвітніх навчальних закладів 
Іллінецького району Відділом освіти Іллінецької РДА 

02100000000 Обласний бюджет 
Вінницької області 

6 079 Всього, у тому числі: 

  60 Придбання дитячого майданчика для Дашівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Іллінецького 
району Вінницької обласної ради 

  100 Придбання комп’ютерної техніки, побутової техніки, 
будматеріалів, медичного обладнання та інвентарю для 
комунального закладу “Кашперівський дитячий 
туберкульозний санаторій “Лісова пісня” Департаменту 
охорони здоров’я Вінницької обласної державної 
адміністрації, пров. Санаторний, 1, с. Кашперівка 



Продовження додатка 1 7 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Козятинського району 

  2 350 Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, 
м. Вінниця - придбання ультразвукового діагностичного 
обладнання 

  2 671 Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, м. Вінниця - 
придбання медичного обладнання  

  898 Обласна лікарня ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця – будівництво 
хірургічного корпусу (перша черга) 

02503000000 отг м. Іллінці 539,500 Всього, у тому числі: 

  100 Придбання меблів для Іллінецької ЗОШ I—III ступенів № 1 

  79,800 Придбання меблів для Іллінецького НВК “ЗОШ I—III ступенів – 
гімназія № 2” 

  42,900 Придбання меблів для Іллінецької ЗОШ I—III ступенів №3 

  7,700 Придбання меблів для Красненьківської ЗОШ I—III ступенів 

  8,400 Придбання меблів для Жаданівської ЗОШ I—III ступенів 

  7,700 Придбання меблів для Хрінівської ЗОШ I—III ступенів 

  40 Придбання аудіоапаратури для Іллінецької ЗОШ I—III ст. № 3 
(мікшерний пульт, колонки акустичні, мікрофони) 

  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, 



Продовження додатка 1 8 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

водовідведення, утеплення зовнішніх стін, облаштування 
підмостки) по вул. Ціолковського, 2, м. Іллінці Вінницької 
області  

02509000000 отг смт Дашів 1 198,348 Всього, у тому числі: 

  120 Придбання меблів для загальноосвітніх навчальних закладів 
Дашівської об’єднаної територіальної громади 

  1 078,348 Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям 
на території Дашівської об’єднаної територіальної гомади 
Іллінецького району Вінницької області 

02302200000 Бершадський район 8 332 Всього, у тому числі: 

  545 Реконструкція міського парку по вул. Юрія Коваленка в 
м. Бершадь Вінницької області 

  409 Будівництво мереж водопостачання в с. Флорино 
Бершадського району 

  205 Будівництво артезіанської свердловини та підвідних 
водогонів для водопостачання загальноосвітньої школи I—III 
ступенів та дошкільного навчального закладу “Світанок+” в 
с. Велика Киріївка Бершадського району Вінницької області 

  314 Капітальний ремонт покрівлі Маньківської загальноосвітньої 
школи I—II ступенів по вул. Шкільна, с. Маньківка 
Бершадського район, Вінницької області 

  286 Капітальний ремонт дитячого відділення Бершадської ОЛІЛ 
по вул. Будкевича, 2, м. Бершадь Вінницької області 



Продовження додатка 1 9 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  205 Капітальний ремонт поліклініки Бершадської ОЛІЛ по 
вул. Будкевича, 2, м. Бершадь Вінницької області 

  239 Придбання дитячих ігрових майданчиків 

  68 Придбання мультимедійного обладнання для 
загальноосвітніх шкіл Бершадського району 

  61 Капітальний ремонт з посиленням несучих конструкцій 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Миколаєнка, 
16, м. Бершадь Вінницької області 

  579 Капітальний ремонт дитячого відділення Бершадської ОЛІЛ 
по вул. Будкевича, 2 в м. Бершадь, Вінницької області 

  195,500 Капітальний ремонт поліклініки Бершадської ОЛІЛ по 
вул. Будкевича, 2 в м. Бершадь, Вінницької області 

  225,500 Капітальний ремонт харчоблоку Бершадської ОЛІЛ по 
вул. Будкевича, 2 в м. Бершадь, Вінницької області 

  1 133 Будівництво модульної котельні в ЗОШ I—III ступенів по 
вул. Центральна, 42 в с. Осіївка Бершадського району 
Вінницької області 

  1 657 Будівництво модульної котельні в ЗОШ I—III ст. по 
вул. Перемоги, 2 в с. Лісниче Бершадського району 
Вінницької області 

  755 Будівництво модульної котельні в Бирлівській ЗОШ I—II 
ступенів по вул. Вишнева, 285 в с. Бирлівка Бершадського 
району Вінницької області 



Продовження додатка 1 10 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  1 455 Будівництво модульної котельні в ЗОШ I—II ст. в с. Маньківка 
Бершадського району Вінницької області 

02304200000 Гайсинський район 2 361 Всього, у тому числі: 

  341 Реконструкція “Стадіону “Дружба” Трибуна для глядачів по 
вул. 1 Травня, 85, м. Гайсин Вінницької області 

  682 Реконструкція алей і доріжок парку культури та відпочинку 
ім. Б. Хмельницького, пл. Миру, 3, м. Гайсин Вінницької 
області 

  545 Будівництво дороги місцевого значення на відрізку 
с. Краснопілка-с. Нараївка Гайсинського району 

  409 Капітальний ремонт тротуару по вулиці Українська, 
с. Нараївка Гайсинського району 

  135 Заміна старих дерев’яних віконних блоків на 
енергозберігаючі металопластикові вікна в Кунянській СЗШ 
I—III ступенів, с Куна Гайсинського району Вінницької 
області 

  123 Капітальний ремонт під’їзної дороги до с. Митків 
Гайсинського району Вінницької області 

  92 Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів СЗШ I—III 
ступенів, с. Кунка Гайсинського району Вінницької області 

   34 Придбання меблів для навчально-виховного комплексу: 
середня загальноосвітня школа I—III cтупенів-ліцей 
м. Гайсин Вінницької області 
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02318200000 Теплицький район 1 443 Всього, у тому числі: 

  614 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 
Агрономічна-Незалежності в смт. Теплик Теплицького 
району Вінницької області 

  205 Реконструкція водогону по вулицях Залізнична, 
Механізаторів, Тітова, Гагаріна, Енергетиків в с. Соболівка 
Теплицького району Вінницької області 

  198 Реконструкція системи водопостачання в с. Метанівка по 
вулицях Миру та Братів Бевзів Теплицького району 
Вінницької області 

  164 Нове будівництво водогону по вулицях І. Франка та Лесі 
Українки в смт. Теплик Вінницької області 

  102 Реконструкція приміщення корпусу № 1 Завадівської ЗОШ 
I—II ступенів “Центр патріотичного виховання та туризму 
“Південний Буг” по вул. Молодої Гвардії, № 2, с. Завадівка 
Теплицького району Вінницької області 

  102 Придбання дитячого ігрового майданчика для Теплицької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №2 в смт. Теплик 
Вінницької області 

  58 Реконструкція спортивного залу Теплицької ДЮСШ 
Вінницької області 

02321200000 Тростянецький район 
(Вінницька обл.) 

3 184 Всього, у тому числі: 
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територіальної одиниці 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  750 Реконструкція обладнання зовнішнього освітлення південно-
східної частини центрального парку в смт Тростянець 
Вінницької області 

  341 Реконструкція тротуару по вулиці Соборна від селищної 
арки до мосту через р. Нетеку в смт Тростянець Вінницької 
області 

  798 Реконструкція приміщень лікувального корпусу під 
відділення реанімації та інтенсивної терапії Тростянецької 
ЦРЛ по вулиці Мічуріна, 60, смт. Тростянець Вінницької 
області 

  614 Капітальний ремонт (утеплення фасадів із заміною 
віконних та дверних блоків на металопластикові) 
дошкільного навчального закладу по вул. Тараса Шевченка, 
2, с. Тростянчик Тростянецького району Вінницької області 

  306 Капітальний ремонт покрівлі, будинку культури по 
вул. Соборна, 30в, с. Олександрівка Тростянецького 
району Вінницької області 

  123 Заміна вікон та дверей в Тростянецькому об’єднаному 
районному військовому комісаріаті 

  68 Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних блоків) 
Летківської СЗШ I—III супенів, вул. Центральна, 2, с. Летківка 
Тростянецького району Вінницької області 

  68 Придбання дитячого ігрового майданчика в 
с. Олександрівка Тростянецького району Вінницької 
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області 

  68 Будівництво частини приміщень сільського будинку 
культури під центр розвитку Будянської територіальної 
громади по вул. Незалежності 43, с. Буди Тростянецького 
району Вінницької області 

  48 Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування для освітніх закладів Тростянецького району 
Вінницької області 

02204100000 м. Ладижин 680 Всього, у тому числі: 

  680 Обладнання ігрового майданчика розміром 45х28 м по 
вул. Будівельників біля стадіону “Авангард” в м. Ладижин 
Вінницької області - будівництво 

02312200000 Могилів-Подільський 
район 

921 Всього, у тому числі: 

  184 Ремонт та утеплення приміщення ДНЗ “Світанок” в 
с. Сугаки 

  60 Придбання меблів для ДНЗ в с. Мервенці 

  138 Ремонт ФАПу в с. Конєва 

  46 Придбання меблів для ДНЗ в с. Озаринці 

  493 Придбання меблів, парт, стільців, комп’ютерної техніки для 
шкіл району 

02309200000 Крижопільський район 1 509 Всього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 14 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  322 Капітальний ремонт будівлі Голубецької амбулаторії ЗПСМ 
КУ “Крижопільського районної центру ПИСД” с. Голубече, 
вул. Фалаштинських, 15 

  28 Ремонт даху будівлі НВК “ЗНЗ I—II ст. - ДНЗ” с. Куниче, 
вул. Дружби, 78 

  28 Ремонт фасаду будівлі Будинку культури с. Куниче, 
вул. Шевченка, 107 

  92 Ремонт актової зали у приміщенні Школи естетичного 
виховання смт. Крижопіль, вул. Героїв України, 67 

  92 Придбання хореографічних сценічних костюмів та 
звуковідтворювальної апаратури для СЗШ № 1 смт. 
Крижопіль, вул. Героїв України, 90 

  37 Ремонт 2-х кімнат у приміщенні НВК “ЗНЗ I—II ст. - ДНЗ” 
с. Висока Гребля, вул. Небесної сотні, 6 

  184 Капітальний ремонт та придбання меблів для ДНЗ 
с. Дахталія, вул. Паркова, 9 

  276 Облаштування зони відпочинку на території с. Джугастра 

  92 Капітальний ремонт актової зали та системи опалення у 
приміщенні СЗШ I—III ст. с. Жабокрич, вул. Миру, 2 

  18 Придбання ліжок для НВК “ЗНЗ I—II ст. - ДНЗ” с. Павлівка, 
вул. Миру, 12 

  46 Ремонт фасаду будівлі Будинку культури с. Вербка, 
вул. Сонячна, 2 
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  46 Ремонт фасаду будівлі Будинку культури с. Гарячківка, 
вул. Соборна, 15 

  92 Придбання музичних інструментів, музичної апаратури та 
світлового обладнання для Будинку культури с. Городківка, 
вул. Благовіщенська, 53 

  138 Придбання та встановлення ігрового дитячого майданчика 
для смт. Крижопіль 

  18 Придбання звукозаписуючої апаратури для відділу культури 
та туризму Крижопільської РДА 

02316200000 Піщанський район 967 Всього, у тому числі: 

  226 Придбання меблів, парт, стільців, комп’ютерної техніки для 
шкіл району 

  230 Придбання та встановлення котла для опалення, ремонт 
системи опалення у ДНЗ с. Чорномин, вул. Шкільна, 4 

  120 Придбання та встановлення ігрового дитячого майданчика 
для смт. Піщанка 

  161 Придбання та встановлення котла для опалення, ремонт 
системи опалення у ДНЗ с. Дмитрашківка  

  69 Придбання та встановлення котла для опалення, ремонт 
системи опалення у НВК с. Городище 

  161 Ремонт приміщення ФАП в с. Рудниця 

02327200000 Ямпільський район 803 Всього, у тому числі: 
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(Вінницька обл.) 

  276 Придбання скутерів для Ямпільського районного медичного 
центру ПМСД, м. Ямпіль, вул. Пирогова, 1 

  414 Придбання меблів та обладнання для ДНЗ “Веселка” 
с. Дорошівка 

  113 Придбання та встановлення ігрового дитячого майданчика 
для м. Ямпіль 

02325200000 Чечельницький район 892 Всього, у тому числі: 

  276 Реконструкція приміщення ДНЗ с. Рогізка, вул. Молодіжна, 5 

  110 Заміна вікон у приміщенні СЗШ с. Попова Гребля, 
вул. Борівка, 1 

  506 Реконструкція приміщення СЗШ під навчально-виховний 
комплекс, с. Жабокричка, вул. Миру, 44 

02301200000 Барський район 2 500 Всього, у тому числі: 

  1 100 Реконструкція будівлі інфекційного відділення КУ “Барська 
центральна районна лікарня” по вул. Р. Люксембург № 34 в 
м. Бар Барського району Вінницької області 

  900 Капітальний ремонт даху Митківської загальноосвітноьої 
школи I—III ступенів с. Митки, вул. Привокзальна, 1 
Барського району Вінницької області 

  500 Капітальний ремонт даху Ялтушківської амбулаторії 
загальної практики – сімейної медицини по вул. Соборна, 
105 в с. Ялтушків Барського району Вінницької області 
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02311200000 Літинський район 2 500 Всього, у тому числі: 

  2 500 Капітальний ремонт будівлі поліклініки КЗ “Літинський 
районний центр первинної медико-санітарної медицини”, 
вул. Пирогова, 17, смт. Літин, Літинського району Вінницької 
області (коригування №2)” 

02319200000 Тиврівський район 2 500 Всього, у тому числі: 

  2 225 Капітальний ремонт в Гніванській амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини по вул. Соборна, 89, 
м. Гнівань, Тиврівського району Вінницької області 

  275 Капітальний ремонт (заміна вікон та віконних блоків) будівлі 
Гніванської дитячої музичної школи за адресою: 
вул. Соборна, 77, м. Гнівань, Тиврівського району Вінницької 
області 

02305200000 Жмеринський район 3 556 Всього, у тому числі: 

  1 250 Реконструкція вуличних водопровідних мереж в с. Мовчани 
Жмеринського району 

  1 250 Часткова реконструкція водопровідних мереж 
с. Кам’яногірка Жмеринського району 

  1 056 Реконструкція опалювального пункту загальоосвітньої 
школи I—III ступенів в с. Станіславчик, (вул. Центральна 
(Леніна), 10) Жмеринського району Вінницької області. 
Коригування. 

02303200000 Вінницький район 7 038,521 Всього, у тому числі: 
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  2 957,521 Капітальний ремонт (утеплення стін та заміна покрівлі) 
будівлі Вінницької центральної районної клінічної лікарні по 
Хмельницькому шосе, 92, м. Вінниця, І черга 

  140 Реконструкція вуличного освітлення від КТП № 494 
вул. Підлісна, Партизанська смт.Стрижавка Вінницького 
району Вінницької області 

  173 Реконструкція вуличного освітлення від КТП №306 
вул.Василівка, Партизанська, Зелена смт.Стрижавка 
Вінницького району Вінницької області 

  140 Реконструкція вуличного освітлення від КТП №494 
вул.Василівка, Партизанська, Зелена, смт.Стрижавка 
Вінницького району Вінницької області 

  270 Будівництво дитячого культурно-оздоровчого майданчику по 
вул. Грушевського в смт. Стрижавка Вінницького району 
Вінницької області 

  208 Реконструкція вуличного освітлення від КТП №5 вул. Нова, 
Будівельна, провулок Будівельний смт. Стрижавка 
Вінницького району Вінницької області 

  250 Завершення капітального ремонту сільського будинку 
культури с. Некрасове Вінницького району Вінницької 
області 

  300 Реконструкція вуличного освітлення с. Некрасове 
Вінницького району Вінницької області  
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  500 Капітальний ремонт водопроводу по вул. Баженова і 
вул. Сонячній с.Бохоники Вінницького району Вінницької 
області 

  500 Реконструкція каптажного джерела питного 
водопостачання по вул. Д. Нечая с. Бохоники Вінницького 
району Вінницької області 

  600 Реконструкція системи пічного опалення на радіаторне 
Лаврівської СЗШ I—II ступенів з встановленням 
опалювального пункту на твердому паливі за адресою: 
Вінницька область, Вінницький район, вул. Леніна, 3а 

  1 000 Реконструкції дитячого садка “Сонечко”, с Агрономічне 
Вінницького району Вінницької області 

02201100000 м. Вінниця 7 042,479 Всього, у тому числі: 

  3 600 Придбання інтерактивних дощок, мультимедійних 
проекторів та комп’ютерів в загальноосвітні навчальні 
заклади м. Вінниці: комунальний заклад “Загальноосвітня 
школа І ступеня №5 Вінницької міської ради”; комунальний 
заклад “Навчально-виховний комплекс: Загальноосвітня 
школа I—III ступенів-гімназія №6 Вінницької міської ради”; 
комунальний заклад “Загальноосвітня школа -I—III ступенів 
№8 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів №9 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Загальноосвітня школа -I—III 
ступенів №11 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
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“Загальноосвітня школа -I—III ступенів №12 Вінницької 
міської ради”; комунальний заклад “Загальноосвітня 
школа -I—III ступенів №13 Вінницької міської ради”; 
Комунальний заклад “Загальноосвітня школа -I—III ступенів 
№19 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів №20 Вінницької 
міської ради”; комунальний заклад “Загальноосвітня 
школа I—III ступенів №22 Вінницької міської ради”; 
комунальний заклад “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
№27 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I—III 
ступенів-гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької 
міської ради”; комунальний заклад “Навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа I—III ступенів-гімназія № 
30 ім. Тараса Шевченка Вінницької міської ради”; 
комунальний заклад “Загальноосвітня школа ІI—III ступенів 
№31 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів №32 Вінницької 
міської ради” 

  1 860 Придбання інтерактивних дощок, мультимедійних 
проекторів та комп’ютерів в дошкільні навчальні заклади 
м. Вінниці: комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №5 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Дошкільний навчальний заклад №6 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №10 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

“Дошкільний навчальний заклад №14 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №16 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Дошкільний навчальний заклад №17 Вінницької міської 
ради”; Комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №18 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №26 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Дошкільний навчальний заклад №27 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №28 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Дошкільний навчальний заклад №29 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №34 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №37 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Дошкільний навчальний заклад №38 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №42 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Дошкільний навчальний заклад №43 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №47 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
“Дошкільний навчальний заклад №50 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №51 Вінницької міської ради”; комунальний заклад 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

“Дошкільний навчальний заклад №71 Вінницької міської 
ради”; комунальний заклад “Дошкільний навчальний 
заклад №77 Вінницької міської ради” 

  1 582,479 Придбання дитячого ігрового обладнання (каруселі, 
гойдалки) для дошкільних навчальних закладів м. Вінниці: 
комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад №14 
Вінницької міської ради”; комунальний заклад “Дошкільний 
навчальний заклад №16 Вінницької міської ради”; 
комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад №23 
Вінницької міської ради”; комунальний заклад “Дошкільний 
навчальний заклад №26 Вінницької міської ради”; 
комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад №27 
Вінницької міської ради”; комунальний заклад “Дошкільний 
навчальний заклад №29 Вінницької міської ради”; 
комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад №36 
Вінницької міської ради”; комунальний заклад “Дошкільний 
навчальний заклад №37 Вінницької міської ради”; 
комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад №38 
Вінницької міської ради”; комунальний заклад “Дошкільний 
навчальний заклад №42 Вінницької міської ради”; 
комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад №50 
Вінницької міської ради”; комунальний заклад “Дошкільний 
навчальний заклад №51 Вінницької міської ради”; 
комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад №71 
Вінницької міської ради” 

02203100000 м. Козятин 381 Всього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 23 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  52 Придбання сценічних костюмів для відділу культури та 
туризму Козятинської міської ради Вінницької області, 
вул. Героїв Майдану,22, м. Козятин 

  22 Придбання господарського та медичного обладнання, 
інвентарю для Козятинського міського територіального 
центру соціального обслуговування, вул. Винниченка,5, 
м. Козятин 

  152 Придбання євроконтейнерів для сміття для Управління 
житлово-комунального господарства Козятинської міської 
ради, вул. Грушевського, 23 м. Козятин 

  30 Придбання комплектів спецформи та пневматичної 
гвинтівки для комунального навчального закладу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів №2 Козятинської 
міської ради Вінницької області” 

  25 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс I—III ступенів 
“ліцей-школа” Козятинської міської ради Вінницької 
області” 

  25 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
навчального закладу “Спеціалізована школа I—III ступенів 
№ 1  
ім. Т. Г. Шевченка Козятинської міської ради Вінницької 
області” 

  25 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
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навчального закладу “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
№3 Козятинської міської ради Вінницької області” 

  25 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
навчального закладу “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
№5 Козятинської міської ради Вінницької області” 

  25 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
закладу “Загальноосвітній навчально-виховний комплекс I—
III ступенів “Школа-дитячий садок” № 6 Козятинської міської 
ради Вінницької області” 

02206100000 м. Хмільник 1 607,930 Всього, у тому числі: 

  50 Придбання спортивного інвентарю, форми для учасників 
художньої самодіяльності комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I—III 
ступенів - гімназія № 1” м. Хмільника Вінницької області 

  50 Придбання спортивного інвентарю, форми для учасників 
художньої самодіяльності комунального закладу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів № 2 м. Хмільника 
Вінницької області” 

  50 Придбання спортивного інвентарю, форми для учасників 
художньої самодіяльності комунального закладу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів № 3 м. Хмільника 
Вінницької області” 

  50 Придбання спортивного інвентарю, форми для учасників 
художньої самодіяльності комунального закладу 
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“Загальноосвітня школа I—III ступенів № 4 м. Хмільника” 

  900 Реконструкція будівлі колишньої котельні під 
реабілітаційний центр для учасників антитерористичної 
операції по вул. Декабристів № 13 у м. Хмільнику, 
Вінницької обл. 

  387,930 Придбання обладнання для реабілітації учасників 
антитерористичної операції  

  70 Придбання музичних інструментів для комунального 
позашкільного навчального закладу Хмільницька школа 
мистецтв Вінницької області 

  50 Придбання спортивного інвентарю для дитячо-юнацької 
спортивної школи м. Хмільника Вінницької області 

02307200000 Калинівський район 2 950 Всього, у тому числі: 

  100 Капітальний ремонт комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс загальноосвітня школа I—III ступенів-
дошкільний навчальний заклад села Лісова Лисіївка 
Калинівського району Вінницької області” (утеплення 
зовнішніх стін, заміна вікон) по вулиці Шкільна, 1, в селі 
Лісова Лисіївка 

  150 Реконструкція розподільчих мереж водогону по вулицях 
Баса, Шевченка, Зоряна, Гостинна, Весняна, Сонячна, 
Гагаріна, Незалежності в селі Глинськ Калинівського 
району 

  150 Реконструкція водогону в селі Хомутинці Калинівського 
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району 

  150 Будівництво водогону в селі Сальник Калинівського району 

  150 Будівництво розподільчих мереж господарчо-питного 
водогону в селі Вишневе Калинівського району 

  100 Будівництво розподільчих мереж питної води в селі Малі 
Кутища Калинівського району 

  200 Будівництво водогону в селі Писарівка Калинівського 
району 

  60 Придбання спортивного інвентарю для Калинівської дитячо-
юнацької спортивної школи 

  250 Капітальний ремонт покрівлі у загальноосвітній школі I—III 
ступенів села Бережани Калинівського району Вінницької 
області по вулиці Миру,17 

  150 Придбання комп’ютерної техніки для Гущинецької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Вінницької області  

  150 Придбання комп’ютерної техніки для комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I—III 
ступенів-дошкільний навчальний заклад села Лісова 
Лисіївка Калинівського району Вінницької області” 

  150 Будівництво господарчо-питного водогону в селі Дружне 
Калинівського району Вінницької області 

  150 Придбання комп’ютерної техніки для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів № 1 села Іванів Калинівського району 
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Вінницької області 

  70 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів села Павлівка Калинівського району 
Вінницької області 

  50 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів села Голендри Калинівського району 
Вінницької області 

  50 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів села Нова Гребля Калинівського 
району Вінницької області 

  25 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів села Нападівка Калинівського району 
Вінницької області 

  50 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа  
I—III ступенів-дошкільний навчальний заклад села 
Лемешівка Калинівського району Вінницької області” 

  50 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня 
школа  
I—III ступенів-дитячий садок села Мізяків Калинівського 
району Вінницької області” 

  50 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
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закладу “Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа  
I—III ступенів-дошкільний навчальний заклад села Сальник 
Калинівського району Вінницької області” 

  50 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів села Глинськ Калинівського району 
Вінницької області 

  25 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа  
I—III ступенів-дошкільний навчальний заклад села 
Хомутинці Калинівського району Вінницької області” 

  25 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа  
I—II ступенів-дошкільний навчальний заклад села Грушківці 
Калинівського району Вінницької області” 

  25 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів села Мирне Калинівського району 
Вінницької області 

  25 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів села Дружне Калинівського району 
Вінницької області 

  50 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
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школи I—III ступенів села Черепашинці Калинівського 
району Вінницької області 

  70 Придбання спортивного інвентарю для Корделівської 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів села 
Корделівка Калинівського району Вінницької області 

  70 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Уладівське Калинівського району 
Вінницької області 

  50 Придбання інвентарю, обладнання для комунального 
закладу “Гущинецький дошкільний навчальний заклад” 

  70 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів № 1 села Іванів Калинівського району 
Вінницької області 

  70 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа I—III ступенів-дошкільний навчальний заклад села 
Писарівка Калинівського району Вінницької області” 

  50 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів № 1 села Пиків Калинівського району 
Вінницької області 

  50 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів села Пиків Калинівського району 
Вінницької області 

  65 Придбання музичних інструментів та інвентарю для 
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Калинівської дитячої музичної школи відділу культури і 
туризму Калинівської райдержадміністрації 

02308200000 Козятинський район 2 781,070 Всього, у тому числі: 

  39,961 Придбання ігрового майданчика для Козятинської 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів № 9, 
вул. Миру, 84, с. Козятин Козятинського району 

  63,400 Придбання дитячого спортивно-ігрового комплекту для 
Михайлинської сільської ради, пров. Кооперативний, 13, 
с. Михайлин Козятинського району 

  165,719 Придбання побутової техніки, сканерів ультразвукових для 
комунальної установи “Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Козятинського 
району Вінницької області”, вул. Грушевського, 36, 
м. Козятин 

  200 Придбання ігрових майданчиків, спортивних майданчиків, 
ігрових столів, музичної апаратури, комп’ютерної та 
оргтехніки для Козятинського районного комунального 
позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 
“Пролісок”, с. Йосипівка Козятинського району 

  45 Придбання будівельних матеріалів для Кашперівської 
сільської ради, вул. Лісова, 1а, с. Кашперівка 

  40 Придбання будівельних матеріалів для Кордишівської 
сільської ради, вул. Героїв Майдану, 5, с. Кордишівка 
Козятинського району 
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  55 Придбання періодичних видань для поповнення 
бібліотечного фонду, звуко-підсилюючої апаратури для 
відділу культури та туризму Козятинської районної 
державної адміністрації, вул. Героїв Майдану, 25, 
м. Козятин 

  63,728 Придбання будівельних матеріалів та звуко-підсилюючої 
апаратури для Самгородоцької сільської ради, вул. Миру, 
48, с. Самгородок Козятинського району 

  78,961 Придбання ігрового майданчика, будівельних матеріалів та 
побутової техніки для Махаринецької сільської ради, вул. 9 
Травня, 1, с. Махаринці Козятинського району 

  140 Придбання будматеріалів для Пляхівської сільської ради, 
вул. Подільська, 1а, с. Пляхова Козятинського району 

  38 Придбання звуко-підсилюючої апаратури для відділу 
культури та туризму Козятинської районної державної 
адміністрації 

  25 Придбання комп’ютерної техніки для інтернет-центру 
бібліотеки с. Зозулинці Козятинського району 

  201 Кошти на будівництво об’єкту згідно проекту “Якісна питна 
вода для дітей – запорука здоров’я” Переможнянського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  150 Придбання будівельних матеріалів для Вівсянецької сільської 
ради, вул. Господарська, 10, с. Вівсяники Козятинського 
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району 

  103 Заміна вікон в Білопільській середній загальноосвітній школі 
I—III ступенів Козятинського району 

  102 Придбання будматеріалів для Білопільської сільської ради, 
вул. Шкільна, 3а, с. Білопілля Козятинського району 

  89,513 Придбання будівельних матеріалів для Вернигородоцької 
сільської ради, вул. Центральна, 37, с. Вернигородок 
Козятинського району 

  54 Придбання будівельних матеріалів для Кашперівської 
сільської ради, вул. Лісова,1а, с. Кашперівка Козятинського 
району 

  377,788 Придбання медобладнання для комунальної установи 
“Козятинський районний медичний центр первинної 
медико-санітарної допомоги”, вул. Незалежності, 28, 
м. Козятин 

  40 Придбання обладнання для Тернівської сільської ради, 
вул. Шевченко, 1, с. Тернівка Козятинського району 

  54 Придбання будівельних матеріалів для Безіменської 
сільської ради, вул. Весела, 2 Козятинського району 

  25 Придбання спортивного інвентарю для Білопільської 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Козятинського району 

  25 Придбання спортивного інвентарю для Безіменського 
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загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  30 Придбання спортивного інвентарю для Бродецької 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Козятинського району 

  30 Придбання спортивного інвентарю для Вернигородоцького 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  20 Придбання спортивного інвентарю для Вівсяницької 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Козятинського району 

  20 Придбання спортивного інвентарю для Вовчинецького 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” 

  30 Придбання спортивного інвентарю для Глуховецької 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Козятинського району 

  10 Придбання спортивного інвентарю для Гуровецької 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Козятинського району 

  30 Придбання спортивного інвентарю для 
Дубовомахаринецького загальноосвітнього навчально-
виховного комплексу I—III ступенів “Школа-дитячий садок” 

  25 Придбання спортивного інвентарю для Жежелівського 



Продовження додатка 1 34 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 
“Школа-дитячий садок” I—III ступенів Козятинського району 

  25 Придбання спортивного інвентарю для Зозулинецького 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  25 Придбання спортивного інвентарю для Йосипівської 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Козятинського району 

  30 Придбання спортивного інвентарю для Козятинської 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів № 9 
Козятинського району 

  30 Придбання спортивного інвентарю для Козятинського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 
“Школа-інтернат-гімназія” I—III ступенів 
ім. В.М. Підгорбунського Козятинського району 

  20 Придбання спортивного інвентарю для Кордишівської 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Козятинського району 

  20 Придбання спортивного інвентарю для Махаринецької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Козятинського району 

  25 Придбання спортивного інвентарю для Махнівської 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Козятинського району 

  25 Придбання спортивного інвентарю для Миколаївського 
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загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  20 Придбання спортивного інвентарю для Непедівської 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Козятинського району 

  10 Придбання спортивного інвентарю для Переможнянського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  10 Придбання спортивного інвентарю для Пиковецького 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  25 Придбання спортивного інвентарю для Самгородоцького 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  20 Придбання спортивного інвентарю для Сестринівського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  10 Придбання спортивного інвентарю для Флоріанівської 
середньої загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Козятинського району 

  10 Придбання спортивного інвентарю для 
Широкогребельського загальноосвітнього навчально-
виховного комплексу I—III ступенів “Школа-дитячий садок” 
Козятинського району 
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  10 Придбання спортивного інвентарю для Юрівського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  10 Придбання спортивного інвентарю для Журбинецької філії 
Дубовомахаринецького загальноосвітнього навчально-
виховного комплексу I—III ступенів “Школа-дитячий садок” 
Козятинського району 

  10 Придбання спортивного інвентарю для Іванковецької 
середньої загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Козятинського району 

  20 Придбання спортивного інвентарю для Кашперівського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 
“Школа-дитячий садок” I—II ступенів Козятинського району 

  20 Придбання спортивного інвентарю для Пляхівського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу I—II 
ступенів “Школа-дитячий садок” Козятинського району 

  7 Придбання іграшок для Махнівського дитячого навчального 
закладу “Ромашка” Козятинського району 

  7 Придбання іграшок, спортивного інвентарю для 
Білопільського дитячого навчального закладу “Малятко” 
Козятинського району 

  7 Придбання іграшок, спортивного інвентарю для 
Вівсяницького дитячого навчального закладу “Теремок” 
Козятинського району 
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  7 Придбання іграшок, спортивного інвентарю для 
Глуховецького дитячого навчального закладу “Берізка” 
Козятинського району 

  7 Придбання іграшок, спортивного інвентарю для 
Махаринецького дитячого навчального закладу “Сонечко” 
Козятинського району 

02323200000 Хмільницький район 1 830 Всього, у тому числі: 

  250 Будівництво водогону в с. Лип’ятин, Морозівка 
Хмільницького району Вінницької області 

  250 Будівництво водогону в с. Петриківці Хмільницького району 
Вінницької області 

  250 Будівництво водогону в с. Сальниця Хмільницького району 
Вінницької області 

  250 Будівництво водогону в с. Скаржинці Хмільницького району 
Вінницької області 

  200 Придбання медичного обладнання для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини с. Війтівці 
Хмільницького району Вінницької області комунальної 
установи “Хмільницький районний медичний центр 
первинної медико-санітарної допомоги Хмільницької 
районної ради” 

  80 Обладнання комп’ютерного класу для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Качанівка Хмільницького району 
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Вінницької області  

  40 Придбання туристичного інвентарю для районної 
комунальної позашкільної навчальної установи дитячо-
юнацький клуб фізичної підготовки “Олімп” відділу освіти 
Хмільницької райдержадміністрації Вінницької області 

  30 Придбання меблів для дошкільного навчального закладу 
с. Голодьки Хмільницького району Вінницької області 

  20 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів-дитячий 
навчальний заклад” с.Березна Хмільницького району 
Вінницької області 

  20 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. В. Митник Хмільницького району 
Вінницької області 

  20 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Вишенька Хмільницького району 
Вінницької області 

  20 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Війтівці Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Зозулинці Хмільницького району 
Вінницької області 

  20 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
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школи I—III ступенів с. Качанівка Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Кропивна Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Кустівці Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів-дитячий 
навчальний заклад” с. Кушелівка Хмільницького району 
Вінницької області 

  20 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів-дитячий 
навчальний заклад” с. Лозова Хмільницького району 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Лозна Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Лип’ятин Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Маркуші Хмільницького району 
Вінницької області 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 
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субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Мар’янівка Хмільницького району 
Вінницької області 

  20 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Порик Хмільницького району 
Вінницької області 

  20 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Сальниця Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів-дитячий 
навчальний заклад” с. Сьомаки Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів-дитячий 
навчальний заклад” с. Томашпіль Хмільницького району 
Вінницької області 

  20 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Уланів Хмільницького району 
Вінницької області 

  20 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів с. Ш. Гребля Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентаря для загальноосвітньої 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

школи I—II ступенів с. Б. Рукав Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—II ступенів-дитячий 
навчальний заклад” с. В. Острожок Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—II ступенів-дитячий 
навчальний заклад” с. Воронівці Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Голодьки Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Куманівці Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—II ступенів-дитячий 
навчальний заклад” с. Колибабинці Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Курилівка Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

школи I—II ступенів с. Кривошиї Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—II ступенів-дитячий 
навчальний заклад” с. Пагурці Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—II ступенів-дитячий 
навчальний заклад” с. Подорожня Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Рибчинці Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Скаржинці Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Соколова Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Семки Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—II ступенів-дитячий 
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навчальний заклад” с. Тараски Хмільницького району 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Торчин Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Терешпіль Хмільницького району 
Вінницької області 

  10 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Філіопіль Хмільницького району 
Вінницької області 

02501000000 отг м. Калинівка  350 Всього, у тому числі: 

  70 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів № 1 міста Калинівка Вінницької області 

  70 Придбання спортивного інвентарю для комунального 
закладу “Калинівська загальноосвітня школа I—III ступенів 
№ 2 – гімназія” Вінницької області 

  70 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів № 3 міста Калинівка Калинівського 
району Вінницької області 

  70 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—II ступенів № 4 міста Калинівка Вінницької області 

  70 Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітньої 
школи I—III ступенів села Дружелюбівка Калинівського 
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району Вінницької області 

02506000000 отг м. Немирів 2 219 Всього, 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 Немирівський 
район Вінницької області 

  1 143 Капітальний ремонт комплексу будівель та споруд НВК № 1 
із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та 
дверей, утеплення фасаду) по пров. Некрасова, 2 в 
м. Немирів Немирівський район Вінницької області 

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

02202100000 м. Жмеринка 3 807 Всього, у тому числі: 

  1 305 Капітальний ремонт дитячого відділення комунальної 
установи “Жмеринська центральна районна лікарня” за 
адресою: вул. Київська, 288, м. Жмеринка 

  1 233 Реконструкція інженерних мереж дитячого відділення 
комунальної установи “Жмеринська центральна районна 
лікарня” за адресою: вул. Київська, 288, м. Жмеринка 

   1 269 Реконструкція інженерних мереж хірургічного відділення 
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комунальної установи “Жмеринська центральна районна 
лікарня” за адресою: вул. Київська, 288, м. Жмеринка 

  Волинська область  . 

03203100000 м. Ковель 813,220 Всього, у тому числі: 

  132,950 Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих 
конструкцій дошкільного навчального закладу №1 по вулиці 
Міцкевича, 48 в м. Ковелі Волинської області 

  171,540 Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих 
конструкцій дошкільного навчального закладу №4 по вулиці 
Шевченка, 8 в м. Ковелі Волинської області 

  211,740 Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих 
конструкцій дошкільного навчального закладу №8 по вулиці 
40-років Перемоги, 19 в м. Ковелі Волинської області 

  296,990 Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих 
конструкцій дошкільного навчального закладу №9 по вулиці 
Симоненка,74 в м. Ковелі Волинської області 

03306200000 Ковельський район 523,980 Всього, у тому числі: 

  263,500 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) ЗОШ I—III ст. с. Зелена вул. Шкільна, 29 
Ковельського району Волинської обл 

  57,960 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) ЗОШ I—III ст. по вул. Шкільна, 18 в с. Колодяжне 
Ковельського району Волинської обл. 



Продовження додатка 1 46 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  119,290 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) ЗОШ I—IIIст. по вул..Лесі Українки, 30 в 
с.Любитів Ковельського району Волинської обл. 

  29,990 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) ЗОШ I—IIIст. по вул.Шкільна, 1 в с. Скулин 
Ковельського району Волинської обл. 

  53,240 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) ЗОШ I—IIст. по вул. Лесі Українки, 42 в 
с. Доротище Ковельського району Волинської обл. 

03312200000 Ратнівський район 6 426,970 Всього, у тому числі: 

  96 Будівництво дитячого майданчика в с.Датинь Ратнівського 
району 

  239,900 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) в навчально-виховному комплексі 
“загальноосвітня школа I—III ступеня-дитячий садок” по 
вул.Озерна, с.Броди Ратнівського району Волинської обл. 

  488,620 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) в навчально-виховному комплексі 
“загальноосвітня школа I—III ступеня-дитячий садок” по 
вул. Центральна, с.Велимче Ратнівського району 
Волинської обл. 

  97,310 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) в навчально-виховному комплексі 
“загальноосвітня школа I—III ступеня-дитячий садок” по 
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вул. Центральна, с. Залухів Ратнівського району Волинської 
обл. 

  356,030 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) в навчально-виховному комплексі 
“загальноосвітня школа I—III ступеня-дитячий садок” по 
вул. Шевченка, с. Здомишель Ратнівського району 
Волинської обл. 

  5 000 Реконструкція приміщення дитячого садка з ігровим залом 
в с. Видраниця по вул. Центральній, 49 Ратнівського району 
Волинської області 

  149,110 Реконструкція приміщення сільського клубу для проведення 
опалення по вул. Центральній с.Самари-Оріхові 
Ратнівського району Волинської області 

03314200000 Старовижівський 
район 

2 192 Всього, у тому числі: 

  96 Будівництво дитячого майданчика в с. Глухи 
Старовижівського району 

  96 Будівництво дитячого майданчика в с. Журавлине 
Старовижівського району 

   700 Капітальний ремонт водного об’єкта (очищення дня ставу, 
укріплення та благоустрій берегів) по вул.Миру в с.Смідин 
Старовижівського району Волинської області 

  199 Капітальний ремонт будинку культури по вул.Незалежності, 
25 в с.Смідин Старовижівського району Волинської області 
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  250 Капітальний ремонт (благоустрій) КЗ “Старовижівський 
ЦПМСД” Смідинська АЗПСМ по вул. Незалежності, 31, в 
с. Смідин Старовижівського району Волинської області 

  156 Капітальний ремонт (благоустрій) Смідинської місцевої 
пожежної охорони по вул. Грушевського, 32 у с.Смідин 
Старовижівського району Волинської області 

  20 Придбання обладнання для філії Опорного навчального 
закладу загальноосвітньої школи I—IІI ст. с. Смідин - 
загальноосвітньої школи I—II ступеня с. Паридуби по 
вул. Лесі Українки, 8, в с. Паридуби Старовижівського 
району Волинської області 

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

  15 Придбання комп’ютерної техніки для бібліотеки - філії 
с. Рудня Старовижівської ЦБС за адресою: вул. Миру 14, 
с.Рудня, Старовижівського району, Волинської області 

  80 Придбання та улаштування дитячо-спортивного 
майданчика в с.Рудня Старовижівського району Волинської 
області 

  40 Придбання та улаштування дитячо-спортивного 
майданчика в с.Кукуріки Старовижівського району 
Волинської області 

  40 Придбання та улаштування дитячо-спортивного 
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майданчика в с.Сьомаки Старовижівського району 
Волинської області 

  50 Придбання туристичного обладнання для Опорного 
навчального закладу загальноосвітньої школи I—IІI ст. 
с. Смідин по вул. Незалежності, 27, в с.Смідин 
Старовижівського району Волинської області 

  120 Придбання та улаштування дитячо-спортивного 
майданчика в с.Лісняки Старовижівського району 
Волинської області 

03501000000 отг с. Велицьк  299,130 Всього, у тому числі: 

  203,030 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) ЗОШ I—IIIст. по вул. Госпітальна, 24 в 
с.Мельниця Ковельського району Волинської обл 

  96,100 Будівництво дитячого майданчика в с. Велицьк Ковельського 
району 

03513000000 отг с. Поворськ 485,450 Всього, у тому числі: 

  485,450 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) ЗОШ I—IIIст. по вул..Шевченка, 12 в с.Поворськ 
Ковельського району Волинської обл. 

03509000000 отг с. Дубове 395,930 Всього, у тому числі: 

  92,990 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) ЗОШ I—II по вул.Незалежності, 1а в с.Бахів 
Ковельського району Волинської обл. 
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  302,940 Капітальний ремонт (заміна вікон) у приміщенні ЗОШ I—III 
ст. по вул.Ватутіна, 108, с.Вербка Ковельського району 
Волинської області 

03506000000 отг смт Люблинець 455,640 Всього, у тому числі: 

  359,600 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) ДНЗ смт. Люблинець по вул. Незалежності, 22 
Ковельського району Волинської обл. 

  96,040 Будівництво дитячого майданчика в с. Мощена 
Ковельського району 

03508000000 отг смт Заболоття 241,650 Всього, у тому числі: 

  241,650 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) в навчально-виховному комплексі 
“загальноосвітня школа I—III ступеня-дитячий садок” по 
вул. Лесі Українки 106, с. Тур Ратнівського району 
Волинської обл. 

03507000000 отг смт Шацьк 166,030 Всього, у тому числі: 

  166,030 Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих 
конструкцій) НВК “ЗОШ I—III ступеня-дитячий садок” в 
с. Мельники Шацького району Волинської області 

03302200000 Горохівський район 2 290 Всього, у тому числі: 

  290 Капітальний ремонт приміщення спортивного залу школи 
I—III ступеня с. Звиняче Горохівського району Волинської 
області 
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  1 000 Капітальний ремонт шатрового даху загальноосвітньої 
школи I—III ступеня на вул. Центральній, 56 в с. Шклинь 
Горохівського району Волинської області 

  1 000 Капітальний ремонт приміщення сільської ради 
с. Підбереззя Горохівського району Волинської області 

03307200000 Локачинський район 1 950 Всього, у тому числі: 

  550 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III ст. 
с. Холопичі 

  200 Капітальний ремонт даху ДНЗ с. Дорогиничі Локачинського 
району Волинської області 

  500 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—II ст. 
с. Озютичі 

  700 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III ст. 
с. Старий Загорів, Локачинського району (коригування) 

03308200000 Луцький район 3 178 Всього, у тому числі: 

  500 Ремонт спортзалу с. Радомишль Луцького району 
Волинської області 

  600 Реконструкція приміщення школи I—II ступеня с.Буяни 
Луцького району Волинської області 

  278 Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ “Капітошка” в с. Веселе 
Луцького району Волинської області 

  1 000 Реконструкція будинку культури під адміністративну будівлю 
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в с. Піддубці, Луцького району, Волинської області 

  500 Реконструкція спортивного залу школи I—III ступеня 
с. Несвіч Луцького району Волинської області. 

  300 Облаштування спортивного майданчику школи I—III 
ступеня с. Шепель Луцького району Волинської області. 

03313200000 Рожищенський район 1 400 Всього, у тому числі: 

  1 000 Капітальний ремонт даху в ЗОШ I—III ст. по вул 
Першотравнева, 1 в с. Топільно Рожищенського району 
Волинської області 

  400 Реконструкція котельні загальноосвітньої школи I—II ст. в 
с. Пожарки Рожищенського району Волинської області 

03315200000 Турійський район 1 182 Всього, у тому числі: 

  582 Капітальний ремонт ЗОШ I—III ступенів (даху) в с. Дуліби 
Турійського району Волинської області 

  600 Каптальний ремонт клубу в с.Годовичі Турійського району 
Волинської області 

03100000000 Обласний бюджет 
Волинської області 

10 607 Всього, у тому числі: 

  10 000 Будівництво школи і дитсадка в 55 мікрорайоні м. Луцька 
(коригування) 

   607 Придбання обладнання для реабілітаційного центру, 
Волинської обласної клінічної лікарні Волинська область, 
м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 21 
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03304200000 Камінь-Каширський 
район 

3 621,200 Всього, у тому числі: 

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

  99 Реконструкція покрівлі СБК с. будинку культури в с. Видричі 
Камінь-Каширського району Волинська область, Камінь-
Каширський район с. Видричі вул. Центральна, 59  

  99 Влаштування покрівлі ДНЗ “Журавлик” с. Хотешів Камінь-
Каширського району Волинська область, Камінь-
Каширський район, Хотешівська, с. Хотешів, Лесі Українки 
23 

  99 Влаштування покрівлі ЗОШ I—II ступенів с. Личини Камінь-
Каширського району Волинська область, Камінь-
Каширський район, с. Личини, вул. Незалежності, 2 

  99 Влаштування покрівлі ЗОШ I—II ступенів с. Верхи Камінь-
Каширського району Волинська область, Камінь-
Каширський район, с. Верхи, вул. Купчина, 16 

  99 Влаштування покрівлі ЗОШ I—II ступенів с.Мельники-
Мостище Камінь-Каширського району Волинська область, 
Камінь-Каширський район, с. Мельники-Мостище, 
вул. Ладана, 3 

  99 Реконструкція вуличного освітлення по вул. Ковельській в 
с. Сошичне Камінь-Каширського району Волинська 
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область, Камінь-Каширський район, с. Сошичне 
вул. Ковельська 

  455,400 Впровадження енергозберігаючих заходів (придбання 
опалювальних котлів та обладнання) в закладах соціально-
культурного характеру Камінь-Каширського району: ЗОШ 
с. Воєгоще, ЗОШ с. Великий Обзир, ЗОШ с. Підріччя, СБК 
с. Нуйно, СБК с. Ворокомле 

  495 Впровадження енергозберігаючих заходів (заміна вікон на 
енергозберігаючі) в загальноосвітніх закладах Камінь-
Каширського району: ЗОШ с. Видерта, ЗОШ с. Боровне, 
ЗОШ с. Карасин, ЗОШ с. Нові Червища, ЗОШ с. Клітицьк, 
ЗОШ с. Брониця 

  118,800 Капітальний ремонт приміщення ДНЗ “Котигорошко” 
с. Тоболи Волинська область, Камінь-Каширський район 
с. Тоболи вул. Тиха, 3 

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

  80 Придбання обладнання для МПО с. Піщане Камінь-
Каширського району Волинська область, Камінь-
Каширський район с. Піщане вул. Центральна, 90 а 

  100 Капітальний ремонт вулиці Філіновича в с. Фаринки Камінь-
Каширського району Волинська область, Камінь-
Каширський район, с. Фаринки вул. Філіновича 
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  170 Капітальний ремонт даху нежитлового приміщення в 
м. Камінь- Каширський по вул. Неродів, 6 б Волинська 
область, м. Камінь- Каширський, вул. Неродів, 6 б 

  100 Виготовлення ПКД “Добудова спортзалу, їдальні, 4 класних 
кімнат ЗОШ I—III ступенів с. Гута-Боровенська Камінь-
Каширського району” 

  120 Виготовлення ПКД “Реконструкція приміщення магазину-
бару під ДНЗ в с. Качин Камінь-Каширського району” 

  100 Капітальний ремонт приміщення пожежного депо 
с. Полиці Камінь-Каширського району Волинська область, 
Камінь-Каширський район, с. Полиці вул. Шкільна, 10 а 

  100 Капітальний ремонт вулиці Нова в с. Стобихівка Камінь-
Каширського районуВолинська область, Камінь-
Каширський район, с. Стобихівка вул. Нова 

03305200000 Ківерцівський район 2 946,008 Всього, у тому числі: 

   121 Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП № 414 по 
вул. Молодіжній, вул. Квітневій в с. Прилуцьке Ківерцівського 
району  

  125 Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП № 553 по 
вул. Лісній, вул. Молодіжній, вул. Квітневій, вул. Залізничній в 
с. Прилуцьке Ківерцівського району 

  198 Капітальний ремонт приміщення ДНЗ с. Борохів 
Ківерцівського району 
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  495 Капітальний ремонт Будинку культури с. Тростянець 
Ківерцівського району  

  622,438  Капітальний ремонт вуличного освітлення у м. Ківерці по 
вул. Чкалова (від вул. Свободи до вул. Шевченка) 

  193,050 Придбання та встановлення енергозберігаючих вікон 
загальноосвітнім навчальним закладам Ківерцівського 
району Волинської області 

  59,400 Придбання і заміна димової труби у ЗОШ I—III с. Прилуцьке 
Ківерцівського району Волинської області 

  197,010 Придбання стільців для Будинку культури смт. Олика 
Ківерцівського району Волинської області  

  197,010 Капітальний ремонт приміщення Будинку культури смт. 
Олика Волинської області 

  138,600 Капітальний ремонт приміщення Дернівської АЗПСМ 
Ківерцівського району Волинської області  

  49,500 Придбання котла для НВК “ЗОШ І ступеня - ДНЗ” 
с. Скреготівка Ківерцівського району Волинської області  

  200 Реконструкція приміщення Будинку культури с. Жидичин 
Ківерцівського району  

  300 Капітальний ремонт спортзалу та актового залу в ЗОШ I—III 
ступеня с. Берестяне Ківерцівського району 

   50 Придбання автобусних зупинок для сіл Цуманської 
селищної ради Ківерцівського району 
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03309200000 Любешівський район 2 218,570 Всього, у тому числі: 

  735,075 Реконструкція Гірківської ЗОШ I—III ступенів з добудовою 
класних кімнат, їдальні та спортзалу по вул. Садовій, 8 в 
с. Гірки Любешівського району Волинської області. 

  145,389 Капітальний ремонт із частковою заміною дерев’яних 
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі у ЗОШ I—III 
ст. с. Бихів по вул. Шкільна, 9 Любешівського району 
Волинської області 

  133,339 Капітальний ремонт із частковою заміною дерев’яних 
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі у ЗОШ I—III 
ст. с. Залаззя по вул. Молодіжна, 61 Любешівського району 
Волинської області 

  122,606 Капітальний ремонт із частковою заміною дерев’яних 
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі у ЗОШ I—III 
ст. с. Бірки по вул. Будьонного, 2 Любешівського району 
Волинської області 

  629,145 Капітальний ремонт приміщення будинку культури по 
вул. Перемоги, 5 в с. Цир, Любешівського району 
Волинської області 

  158,016 Реконструкція вуличного освітлення по вул. Ісая, 30-років 
Перемоги, І. Франка, провулок І. Франка в смт. Любешів, 
Волинської області 

  171  Поточний ремонт інфекційного відділення Любешівської 
центральної районної лікарні 
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   124 Придбання комп’ютерної техніки та мультимедійних 
комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів 
Любешівського району, 44200, Волинська область, 
Любешівський район, смт Любешів, вул. Незалежності, 54 

03311200000 Маневицький район 2 993,950 Всього, у тому числі: 

  495 Закупівля апарата призначеного для неінвазійного 
рентгенодіагностичного дослідження молочної залози для 
Маневицької центральної районної лікарні 
вул. Незалежності, 1, смт. Маневичі, Маневицького району, 
Волинської області 

  222,750 Закупівля комп’ютерного обладнання для загальноосвітньої 
школи I—III ст. №1 смт. Маневичі ім. Героя України Андрія 
Снітка по вул. Комарова, буд. 6, смт. Маневичі, 
Маневицького району, Волинської області 

   792 Придбання автобуса в відділ культури Маневицької 
районної державної адміністрації 

  257,400 Здійснення заходів з енергозбереження. Утеплення 
дошкільного навчального закладу Маневицький яслі-сад 
№1 “Веселка”, вул. Незалежності, буд. 16, смт. Маневичі, 
Маневицького району, Волинської області 

  257,400 Здійснення заходів з енергозбереження. Утеплення 
дошкільного навчального закладу “Лісові дзвіночки” № 3, 
вул. Андрія Снітка, буд. 38, смт. Маневичі, Маневицького 
району, Волинської області 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  277,200 Здійснення заходів з енергозбереження. Утеплення 
дошкільного навчального закладу “Сонечко” № 4, вул. 100-
річчя Маневич, буд. 61, смт. Маневичі, Маневицького 
району, Волинської області 

  492,200 Капітальний ремонт Цмінівської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини в с. Цміни, вул. Незалежності, 
буд. 64, Маневицького району, Волинської області. 

   200 Придбання обладнання (закупівля стільців у актовий зал) для 
загальноосвітньої школи I—III ст. с. Будки. вул. Центральна, 
буд. 3, с. Будки, Маневицького району, Волинської області 

03515000000 отг с. Прилісне 720,272 Всього, у тому числі: 

  263,736 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №2, 
вул. Сойне села Прилісне Маневицького району 
Волинської області 

  263,736 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №9, 
вул. Сойне села Прилісне Маневицького району 
Волинської області 

  192,800 Закупівля автобуса для житлово-комунального 
підприємства Прилісненської сільської ради, вул. Сойне, 
буд. 6, с. Прилісне, Маневицького району, Волинської 
області 

03202100000 м. Володимир-
Волинський 

1 200 Всього, у тому числі: 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  1 000 Капітальний ремонт басейну загальноосвітньої школи I—III 
ступеня №5 ім.Анатолія Кореневського по вул.Луцькій, 241 у 
м.Володимир-Волинський Волинської області 

   40 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул.Ковельська, 107, у м.Володимир-
Волинський Волинської області 

  40 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Сагайдачного, 51, 53, 55, у 
м.Володимир-Волинський Волинської області 

  40 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул.Просвіти,49, у м.Володимир-Волинський 
Волинської області 

  40 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул.Олени Хохол,15, у м.Володимир-
Волинський Волинської області 

  40 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул.Луцька, 184, у м.Володимир-
Волинський Волинської області 

03204100000 м. Нововолинськ 1 200 Всього, у тому числі: 

  600 Капітальний ремонт операційного блоку цокольного 
поверху хірургічно-травматологічного комплексу на пр-т 
Перемоги,7 м.Нововолинськ Волинської області 

  250 Капітальний ремонт системи опалення в ДНЗ №6 по 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

вул.Кауркова, 17 м.Нововолинськ Волинської області 

  250 Капітальний ремонт ДНЗ №2 по вул.Грушевського, 8 а, 
м.Нововолинськ Волинської області 

   100 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 3, 
за адресою вул. Хвильового, 29 а м.Нововолинськ 
Волинської області 

03310200000 Любомльський район 2 343 Всього, у тому числі: 

  300 Реконструкція центральної площі в м.Любомль (із поділом 
на черги ) Волинської області  

   100 Капітальний ремонт (заміна вікон) Куснищанської ЗОШ I—III 
ступенів по вул. Матиюка, 74 Любомльської районної ради 
Волинської області 

  100 Капітальний ремонт у Підгородненській ЗОШ I—II ступенів 
по вул. Віталія Карповича, 1 Любомльської районної ради 
Волинської області 

  75 Будівництво дитячо-спортивного майданчика, в с. Почапи 
Любомльського району Волинської області 

  100 Капітальний ремонт вулиці Камінчук в с.Запілля 
Любомльського району Волинської області 

  150 Капітальний ремонт Гущанського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” по вул. Центральна, 18 
Любомльської районної ради Волинської області 
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Назва місцевого 
бюджету 
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територіальної одиниці 
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тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  500 Капітальний ремонт даху Любомльської центральної 
районної лікарні Територіального медичного об’єднання 
Любомльського і Шацького районів Волинської області 

  159 Придбання медичного обладнання для КЗ “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Любомльського і Шацького 
районів” по вул.Брестська, 70 у м.Любомль Волинської 
області 

  159 Придбання велосипедів для КЗ “Центр первинної медико-
санітарної допомоги Любомльського і Шацького районів” 
по вул.Брестська, 70 у м.Любомль Волинської області 

  60 Реконструкція санвузлів на першому поверсі у Олеській 
ЗОШ I—III ступенів по вул. Лесі Українки, 57 Любомльської 
районної ради Волинської області 

  100 Капітальний ремонт (заміна вікон) Штунської ЗОШ I—III 
ступенів по вул. вул. Лесі Українки, 72 Любомльської 
районної ради Волинської області 

  40 Придбання та влаштування дитячого майданчика у 
с.Висоцьк Любомльського району Волинської області 

  300 Внутрішній ремонт Гущанської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини. с.Гуща, Любомльський 
район 

  50 Ремонт каналізації в Гущанському ДНЗ с. Гуща, 
Любомльський район 
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територіальної одиниці 

Обсяг 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  50 Заміна вікон на енергоощадні в Гущанському НВК 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів” с.Гуща, 
Любомльський район 

  50 Заміна вікон на енергоощадні в Полапському ДНЗ 
с. Полапи, Льбомльський район 

  50 Утеплення фасаду в ДНЗ села Столинські Смоляри, 
Льбомльського району 

03301200000 Володимир-
Волинський район 

1 186 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт будівлі дитячого садочка с. Суходоли 
Володимир-Волинського району Волинської області 

  300 Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу 
“Загально-освітня школа І-го ступеня — Дошкільний 
навчальний заклад” по вул.Травнева,1 в с.Білин Володимир-
Волинського району Волинської області 

   37 Закупівля та улаштування дитячо-спортивного майданчика у 
с.Маркелівка Володимир-Волинського району Волинської 
області 

  37 Закупівля та улаштування дитячо-спортивного майданчика у 
с.Верба Володимир-Волинського району Волинської 
області 

  200 Реконструкція приміщення дитячого садка (заміна решти 
вікон та дверей) по вул.Першотравневій,2 в с.Березовичі, 
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Володимир-Волинського району, Волинської області 

  156 Придбання медичного обладнання для Володимир-
Волинського центру первинної медико-санітарної 
допомоги за адресою: вул.АК. Павлова, 20, м. Володимир-
Волинський, Волинської області 

  156 Придбання велосипедів для Володимир-Волинського 
центру первинної медико-санітарної допомоги за 
адресою: вул.АК. Павлова, 20, м. Володимир-Волинський, 
Волинської області 

03505000000 отг м. Устилуг  345 Всього, у тому числі: 

  200 Нове будівництво котельні та мереж теплопостачання ЗОШ 
I—II ст. с. Микитичі Володимир-Волинського району 
Волинської області (Устилузька ОТГ) 

  75 Реконструкція нежитлового приміщення ЗОШ І ст. с. Хотячів 
Устилузької ОМТГ під санітарну кімнату 

  35 Закупівля та улаштування дитячо-спортивного майданчика у 
с.Коритниця Володимир-Волинського району Волинської 
області (Устилузька ОТГ) 

  35 Закупівля та улаштування дитячо-спортивного майданчика у 
с.Ізов Володимир-Волинського району Волинської області 
(Устилузька ОТГ) 

03303200000 Іваничівський район 1 006 Всього, у тому числі: 

  200 Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу 
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“Світлинка” на вул.Миру, 6в с.Соснина, Іваничівського 
району, Волинської області 

  250 Капітальний ремонт клубу в с.Древині, Іваничівського 
району, Волинської області 

  30 Придбання та улаштування дитячо-спортивного 
майданчика у с.Долинка, Іваничівського району, 
Волинської області 

  30 Придбання та улаштування дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Лелюкова, смт.Іваничі, Іваничівського 
району, Волинської області 

  50 Придбання та улаштування дитячо-спортивного 
майданчика у с.Грушів Іваничівського району Волинської 
області 

  83 Реконструкція мереж вуличного освітлення по КТП №157 в 
с.Колона Іваничівського району Волинської області 

  72 Реконструкція мереж вуличного освітлення по КТП №141 в 
с.Волиця Іваничівського району Волинської області 

  45 Реконструкція мереж вуличного освітлення по КТП №116 в 
с.Волиця Іваничівського району Волинської області 

  123 Придбання медичного обладнання для КЗ “Іваничівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги “ по 
вул. Грушевського, 45, в смт. Іваничі, Іваничівського району, 
Волинської області 
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  123 Придбання велосипедів для КЗ “Іваничівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги “ по 
вул. Грушевського, 45, в смт. Іваничі, Іваничівського району, 
Волинської області 

03512000000 отг с. Павлівка 200 Всього, у тому числі: 

   200 Придбання твердопаливного котла в Павлівську ЗОШ I—III 
ст. За адресою: по вул. Перемоги, 2, с. Павлівка, 
Іваничівського району, Волинської області 

03514000000 отг с. Поромів 310 Всього, у тому числі: 

   310 Капітальний ремонт даху ЗОШ I—III ст. в селі Поромів, 
Іваничівського району, Волинської області по 
вул. Тимовського 15 

03511000000 отг с. Литовеж 350 Всього, у тому числі: 

   350 Реконструкція частини приміщення школи під дитячий 
садок на 15 місць в с. Заставне, Іваничівського району, 
Волинської області (Литовезька ОТГ) 

03503000000 отг с. Зимне  360 Всього, у тому числі: 

  260 Капітальний ремонт даху ДНЗ “Ромашка” по вул.Миру, 6, 
с. Зимне, Володимир-Волинського району, Волинської 
області  

   100 Реконструкція вуличного освітлення по вул. Крайця, 
Першотравневій від КТП № 109 в с. Селець Володимир -
Волинського району 
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  Дніпропетровська 
область 

 . 

04310200000 Новомосковський 
район 

10 000 Всього, у тому числі: 

  5 000 Реконструкція Миколаївської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів під навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний заклад”, 
за адресою: вул. Шкільна, 1 с. Миколаївка 
Новомосковського району Дніпропетровської області 

  5 000 Реконструкція 5-ти квартирного житлового будинку під 
дошкільний навчальний заклад в с. Вільне 
Новомосковського району Дніпропетровської області 

04201100000 м. Днiпро 28 000 Всього, у тому числі: 

  1 498 Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки вулиці 
Крута Балка від будинку №11 до будинку №21, Соборний 
район, м. Дніпро 

  8 502 Реконструкція вул. Енергетиків на ж/м Придніпровськ 
Самарського району м. Дніпра 

  1 000 Придбання мультимедійних проекторів та екранів, 
комп’ютерної техніки для закладів освіти Індустріального 
району м. Дніпра 

   1 000 Придбання мультимедійних проекторів та екранів, 
комп’ютерної техніки для закладів освіти Самарського 
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району м. Дніпра 

   1 000 Заміна вікон, придбання медичного, лікарняного 
устаткування для КЗ “Міська клінічна лікарня №6 міста 
Дніпра 

  1 000 Заміна вікон, утеплення фасадів шкільних та дошкільних 
навчальних закладів Індустріального району м. Дніпра 

  1 000 Заміна вікон, утеплення фасадів шкільних та дошкільних 
навчальних закладів Самарського району м. Дніпра 

  500 Придбання мультимедійних проекторів, комп’ютерної 
техніки для закладів освіти Індустріального району 
м. Дніпра 

  600 Придбання мультимедійних проекторів, комп’ютерної 
техніки для закладів освіти Самарського району м. Дніпра 

  4 000 Заміна вікон, утеплення фасадів шкільних та дошкільних 
навчальних закладів Самарського району м. Дніпра 

  2 900 Заміна вікон, утеплення фасадів шкільних та дошкільних 
навчальних закладів Індустріального району м. Дніпра 

  1 050 Придбання медичного обладнання для КЗ “Міська клінічна 
лікарня № 6 міста Дніпра 

  250 Придбання медичного обладнання для КЗ 
“Дніпропетровська міська дитяча лікарня № 1” 

  100 Придбання медичного обладнання для КЗ 
“Дніпропетровське дванадцяте територіальне медичне 



Продовження додатка 1 69 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

обєднання”  

  600 Придбання медичного обладнання для КЗ “Дніпровський 
центр первинної медико-санітарної допомоги № 10”  

  3 000 Капітальний ремонт по утепленню фасаду будинку по 
вул. Набережна Перемоги, 124-а у м. Дніпро 

04205100000 м. Кривий Рiг 10 000 Всього, у тому числі: 

  4 000 Капітальний ремонт приміщень КЗ “Палац культури 
“Карачуни” по вул. Алмазна, 29 м. Кривий Ріг. Коригування 
проекту 

  900 Капітальний ремонт спортивної зали з утепленням стін 
фасаду спортивної зали Криворізької загальноосвітньої 
школи № 69, м. Кривий Ріг, вул. Хабаровська, 4 

  1 200 Капітальний ремонт фасаду будівлі з утепленням, 
Криворізької загальноосвітньої школи № 66, м. Кривий Ріг, 
вул. Вокзальна, 6 

  1 000 Капітальний ремонт фасаду будівлі Криворізької 
центрально-міської гімназії, м. Кривий Ріг, 
вул. Першотравнева, 1 

  1 000 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Криворізької 
загальноосвітньої школи № 60, м. Кривий Ріг, 
вул. Українська, 66 

  1 000 Капітальний ремонт фасаду будівлі, ганку та покриття 
подвір’я в будівлі початкової школи Криворізької 



Продовження додатка 1 70 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

загальноосвітньої школи № 28, м. Кривий Ріг, 
вул. Українська, 202В 

  900 Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі 
Криворізького дошкільного навчального закладу № 306, 
м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 12 

04100000000 Обласний бюджет  
Дніпропетровської 
області 

8 000 Всього, у тому числі: 

  170 Придбання медичного обладнання для поліклініки 
Комунального закладу “Криничанська ЦРЛ” 
Дніпропетровської обласної ради” 

  500 Придбання комп’ютерної техніки для Аульської ЗОШ 
Криничанського району Дніпропетровської області 

  635 Покращення матеріально-технічної бази та придбання 
медичного обладнання для Божедарівського Центру 
первинної медико-санітарної допомоги загальної практики 
сімейної медицини Криничанського району 
Дніпропетровської області  

  200 Придбання медичного обладнання для педіатричного 
відділення Комунального закладу “Криничанська 
Центральна Районна Лікарня” Дніпропетровської обласної 
ради 

  200 Придбання медичного обладнання для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини в с.Вищетарасівка 



Продовження додатка 1 71 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Томаківського району Дніпропетровської області 

  300 Покращення матеріально-технічної бази та придбання 
медичного обладнання Комунального закладу 
“Томаківська ЦРЛ” Дніпропетровської обласної ради”  

  60 Придбання музичного обладнання для Мирівської ОТГ 
Томаківського району Дніпропетровської області 

  500 Покращення матеріально-технічної бази та придбання 
медичного обладнання для Комунального закладу 
“Марганецька міська лікарня” Дніпропетровської обласної 
ради” 

  400 Придбання та облаштування дитячих оздоровчо-ігрових 
майданчиків для дітей міста Марганця Дніпропетровської 
області  

  280 Покращення матеріально-технічного забезпечення та 
облаштування місць для сидіння в глядацькій залі 
Комунального закладу “Академічний музично-
драматичний театр ім.Лесі Українки” м.Кам’янського 
Дніпропетровської області 

  300 Придбання медичного обладнання для Комунального 
закладу “Кам’янська міська лікарня № 7 Дніпропетровської 
обласної ради” Дніпропетровської області 

  80 Придбання та облаштування дитячого майданчика для дітей 
смт Божедарівка Криничанського району 
Дніпропетровської області  



Продовження додатка 1 72 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  80 Придбання та облаштування дитячого майданчика для дітей 
смт Кринички Дніпропетровської області  

  50 Придбання комп’ютерної техніки для Промінської НСЗШ 
Солонянського району 

  100 Придбання інтерактивного комплексу для облаштування 
кабінету “Захист Вітчизни” та комп’ютерної техніки для КЗО 
“Святовасилівська СЗШ I—III ступенів” Святовасилівської 
сільської ради Солонянського району 

  700 Покращення матеріально-технічної бази та придбання 
медичного обладнання Комунального закладу 
“Солонянська ЦРЛ” Дніпропетровської обласної ради 

  80 Придбання та облаштування дитячих майданчиків для дітей 
смт Солоне Дніпропетровської області 

  80 Покращення матеріально-технічної бази та придбання 
дитячих столів та ігрових стінок для ДНЗ “Калинонька” смт 
Божедарівка, Криничанського району Дніпропетровської 
області 

  80 Покращення матеріально-технічної бази та придбання 
дитячого ігрового майданчика для ДНЗ “Оленка” 
с.Покровка Криничанського району Дніпропетровської 
області 

  80 Покращення матеріально-технічної бази та придбання 
дитячого ігрового майданчика для ДНЗ “Дзвіночок” 
с.Новомилорадівка Криничанського району 



Продовження додатка 1 73 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Дніпропетровської області 

  250 Покращення матеріально-технічної бази та придбання 
медичного обладнання для Комунального закладу охорони 
здоров’я “Криничанський центр первинної медико-
санітарної допомоги” смт Кринички Дніпропетровської 
області 

  200 Покращення матеріально-технічної бази та придбання 
медичного обладнання для амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Гуляйпільської сільської ради 
Криничанського району Дніпропетровської області 

  200 Заміна вікон на енергозберігаючі та ремонт покрівлі в 
дитячому дошкільному закладі “Берізка” Світлогірської 
сільської ради Криничанського району Дніпропетровської 
області 

  40 Покращення матеріально-технічної бази в ДНЗ “Ромашка” 
с.Болтишка Криничанського району Дніпропетровської 
області 

  100 Облаштування прибудинкових територій місць для 
відпочинку у місті Марганці Дніпропетровської області 

  245 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. Парковій, 3 в місті Марганці Дніпропетровської області 

  150 Покращення матеріально-технічного забезпечення, 
придбання сценічних костюмів та музичних інструментів 
комунального закладу “Микільський будинок культури” 



Продовження додатка 1 74 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

села Микільське-на-Дніпрі Солонянського району 
Дніпропетровської області  

  100 Покращення матеріально-технічного забезпечення, 
придбання сценічних костюмів та музичних інструментів для 
учасників художньої комунального закладу “Оріхівський 
будинок культури” с. Оріхове Солонянського району 
Дніпропетровської області 

  200 Придбання комп’ютерної техніки для Чумаківської ЗОШ 
Томаківської територіальної громади Дніпропетровської 
області  

  200 Покращення матеріально технічної бази та придбання 
комп’ютерної техніки для Марганецької загально-освітньої 
школи I—III ступенів № 3 Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області 

  50 Покращення матеріально-технічного забезпечення 
Божедарівської дитячої музичної школи Криничанського 
району Дніпропетровської області 

  120 Покращення матеріально-технічного забезпечення та 
придбання музичної апаратури та етнічно-сценічних 
костюмів Божедарівського селищного будинку культури 
Криничанського району Дніпропетровської області 

  150 Покращення матеріально-технічного забезпечення та 
благоустрою пришкільної території ЗОШ с.Дружба 
Дружбівського старостинського округу Криничанського 



Продовження додатка 1 75 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району Дніпропетровської області 

  150 Покращення матеріально-технічного забезпечення та 
благоустрою пришкільної території ЗОШ с.Маломихайлівка 
Маломихайлівського старостинського округу 
Криничанського району Дніпропетровської області 

  50 Придбання комп’ютерної техніки для Криничанської 
селищної ради Дніпропетровської області 

  50 Придбання комп’ютерноЇ техніки для Божедарівської 
селищної ради Криничанського району Дніпропетровської 
області 

  100 Придбання додаткового обладнання для апарату 
ультразвукової діагностики для проведення обстежень 
молочних та щитоподібних залоз Коммунальному закладу 
“Криничанська ЦРЛ” ДОР” смт Кринички Дніпропетровської 
області 

  250 Придбання комп’ютерної техніки, інтерактивної дошки в 
повній комплектації, мультимедійного проектора та іншої 
необхідної апаратури для Червоноіванівської середній 
загальноосвітній школі Криничанського району 
Дніпропетровської області 

  420 Придбання пластикових вікон та вхідних дверей, заміна 
крісел в глядацькому залі, ремонт дискозалу, ремонт даху 
будинку культури Томаківської ОТГ Дніпропетровської 
області 



Продовження додатка 1 76 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

   100 Покращення матеріально-технічного забезпечення 
комунального навчально-виховного комплексу “Теплівська 
ЗОШ I—III cтупенів” - дошкільний навчальний заклад 
Криничанського району Дніпропетровської області 

04203100000 м. Кам’янське 7 999,060 Всього, у тому числі: 

  618,824 Капітальний ремонт житлового будинку по бульв. 
Будівельників. 10 (вант. ліфт) м. Кам’янське  

  618,824 Капітальний ремонт житлового будинку по бульв. 
Будівельників. 12 (вант. ліфт) м. Кам’янське 

  618,824 Капітальний ремонт житлового будинку по бульв. 
Будівельників. 42 (вант. ліфт) м. Кам’янське 

  618,824 Капітальний ремонт житлового будинку по просп. 
Металургів. 40 (вант. ліфт) м. Кам’янське 

  618,824 Капітальний ремонт житлового будинку по просп. 
Металургів. 56 (вант. ліфт) м. Кам’янське 

  618,824 Капітальний ремонт житлового будинку по просп. 
Металургів. 60 (вант. ліфт) м. Кам’янське 

  618,824 Капітальний ремонт житлового будинку по просп. Героїв 
АТО. 7Б (вант. ліфт) м. Кам’янське 

  618,824 Капітальний ремонт житлового будинку по просп. Героїв 
АТО. 7В (вант. ліфт) м. Кам’янське 

  448,964 Капітальний ремонт житлового будинку по просп. 
Аношкіна. 115 (ліфт 2 під’їзд) в м. Дніпродзержинську 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  1 174,716 Капітальний ремонт житлового будинку вул. Дунайська. 41а 
(вант. ліфт 2 під’їзд ) м. Кам’янське 

  618,824 Капітальний ремонт житлового будинку вул. Дунайська 41а 
(вант. ліфт 1 під’їзд ) м. Кам’янське 

  448,964 Капітальний ремонт житлового будинку по просп. 
Аношкіна. 115 (ліфт 4 під’їзд) в м. Дніпродзержинську 

  200 Розробка проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію комунального закладу “Дитячо-юнацька 
спортивна школа №2 Кам’янської міської ради”, адреса: 
вул. Мира, 19а м. Кам’янське 

  157 Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу 
комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 
9 м. Дніпродзержинська” Дніпродзержинської міської 
ради” адреса: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське  

04202100000 м. Вiльногiрськ 5 000 Всього, у тому числі: 

  5 000 Будівництво міського парку по вул. Центральна 
м. Вільногірськ Дніпропетровської області 

04527000000 отг смт Царичанка 2 000 Всього, у тому числі: 

  1 000 Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного 
навчального закладу с. Лисківка вул. Центральна, 22А 
Царичанського району Дніпропетровської області 

   1 000 Капітальний ремонт утеплення фасаду, заміна віконних та 
дверних блоків ДНЗ № 4 “Берізка” вул. Кірова, 89г смт 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської 
області (Енергозберегаючі заходи) 

04522000000 отг смт Лихівка 500 Всього, у тому числі: 

   500 Будівництво пішохідного містка через р. Омельник смт 
Лихівка П’ятихатського району Дніпропетровської області 

04508000000 отг с. Ляшківка 1 000 Всього, у тому числі: 

   1 000 Капітальний ремонт Залеліївського сільського Будинку 
культури по вулиці Чкалова,8а Царичанського району 
Дніпропетровської області 

04509000000 отг с. Могилів 1 000 Всього, у тому числі: 

   1 000 Капітальний ремонт спортивної зали Могилівського 
сільського Будинку Культури за адресою: вул. Дніпровська, 
1, с. Могилів, Царичанський район, Дніпропетровська 
область 

04520000000 отг смт Вишневе 500 Всього, у тому числі: 

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

04209100000 м. Покров 3 722,800 Всього, у тому числі: 

   3 722,800 Будівництво прибудови їдальні, спортзалу, актового залу до 
СЗШ №2 по вул. І. Малки, 15 в м. Орджонікідзе 
Дніпропетровської області 
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04309200000 Нiкопольський район 6 463,200 Всього, у тому числі: 

  6 277,200 Водопостачання с. Шолохове Нікопольського району 
Дніпропетровської області 

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

04204100000 м. Жовтi Води 796 Всього, у тому числі: 

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

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

04305200000 Криворiзький район 1 028 Всього, у тому числі: 

  734 Реконструкція центрального водоводу Кривий–Ріг–Лозуватка 
в Дніпропетровська область Криворізький район 
с. Лозуватка  

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

04321200000 Широкiвський район 438 Всього, у тому числі: 

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

  Донецька область  . 

05216100000 м. Краматорськ 10 000 Всього, у тому числі: 

  5 000 Реконструкція спортивного комплексу з улаштуванням 
багатофункціонального майданчика для гри в великий 
теніс та волейбол, баскетбольного майданчика з 
безшовним гумовим покриттям та міні-футбольного поля з 
синтетичним покриттям (штучна трава) на території 
Загальноосвітньої школи № 22 у м. Краматорськ за 
адресою: м. Краматорськ, вул. Двірцева, 3 



Продовження додатка 1 81 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  801 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорска. 
Капітальний ремонт місць загального користування з 
заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою: вул. Л. Бикова, 6 

  364 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорска. 
Капітальний ремонт місць загального користування з 
заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою: вул. Беляєва, 121 

  437 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорска. 
Капітальний ремонт місць загального користування з 
заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою: бульвар Краматорський, 
24 

  656 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорска. 
Капітальний ремонт місць загального користування з 
заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою: вул. Паркова, 89 

  534 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорска. 
Капітальний ремонт місць загального користування з 
заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою: вул. Паркова, 107 

  485 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорска. 
Капітальний ремонт місць загального користування з 
заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 



Продовження додатка 1 82 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

житловому будинку за адресою: вул. Шкільна, 10 

  485 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорска. 
Капітальний ремонт місць загального користування з 
заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою: вул. Шкільна,12 

  364 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорска. 
Капітальний ремонт місць загального користування з 
заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою: вул. Шкільна,14 

  437 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорска. 
Капітальний ремонт місць загального користування з 
заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою: вул. Я. Мудрого, 51 

  437 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорска. 
Капітальний ремонт місць загального користування з 
заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в 
житловому будинку за адресою: вул. Я. Мудрого, 53 

05305200000 Нікольський район  2 500 Всього, у тому числі: 

  2 500 Капітальний ремонт даху будівель з посиленням основних 
несучих конструкцій комунального закладу “Зорянська 
загальносвітня школа I—III ступенів” корпус І, корпус ІІ. 

05304200000 Волноваський район 5 000 Всього, у тому числі: 

  600 Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, 
м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6” 
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  100 Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1” 

  100 Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для 
занять на відкритому повітрі, м. Волноваха “Загальноосвітня 
школа I—III ступенів № 1” 

  600 Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, 
м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4” 

  100 Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха, 
вул. Менделеева 

  200 Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для 
занять на відкритому повітрі, м. Волноваха, вул. Менделеева 

  200 Будівництво водонапірної вежі у с. Зачатівка Волноваського 
району 

  50 Будівництво дитячого ігрового майданчика у 
с. Старогнатівка Волноваського району 

  100 Будівництво дитячого ігрового майданчика у с. Рибинське 
Волноваського району 

  100 Будівництво дитячого ігрового майданчика у с. Ближнє 
Волноваського району  

  200 Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для 
занять на відкритому повітрі у с. Ближнє Волноваського 
району 

  200 Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для 
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занять на відкритому повітрі у с. Новоандріївка 
Волноваського району 

  200 Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для 
занять на відкритому повітрі у с. Кирилівка Волноваського 
району 

  100 Будівництво дитячого ігрового майданчика с. Прохорівка 
Волноваського району 

  200 Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для 
занять на відкритому повітрі с. Прохоровка Волноваського 
району 

  150 Капітальний ремонт (заміна вікон) в Будинку культури 
с. Свободне Волноваського району 

  1 000 Капітальний ремонт амбулаторії в с. Бугас Волноваського 
району 

  800 Капітальний ремонт амбулаторії в с. Ольгинка 
Волноваського району 

05223100000 м. Слов’янськ 7 733,100 Всього, у тому числі: 

  4 377,800 Капітальний ремонт будівлі будинку культури сел. 
Семенівка за адресою: м. Слов’янськ, вул. Весняна, 23 

  1 800 Розробка проектно-кошторисної документації на 
будівництво Святогірського культурно-просвітницького 
центру, м. Святогірськ, вул. Шевченка 

  1 555,300 Технічне оснащення, придбання сучасного інтерактивного 
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та мультимедійного обладнання для закладів освіти 
м. Слов’янська 

05313200000 Слов’янський район 2 266,900 Всього, у тому числі: 

  922,200 Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі 
загальноосвітньої школи I—III ступеня в с. Хрестище 
Донецької області (дофінансування) 

  1 344,700 Капітальний ремонт покрівлі Черкаської ЗОШ I—III ступенів 
№1 Слов’янського району, Донецької області 

05220100000 м. Маріуполь 7 544 Всього, у тому числі: 

  2 000 Реконструкція корпусу загальноосвітньої школи №39 під 
розміщення дошкільного підрозділу навчально-виховного 
комплексу по вул. Брестська, 38 в с. Волонтерівка 

  1 500 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. Маріуполь Донецької області 

   4 044 Капітальний ремонт КЗ “Маріупольського технічного ліцею” 
Маріупольської міської ради Донецької області, 
вул. Пушкіна, 51, Центральний район м. Маріуполя 

05218100000 м. Покровськ 10 000 Всього, у тому числі: 

  325 Капітальний ремонт КЛПЗ “Покровська міська 
стоматологічна поліклініка” за адресою: 85300, Донецька 
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обл., во. Маршала Москаленка, 142 

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

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

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

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

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

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

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

  325 Капітальний ремонт КПСМНЗ “Красноармійська музична 
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школа ім. М.Д.Леонтовича” за адресою: Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. Соціалістична, 2 

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

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

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

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

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

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

  250 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №8 
“Ластівка” Покровської міської ради Донецької області за 
адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н 
Південний 
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  250 Капітальний ремонт Родинського комунального 
дошкільного навчального закладу №37 “Орлик” Донецької 
області за адресою: 85310, Донецька обл., м. Покровськ, 
м. Родинське, вул. Перемоги, 2 

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

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

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

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

  325 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III ступенів 
№3 Покровської міської ради Донецької області за 
адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Поштова, 3 

  325 Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу №2 



Продовження додатка 1 89 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Покровської міської ради Донецької області за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. 1-го Травня, 63 

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

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

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

  325 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III ступенів 
№14 Покровської міської ради Донецької області за 
адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 
194 

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

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

  325 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 

   325 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 

05207100000 м. Торецьк 9 872 Всього, у тому числі: 

  124 Капітальний ремонт терапевтичного відділення 
“Центральної міської лікарні” в смт. Новгородське 
м. Торецька 

  82 Придбання вуличних світлодіодних світильників для 
поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення в місті 
Торецьк 

  50 Придбання матеріалів для монтажу вуличних світлодіодних 
світильників в місті Торецьк 

  82 Придбання вуличних світлодіодних світильників для 
поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення в смт 
Новгородське міста Торецька 

  40 Придбання матеріалів для монтажу вуличних світлодіодних 
світильників в смт Новгородське міста Торецька 
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  105 Встановлення пластикових вікон в ДНЗ №15 в 
смт.Новгородське м. Торецька 

  133 Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОНІ №16 смт. 
Новгородське м.Торецька 

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

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

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

  620 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
автодороги на Костянтинівку м.Торецьк Донецької області 

  331 Придбання 300 од. дитячих ліжок в дошкільні навчальні 
заклади Торецької міської ради 

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

  124 Капітальний ремонт будівлі селищної ради смт. 
Щербинівка 

  124 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги 
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на смт Щербинівка 

  827 Поточний ремонт автодоріг по вулицях: Центральна, 
Народна,Соціальне містечко смт. Північне м. Торецьк 

  413 Поточний ремонт по вулицях: Київська, Свободи, Зарічна, 
Нью-Йорскська смт. Новгородське, м. Торецьк 

  449 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
автодороги по вул. Декабристів м.Торецьк Донецької 
області 

  620 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
автодороги по вул. Історична м.Торецьк Донецької області 

  620 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
автодороги по пров. 3 Майський, м.Торецьк Донецької 
області 

  320 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
автодороги по вул. Руднична м.Торецьк Донецької області 

  358 Капітальний ремонт ДНЗ N14 смт.Новгородське м.Торецька 

  82 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги 
від шахти “Валюта” до перехрестя Т орецьк-Новгоро д ське-
Неліпівка 

  82 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги 
від перехрестя Торецьк-Новгородське- Неліпівка до 
вул. Українська смт. Неліпівка 

  184 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги 
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в смт. Дружба Північної селищної ради міста Торецька 

  207 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги 
по вулицям Піонерів та Першотравнева в м. Залізне міста 
Торецька 

  124 Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 в місті Залізне 
міста Торецька (заміна вікон та дверей) 

  124 Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №4 в смт Північне 
міста Торецька (заміна вікон та дверей) 

  331 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень амбулаторії 
ЗПСМ №4 в смт Північне міста Торецька 

  331 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень амбулаторії 
ЗПСМ №3 в місті Залізне міста Торецька 

  122 Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по 
вул. Центральна смт. Північне м. Торецька 

  122 Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення в м. Залізне 
міста Торецьк 

  82 Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення в смт. 
Щербинівка 

  165 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №8 
Торецької міської ради 

   877 Капітальний ремонт ліфтів в багатоквартирних житлових 
будинках 

05302200000 Бахмутський район 128 Всього, у тому числі: 
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  91 Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку 
, частково пошкодженого в результаті бойових дій за 
адресою смт. Миронівський,вул. Мира (Леніна) 20 

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

05307200000 Костянтинівський 
район 

5 000 Всього, у тому числі: 

   1 479,174 Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі 
Степанівського навчально-виховного комплексу 
Костянтинівського району Донецької області 

   707,370 Капітальний ремонт системи вуличного освітлення по 
вулицям: Каспійська, Шолохова, Запорізька, Олени 
Рожкової, Добролюбова в селищі Зоря Костянтинівського 
району Донецької області. Коригування 

   2 155,268 Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального 
закладу № 15 “Малюк” в с. Зоря Костянтинівського району 
Донецької області 

   219,396 Улаштування дитячого майданчика на території 
Яблунівського дошкільного навчального закладу 
“Рушничок” с. Яблунівка Костянтинівського району 
Донецької області 

   219,396 Улаштування дитячого майданчика на території 
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Тарасівського СБК с. Тарасівка Костянтинівського району 
Донецької області 

   219,396 Улаштування дитячого майданчика на території 
Катеринівського дошкільного начального закладу 
с. Катеринівка Костянтинівського району Донецької області 

05317200000 Ясинуватcький район 4 999,999 Всього, у тому числі: 

   4 665,999 Капітальний ремонт будівлі Первомайської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів, яка знаходиться за 
адресою: с. Перовомайськ, вул. Шкільна, 39 
Ясинуватського району Донецької області 

   334 Закупівля дитячих майданчиків з метою встановлення у 
населених пунктах Ясинуватського району Донецької 
області 

  Житомирська область  . 

06204100000 м. Новоград-
Волинський 

2 000 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по першому 
провулку Коростенський, другому провулку 
Коростенський, третьому провулку 
Коростенський,вул. Юношева, м. Новоград-Волинський, 
Житомирської області 

  319 Будівництво мереж водопостачання житлового 
мікрорайону “Кар`єр” в м. Новоград - Волинський , 
Житомирської області 
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  290 Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Дружби 
№129, м. Новоград-Волинський, Житомирської області 

  291 Капітальний ремонт житлового будинку № 131, 
м. Новоград-Волинський, Житомирської області 

  250 Капітальний ремонт харчоблоку, заміна віконних блоків у 
будівлі дошкільного навчального закладу №15, по вул. Гоголя 
15-А, м. Новоград-Волинський Житомирської області 

  150 Придбання та встановлення спортивного майданчика для 
ЗОШ I—III ступенів №6, по вул. Князів Острозьких 58, 
м. Новоград-Волинський Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт приміщення школи мистецтв на вулиці 
Соборності 57 , м. Новоград-Волинський Житомирської 
області. 

  150 Придбання та встановлення спортивного майданчика для 
житлового мікрорайону “Кар`єр” в м. Новоград-
Волинський, Житомирської області 

  200 Капітальний ремонт харчоблоку дошкільного навчального 
закладу №9, вул. Гранітна,10 м. Новоград-Волинський 
Житомирської області 

06315200000 Новоград-Волинський 
район 

2 400 Всього, у тому числі: 

  70 Реконструкція системи опалення Будинку культури 
с. Броницька Гута, Новоград-Волинського району, 
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Житомирської області 

  100 Капітальний ремонт фельдшерського пункту в с. Мала 
Горбаша, Новоград-Волинського району, Житомирської 
області 

  50 Капітальний ремонт електропостачання електроустановок 
вуличного освітлення в с. Дідовичі, Новоград-Волинського 
району, Житомирської області 

  100 Капітальний ремонт приміщення сільського клубу в 
с. Кам`яний Майдан по вул. Молодіжній 6, Новоград-
Волинського району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт приміщень Киківської АЗПСМ, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт сільського клубу с. Киянка, Новоград-
Волинського району, Житомирської області 

  90 Капітальний ремонт Будинку культури в с. Колодянка, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Крайня 
Деражня, Новоград-Волинського району, Житомирської 
області 

  50 Капітальний ремонт будівлі дитячого садка в с. Яворівка, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт приміщення клубу в с. Маковиці, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 



Продовження додатка 1 98 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Ужачин, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального 
закладу “Ромашка” по вул. Степана Дем`янчука, 23 в 
с. Орепи, Новоград-Волинського району, Житомирської 
області 

  150 Капітальний ремонт Будинку культури в с. Піщів,Новоград-
Волинського району, Житомирської області 

  100 Капітальний ремонт фельдшерського пункту в с. Калинівка, 
Новоград-Волинського району,Житомирської області 

  100 Капітальний ремонт благоустрою території прилеглої до 
клубу в с. Поліянівка, по вул. Шевченка 24 А, Новоград-
Волинського району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків 
Середньодеражнянської АЗПСМ, по провулку 
Центральному,1 в с. Середня Деражня, Новоград-
Волинського району, Житомирської області 

  50 Реконструкція фельдшерсько – акушерського пункту по 
вул. Островського 11-А в с. Сусли ,Новоград-Волинського 
району, Житомирської області 

  100 Капітальний ремонт приміщення Суховільської ЗОШ I-II 
ступенів для розміщення дошкільного навчального закладу 
с. Суховоля, Новоград-Волинського району, Житомирської 
області 



Продовження додатка 1 99 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  50 Реконструкція частини приміщень Будинку культури з 
переплануванням під фельдшерський пункт в с. Тернівка 
,Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  50 Придбання музичної апаратури та спортивного і дитячого 
майданчиків для установ Токарівської сільської ради 
Новоград-Волинського району,Житомирської області 

  100 Капітальний ремонт приміщення дитячого садочка в 
с. Тупальці,Новоград-Волинського району, Житомирської 
області 

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

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Таращанка, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт фельдшерського-акушерського 
пункту по вул. Шевчуків 36, в с. Барвинівка, Новоград-
Волинського району, Житомирської області 

  50  Придбання обладнання для Романівської АЗПСМ 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт фельдшерського пункту села Груд, 
Новоград – Волинського району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт фасаду та заміна віконних блоків 
Гульської АЗПСМ, вул. Нова 1 –А, Новоград-Волинського 



Продовження додатка 1 100 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт Будинку культури в селі Жолобне, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  40 Придбання обладнання для Косенівського дошкільного 
навчального закладу Новоград-Волинського району, 
Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт будівлі дитячого садка в с. Яворівка, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  50  Капітальний ремонт Будинку культури в с. Несолонь, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  100  Придбання обладнання для Слободо - Романівської 
гімназії, Новоград-Волинського району, Житомирської 
області 

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

  50 Капітальний ремонт приміщення по вул. Садовій, 4 в 
с. Стриєва для розміщення ФП Новоград-Волинського 
району, Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт клубу в с. Федорівка, Новоград-
Волинського району, Житомирської області 



Продовження додатка 1 101 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Курчиця, 
Новоград-Волинського району, Житомирської області 

  50 Придбання спортивних тренажерів для Городницької 
селищної ради Новоград-Волинського району, 
Житомирської області 

06302200000 Баранівський район 780 Всього, у тому числі: 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Рогачів 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Зеремля 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Суємці 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Смолдирів 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Жари 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення, с. Табори 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Кашперівка 

  230 Капітальний ремонт- заміна підлоги в спортивному залі 
Першотравенської ЗОШ I—III ступенів Баранівського 
району, Житомирської області; 

  100 Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт (утеплення) 
частини зовнішніх стін Кам’янобрідського ДНЗ “Лісова 
казка” в смт. Кам’яний Брід, Баранівського району, 
Житомирської області 

  100 Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт топкової-
заміна котла на твердопаливний у Кам’янобрідському 



Продовження додатка 1 102 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

будинку культури в смт. Кам’яний Брід, Баранівського 
району, Житомирської області 

06511000000 отг м. Баранівка 903 Всього, у тому числі: 

  85 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Стара Гута 

  50 Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Марківка 

  85 Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Глибочок 

  100 Ремонт Острожецького дошкільного навчального закладу 
Баранівського району, Житомирської області;  

  300 Придбання печі “Булер’ян” та коплектуючих в сільські 
будинки культури, а саме: смт. Полянка, с.Вірля, 
с. Климентіївка, с. Зеремля, с. Рогачів, с. Лісове, с. Явне, с 
Берестівка, с. Мирославль, с. Жарі, с. Марківка, с. Стара 
Гута 

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

06503000000 отг с. Дубрівка  300 Всього, у тому числі: 

  30 Придбання дитячого майданчика для Радулинського ДНЗ 
Баранівського району, Житомирської області 

  40 Придбання дитячого майданчика для Хижівського ДНЗ 
Баранівського району, Житомирської області 

  30 Придбання дитячого майданчика для ЗакриничанськоЇ ЗОШ 
І ст.. Баранівського району, Житомирської області 



Продовження додатка 1 103 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  110 Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт системи 
опалення приміщення амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини с. Дубрівка, вул. Адмірала Левченка 
133 А, Баранівського району,Житомирської області. 

  90 Придбання музичної апаратури для загальноосвітніх 
закладів громади: Мокренської ЗОШ I—III ст, Дубрівської 
ЗОШ І_ІІІ ст, Хижівської ЗОШ I—III ст, Закриничанської ЗОШ 
I—III ст 

06516000000 отг смт Довбиш 300 Всього, у тому числі: 

  110 Енергозберігаючі заходи, ремонт системи опалення 
Будинку культури смт. Мар’янівка, Баранівського району, 
Житомирської області. 

  100 Енергозберігаючі заходи, придбання і встановлення 
метало-пластикових вікон для Довбиської ЗОШ I—III ступенів 
Баранівського району Житомирської області 

  45 Придбання інтерактивного комплексу для Довбиської ЗОШ 
I—III ст 

  45 Придбання інтерактивного комплексу для Мар’янівської 
ЗОШ I—III ст 

06321200000 Пулинський район 1 600 Всього, у тому числі: 

  140 Будівництво водогінних мереж в с. Андріївка Пулинського 
району Житомирської області (І черга) 

  20 Капітальний ремонт фельдшерського пункту в с. Видумка 



Продовження додатка 1 104 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Пулинського району Житомирської області 

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

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

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

  10 придбання дитячого ігрового майданчика в с. Нарцизівка 
Пулинського району Житомирської області 

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

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

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

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

  50 Капітальний ремонт Новозаводської лікарської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини Пулинського 



Продовження додатка 1 105 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району Житомирської області 

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

  60 Придбання системи автономного вуличного освітлення в 
с. Очеретянка Пулинського району Житомирської області 

  20 Придбання дитячого ігрового майданчика для дошкільного 
навчального закладу в с. Ясна Поляна Пулинського району 
Житомирської області 

  40 Реконструкція школи під дитчий садок, Павлівська сільська 
рада Пулинського району Житомирської області 

  100 Капітальний ремонт доріг в населених пунктах Пулино-
Гутської сільської ради Пулинського району Житомирської 
області 

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

  60 Капітальний ремонт з облаштуванням внутрішнього туалету 
Старомайданської ЗОШ I—II ст. Пулинського району 
Житомирської області 

  70 Капітальний ремонт доріг в населених пунктах Теньківської 
сільської ради Пулинського району Житомирської області 

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



Продовження додатка 1 106 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  100 Придбання системи автономного вуличного освітлення в 
населених пунктах Ялинівської сільської ради Пулинського 
району Житомирської області 

  200 Капітальний ремонт благоустрою по вул. Незалежності №2 
- №10 в смт. Пулини Житомирської області 

  40 Придбання обладнання для Пулинської ЗОШ I—III ст. 
Пулинського району Житомирської області 

  25 Капітальний ремонт фельдшерського пункту в с. Бабичівка 
Пулинського району Житомирської області 

  25 Придбання системи автономного вуличного освітлення в 
с. В’юнки Пулинського району Житомирської області 

  30 придбання дитячих ігрових майданчиків для населених 
пунктів Зеленополянської сільської ради Пулинського 
району Житомирської області 

  10 Придбання ноутбука для Сколобівської ЗОШ I—II ст. 
Пулинського району Житомирської області 

  20 Придбання 2 котлів на твердому паливі для закладів 
культури Кошелівської сільської ради Пулинського району 
Житомирської області 

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

  20 Придбання системи автономного вуличного освітлення в 



Продовження додатка 1 107 

Код бюджету 
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с. Старий Майдан Пулинського району Житомирської 
області 

  30 Капітальний ремонт ремонт із заміною вікон Тетірської ЗОШ 
I—III ст. Пулинського району Житомирської області  

  95 Придбання обладнання для котельні, комплекту меблів, 
меблевих стінок для Пулинської ЗОШ I—III ст. Пулинського 
району Житомирської області 

  25 Придбання системи автономного вуличного освітлення в 
смт. Пулини Пулинського району Житомирської області 

06307200000 Ємільчинський район 2 000 Всього, у тому числі: 

  75 Придбання комплектів меблів для дошкільних навчальних 
закладів Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 
району 

  28 Придбання комплекту обладнання для ігрового дитячого 
майданчика для дошкільного навчального закладу 
Яблунецької селищної ради Ємільчинського району 

  12 Придбання мультимедійного проектора для бібліотеки 
Яблунецької селищної ради Ємільчинського району 

  25 Придбання мультимедійного проектора, ноутбука, 
принтера для сільського клубу с. Андрієвичі Ємільчинського 
району 

  20 Придбання комплекту меблів для сільського клубу 
с. Березники Ємільчинського району 
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  15 Придбання ноутбука, принтера для сільського будинку 
культури с. Варварівка Ємільчинського району  

  15 Придбання ноутбука, принтера для сільського клубу 
с. Велика Глумча Ємільчинського району  

  15 Придбання ноутбука та принтера для сільського будинку 
культури с. Великий Яблунець Ємільчинського району 

  45 Придбання ноутбуків та принтерів для сільських закладів 
культури с. Куліші, с. Нараївка, с. Хутір-Мокляки 
Ємільчинського району  

  20 Придбання комплекту меблів для сільського клубу 
с. Медведове Ємільчинського району 

  25 Придбання комплекту музичної апаратури та ноутбуку для 
будинку культури с. Миколаївка Ємільчинського району  

  10 Придбання комплекту музичної апаратури для сільського 
будинку культури с. Осівка Ємільчинського району 

  15 Придбання комплекту пічного обладнання (булер’ян) для 
сільського будинку культури с. Осівка Ємільчинського 
району 

  30 Придбання мультимедійного проектора та комплекту 
меблів для сільського будинку культури с. Підлуби 
Ємільчинського району 

  25 Придбання мультимедійного проектора та ноутбука для 
сільського будинку культури с. Рудня-Іванівська 
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Ємільчинського району 

  15 Придбання комплекту пічного обладнання (булер’ян) для 
сільського будинку культури с. Рясне Ємільчинського 
району 

  30 Придбання мультимедійних проекторів та принтерів для 
сільських закладів культури с. Сербо-Слобідка, с. Яблунівка 
Ємільчинського району 

  25 Придбання комплекту музичної апаратури та ноутбука для 
сільського будинку культури с. Серби Ємільчинського 
району 

  20 Придбання ноутбука та принтера для сільського клубу 
с. Сергіївка Ємільчинського району 

  30 Придбання комплекту музичної апаратури, ноутбука та 
принтера для сільського будинку культури с. Середи 
Ємільчинського району 

  20 Придбання комплекту музичної апаратури та принтера для 
сільського будинку культури с. Симони Ємільчинського 
району 

  30 Придбання комплекту музичної апаратури та принтера для 
сільського будинку культури с. Сімаківка Ємільчинського 
району 

  25 Придбання комплекту музичної апаратури та 
мультимедійного проектора для сільського будинку 
культури с. Степанівка Ємільчинського району 
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  25 Придбання комплекту музичної апаратури та ноутбука для 
сільського будинку культури с. Тайки Ємільчинського 
району 

  25 Придбання комплекту музичної апаратури для сільського 
будинку культури с. Велика Цвіля Ємільчинського району 

  178 Придбання медичного обладнання для Ємільчинської 
центральної районної лікарні 

  40 Придбання комплектів меблів для Рихальської лікарської 
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 
с. Рихальське Ємільчинського району 

  55 Придбання пульсоксисметра та електрокардіографа 6-
канального для лікарської амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини с. Бараші Ємільчинського району 

  25 Придбання електрокардіографа 6-канального для 
лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної 
медицини с. Велика Цвіля Ємільчинського району 

  15 Придбання комплекту музичної апаратури для сільського 
клубу с. Киянка Ємільчинського району 

  30 Придбання комплекту музичної апаратури, ноутбука та 
принтера для сільського будинку культури с. Неділище 
Ємільчинського району 

  15 Придбання ноутбука та принтера для будинку культури 
с. Усолуси Ємільчинського району 
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  22 Придбання комплекту музичного обладнання для 
Барашівської музичної школи Барашівської ОТГ 
Ємільчинського району 

  20 Придбання комплекту музичного обладнання та принтера 
для сільського будинку культури с. Горбове Ємільчинського 
району 

  30 Придбання комплекту музичного обладнання, ноутбука та 
принтера для сільського клубу с. Руденька Ємільчинського 
району 

  15 Придбання ноутбука та принтера для сільської бібліотеки 
с. Рихальське Ємільчинського району 

  40 Придбання комплектів меблів для дошкільного навчального 
закладу с. Рихальське Ємільчинського району 

  20 Придбання сценічних костюмів для учасників художньої 
самодіяльності будинку культури с. Рихальське 
Ємільчинського району 

  15 Придбання комплекту музичної апаратури для сільського 
будинку культури с. Кривотин Ємільчинського району 

  15 Придбання комплекту музичної апаратури для сільського 
клубу с. Кочичине Ємільчинського району 

  30 Придбання комплекту обладнання для ігрового дитячого 
майданчика для дошкільного навчального закладу с. Куліші 
Ємільчинського району 
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  30 Придбання комплекту обладнання для ігрового дитячого 
майданчика для дошкільного навчального закладу с. Хутір-
Мокляки Ємільчинського району 

  30 Придбання комплекту музичної апаратури та 
мультимедійного проектора для сільського будинку 
культури с. Мала Глумча Ємільчинського району 

  30 Придбання комплекту обладнання для ігрового дитячого 
майданчика для дошкільного навчального закладу 
с. Підлуби Ємільчинського району 

  15 Придбання комплекту музичної апаратури для сільського 
клубу с. Сергіївка Ємільчинського району 

  15 Придбання ноутбука та принтера для сільської бібліотеки 
с. Середи Ємільчинського району 

  15 Придбання ноутбука та принтера для сільської бібліотеки 
с. Степанівка Ємільчинського району 

  25 Придбання комплекту обладнання для Горбівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Ємільчинського 
району 

  15 Придбання телевізора для Степанівської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Ємільчинського району 

  190 Придбання інтерактивних дощок для Ємільчинської, 
Варварівської, Миколаївської, Сербівської, Симонівської, 
Рясненської, Сербо-Слобідської, Яблунецької 
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загальноосвітніх шкіл та Ємільчинської гімназії 
Ємільчинського району 

  100 Придбання комплекту обладнання для ігрового дитячого 
майданчика для Ємільчинської загальноосвітньої школи I—
III ступенів Ємільчинського району 

  190 Придбання ноутбуків для загальноосвітніх навчальних 
закладів Ємільчинського району 

  19 Придбання комплекту музичної апаратури та 
мультимедійного проектора для сільського будинку 
культури с. Бараші Барашівської ОТГ  

  40 Придбання комплекту меблів для дошкільного навчального 
закладу с. Бараші Барашівської ОТГ 

  20 Придбання інтерактивної дошки для Киянської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Барашівської ОТГ 

  81 Придбання комплектів обладнання для ігрових дитячих 
майданчиків Киянської, Неділищенської, 
Бастоворуднянської загальноосвітніх шкіл Барашівської ОТГ 

06524000000 отг с. Білокоровичі 1 200 Всього, у тому числі: 

  1 200 Капітальний ремонт системи опалення 
Новобілокоровицької загальноосвітньої школи I—III ступенів 
№3 по вул. Довженка, 2 смт. Білокоровичі Олевського 
району Житомирської області 

06513000000 отг м. Олевськ 1 240 Всього, у тому числі: 
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  40 Капітальний ремонт санвузлів Олевської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів № 2 по вул. Шкільна, 1 в м. Олевськ 
Житомирської області 

  30 Капітальний ремонт санвузлів Олевської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів № 3 по вул. Пушкіна, 24-б в м. Олевськ 
Житомирської області 

  40 Капітальний ремонт санвузлів Кишинської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів по вул. Житомирська, 63 в с. Кишин 
Олевського району Житомирської області 

  90 Реконструкція системи опалення Тепеницької ЗОШ I—III 
ступенів по вул. Левчука, 27 в с. Тепениця Олевського 
району Житомирської області 

  90 Реконструкція (енергоефективна термосанація) будівлі 
ДНЗ (ясла-садок) № 10 “Струмочок” за адресою: 
м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 36 

  90 Реконструкція (енергоефективна термосанація) будівлі 
ДНЗ № 19 “Сонечко” за адресою: м. Олевськ, вул. Свято-
Миколаївська, 51А 

  70 Капітальний ремонт приміщення загальноосвітньої школи 
I—III ступенів №3 (заміна вікон) по вул. Пушкіна, 24-б в 
м.Олевськ Житомирської області 

  70 Капітальний ремонт приміщення Олевського центру 
художньо-естетичної творчості учнівської молоді (заміна 
вікон) по вул. Гетьмана Виговського, 30 в м.Олевськ 
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Житомирської області 

  40 Капітальний ремонт приміщення Лопатицької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів (заміна вікон) по 
вул. Гагаріна, 50 в с.Лопатичі Олевського району 
Житомирської області 

  40 Капітальний ремонт приміщення Стовпинської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів (заміна вікон) по 
вул. Корольова, 1 в с.Стовпинка Олевського району 
Житомирської області 

  40 Капітальний ремонт приміщення Кам’янської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів (заміна вікон) по 
вул. Центральна, 53 в с.Кам’янка Олевського району 
Житомирської області 

  40 Капітальний ремонт приміщення Юрівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів (заміна вікон) по 
вул. Шкільна, 1 в с.Юрове Олевського району 
Житомирської області 

  40 Капітальний ремонт приміщення Хочинської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів (заміна вікон) по 
вул. Шкільна, 1 в с.Хочине Олевського району 
Житомирської області 

  40 Капітальний ремонт приміщення Тепеницької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів (заміна вікон) по 
вул. Левчука, 27 в с.Тепениця Олевського району 
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Житомирської області 

  40 Капітальний ремонт приміщення Замисловицької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів (заміна вікон) по 
вул. Княгині Ольги, 3 в с. Замисловичі Олевського району 
Житомирської області 

  40 Капітальний ремонт приміщення Корощинської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів (заміна вікон) по 
вул. Катерини Зеленої, 5 в с.Корощине Олевського району 
Житомирської області 

  40 Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального 
закладу №25 (заміна вікон) по вул. Морозова, 3 в с.Зольня 
Олевського району Житомирської області 

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

06316200000 Овруцький район 4 174 Всього, у тому числі: 

  3 000 Реконструкція будівлі котельні під фізкультурно-оздоровчий 
комплекс за адресою: вул. Гетьмана Виговського, 15Б в 
м.Овруч  

  100 Реконструкція частини приміщення ЦДЮТ по 
вул. Шевченка, 100 в м. Овруч Житомирської області 

  300 Реконструкція спортивно-ігрового залу дитячо-юнацької 
спортивної школи м. Овруч Житомирської області 
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  30 Будівництво дитячого ігрового майданчика в Левковицькій 
загальноосвітній школі I—II ступенів Овруцького району 
Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального 
закладу с. Словечно Овруцького району Житомирської 
області 

  60 Капітальний ремонт приміщення районної лікарні по 
вул. Київська,1, с. Словечно Овруцького району 
Житомирської області 

  100 Капітальний ремонт приміщення районної лікарні по 
вул. Госпітальна,47, с. Словечно Овруцького району 
Житомирської області 

  70 Капітальний ремонт приміщення Можарівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Овруцького району 
Житомирської області 

  50 Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального 
закладу с. Листвин Овруцького району Житомирської 
області 

  50 Капітальний ремонт приміщення Левковицької 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Овруцького району 
Житомирської області 

  80 Капітальний ремонт приміщення Городецької 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Овруцького району 
Житомирської області 
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  60 Капітальний ремонт приміщення Лучанківської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Овруцького району 
Житомирської області 

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

06309200000 Коростенський район 2 950 Всього, у тому числі: 

  950 Технічне переоснащення системи опалення будинку 
культури с.Грозино Коростенського району Житомирської 
області 

  500 Капітальний ремонт спортивного залу будинку культури 
с.Грозино Коростенського району Житомирської області 

  800 Капітальний ремонт ІІІ поверху поліклінічного відділення 
комунального закладу “Коростенська центральна 
районна лікарня Коростенської районної ради” за 
адресою: вул.Жмаченка, 46, м.Коростень Житомирська 
область  

  700 Капітальний ремонт частини цілісного майнового 
комплексу (акушерсько-гінекологічного відділення) 
комунального закладу “Коростенська центральна 
районна лікарня Коростенської районної ради” за 
адресою вул.Жмаченка 46, м.Коростень Житомирської 
області 

06203100000 м. Коростень 1 020 Всього, у тому числі: 
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  950 Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям 
за адресою: вул.Музейна, 1, м.Коростень Житомирської 
області 

  70 Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального 
закладу №8 по вул. Кооперативна, 4 в м.Коростень 
Житомирської області 

06201100000 м. Житомир 10 000 Всього, у тому числі: 

  10 000 Медичне обладнання для закладів охорони здоров’я 
м. Житомира 

06512000000 отг м. Коростишів 386 Всього, у тому числі: 

  100 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для використання в гуртковій роботі 
Коростишівської міської станції юних техніків 

  20 Придбання копіювальної техніки для Коростишівської 
гуманітарної гімназії №5 ім.Т.Г.Шевченка Житомирської 
області 

  30 Придбання теплогенератора для клубу у с.Квітневе 
Коростишівського району Житомирської області 

  20 Придбання шкільних меблів для Квітневої загальноосвітньої 
школи I—II ступенів Коростишівської міської ради 
Житомирської області 

   216 Реконструкція даху і будівді шяхом часткової термосанації 
(заміна вікон) Коростишівського НВК “ЗОШ I—II ступенів-
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ліцей інформатичних технологій” ім. Л.Х. Дарбіняна 
м. Коростишів вул. Дарбіняна, буд. 10  

06305200000 Хорошівський район 545 Всього, у тому числі: 

  250 Придбання медичного обладнання для Хорошівської 
центральної районної лікарні 

  70 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для облаштування вуличного освітлення на 
території с.Копанівка та с.Топорище Топорищенської 
сільської ради Хорошівського району Житомирської 
області 

   225 Реконструкція будівлі районного будинку культури по 
утепленню, а саме: заміна вікон Житомирська область 
Хорошівський район смт Володарськ-Волинський 
(Хорошів), вул. Соборна, 7  

06319200000 Радомишльський 
район 

2 170 Всього, у тому числі: 

  250 Придбання легкового автомобіля для медичного 
обслуговування населення Радомишльського району, 
придбання медичного обладнання Радомишльській 
центральній районній лікарні 

  250 Придбання легкового автомобіля для медичного 
обслуговування населення Радомишльського району, 
придбання медичного обладнання Комунальному закладу 
“Радомишльський центр первинної медико-санітарної 
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допомоги” Радомишльської районної ради 

  50 Придбання велосипедів для Радомишльської дитячо-
юнацької спортивної школи 

  25 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для використання в гуртковій роботі 
Радомишльської Станції юних техніків 

  25 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для використання в гуртковій роботі 
Радомишльської Станції юних натуралістів 

  25 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для використання в гуртковій роботі 
Радомишльського Будинку дитячої творчості 

  25 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для використання в гуртковій роботі 
Городоцького Будинку дитячої творчості 

  50 Придбання ігрового майданчика та огорожі для 
Радомишльського навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №4-дошкільний 
навчальний заклад” імені Івана Самоплавського 
Радомишльської районної ради Житомирської області 

  20 Придбання мультимедійного обладнання для Чайківської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Радомишльського 
району Житомирської області 

  200 Придбання сміттєвих контейнерів для облаштування 
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майданчиків роздільного збирання твердих побутових 
відходів у м.Радомишль 

  600 Капітальний ремонт вул. Мала Житомирська 
м.Радомишль, Радомишльського району Житомирської 
області 

  600 Капітальний ремонт частини вулиці отамана Мордалевича 
від вулиці Північної до вулиці Промислової м.Радомишль, 
Радомишльського району Житомирської області 

  50 Придбання ігрового майданчика для Мірчанського 
навчально – виховного комплексу “Загальноосвітня школа 
I—III ступенів-дошкільний навчальний заклад” 
Радомишльської районної ради 

06507000000 отг с. Потіївка  20 Всього, у тому числі: 

  20 Придбання побутової техніки для Потіївського дошкільного 
навчального закладу Радомишльського району 
Житомирської області 

06502000000 отг с. Вишевичі 20 Всього, у тому числі: 

  20 Придбання меблів для Межиріцького навчально – виховного 
комплексу (загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний 
навчальний заклад) Радомишльського району 
Житомирської області 

06520000000 отг смт Хорошів 980 Всього, у тому числі: 

  250 Придбання медичного обладнання для Хорошівського 
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центру первинної медико-санітарної допомоги 

  70 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для використання в гуртковій роботі 
Хорошівського центру дитячої та юнацької творчості 
смт.Хорошів 

  600 Будівництво баскетбольного поля з штучним покриттям на 
території Хорошівського навчально-виховного комплексу 
“Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній 
навчальний заклад I—III ступенів №1” за адресою: 
вул. Незалежності, 34, смт. Хорошів, Житомирської області 

  20 Придбання комп’ютерної техніки для Хорошівської 
бібліотеки для дітей 

  20 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для АЗПСМ с.Радичі Хорошівського Центру 
ПСМД 

  20 Придбання шкільних меблів для Дашинської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Житомирської області 

06514000000 отг смт Брусилів 729 Всього, у тому числі: 

  250 Придбання легкового автомобіля для медичного 
обслуговування населення Брусилівського ОТГ, придбання 
комп’ютерної техніки Комунальному закладу 
“Брусилівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Брусилівської селищної ради 

  100 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
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користування для використання в гуртковій роботі центру 
дитячої та юнацької творчості “Мрія” Брусилівської селищної 
ради 

  200 Технічне переоснащення котельні Новоозерянської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Брусилівської 
селищної ради с.Нові Озеряни, вул.Центральна 48а, 
Брусилівського району Житомирської області 

  170 Технічне переоснащення Пилипонської загальноосвітньої 
школи І ступеня Брусилівської селищної ради с.Пилипонка, 
вул.Центральна, Брусилівського районуЖитомирської 
області 

  9 Придбання побутової техніки для Новоозерянського ДНЗ 
“Мрія” 

06205100000 м. Малин 1 025 Всього, у тому числі: 

  300 Придбання обладнання для комунальної техніки м. Малина 

  300 Придбання медичного обладнання для Малинського 
МРТМО 

  200 Придбання легкового автомобіля для медичного 
обслуговування населення Малинського району, 
придбання медичного обладнання для КЗ “Малинський 
міськрайонний центр первинної медико-санітарної 
допомоги” 

  50 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для використання в гуртковій роботі для гуртків 
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Малинського Центру науково-технічної творчості 
Житомирської області 

  50 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для використання в гуртковій роботі для гуртків 
Малинського ЦДЮТ Житомирської області 

  25 Придбання ламінату для заміни підлоги у Дошкільному 
навчальному закладі №3 м.Малина 

  100 Придбання комплекту сценічного обладнання для 
м.Малина 

06313200000 Малинський район 420 Всього, у тому числі: 

  250 Реконструкція котельні Слобідської ЗОШ I—II ступенів 
Малинського району Житомирської області 

  20 Придбання комплекту мультимедійного обладнання для 
Центральної районної бібліотеки ім.В.Скуратівського 
Малинської районної ради 

  50 Придбання шкільних меблів для Малинівського НВК “ДНЗ – 
ЗНЗ I—III ступенів” Малинського району Житомирської 
області 

  100 Придбання спортивного обладнання для Малинської 
районної дитячо – юнацької спортивної школи 

06310200000 Коростишівський 
район 

764 Всього, у тому числі: 

  250 Придбання легкового автомобіля для медичного 
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обслуговування населення Коростишівського району, 
придбання медичного обладнання Комунальному закладу 
“Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Коростишівського району” 

  250 Придбання медичного обладнання для Коростишівської 
центральної районної лікарні ім.Д.І Потєхіна 

  20 Придбання мультимедійного обладнання для 
Кам’янобрідської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Коростишівського району Житомирської області 

  200 Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) 
адмінбудівлі по вул.Соборна Площа, 18 у м.Коростишів 

  22 Придбання мультимедійного обладнання для Торчинського 
навчально – виховного комплексу “загальноосвітній 
навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад” I—II 
ступенів Коростишівського району Житомирської області 

  22 Придбання мультимедійного обладнання для Вільнянської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Коростишівського 
району Житомирської області 

06505000000 отг смт Народичі  552 Всього, у тому числі: 

  200 Капітальний ремонт приміщення поліклініки (заміна вікон) 
Народицької Центральної Районної Лікарні за адресою : 
Житомирська область смт. Народичі вул. Замкова , 115 

  100 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для використання в гуртковій роботі 
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Народицького будинку дитячої творчості 

  200 Капітальний ремонт нежитлової будівлі спортзалу 
Народицької РДЮСШ за адресою: Житомирська область, 
смт. Народичі вул. Свято-Миколаївська 194 б 

  30 Придбання комплекту акустичного обладнання для 
Ласківської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Народицького району Житомирської області 

  22 Придбання комплекту мультимедійного обладнання для 
Базарського НВК “ЗНЗ I—III ступенів - ДНЗ” Народицького 
району Житомирської області 

06322200000 Черняхівський район 2 630 Всього, у тому числі: 

  200 Капітальний ремонт пологового відділення Черняхівського 
ТМО за адресою: вул.І.Франка,42, смт.Черняхів, 
Житомирської області 

  500 Придбання медичного обладнання для Черняхівського 
територіального медичного об’єднання 

  100 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для використання в гуртковій роботі КПНЗ 
Черняхівський Будинок дитячої та юнацької творчості 

  200 Придбання мототехніки для КПНЗ Черняхівської станції юних 
техніків Черняхівського району 

  30 Придбання дитячого майданчика для Дівочківського 
дошкільного навчального закладу “Бджілка” Черняхівського 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 
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тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району 

  980 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Романа 
Шухевича (від перехрестя з вулицею Шевченка до 
перехрестя з вулицею Юлія Мовчана) в смт. Черняхів, 
Черняхівського району, Житомирської області 

  600 Капітальний  ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка 
в смт. Черняхів, Черняхівського району, Житомирської 
області 

  20 Придбання комплекту спортивного обладнання (для гри у 
волейбол) для Черняхівської дитячо – юнацької спортивної 
школи 

06525000000 отг с. Вільськ 200 Всього, у тому числі: 

   200 Реконструкція будівлі Вільської ЗОШ I—III ст. по вул. Леніна, 
14 в с. Вільськ Черняхівського району, Житомирської 
області 

06312200000 Любарський район 2 000 Всього, у тому числі: 

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

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

  180 Реконструкція системи теплопостачання зі встановленням 
теплогенератора модульного для опалення Липненської 
ЗОШ I—III ступенів с. Липне Любарського району 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  140 Реконструкція котельні (встановлення твердопаливного 
котла) Веселківської ЗОШ І-П ступенів с. Веселка 
Любарського району 

  140 Реконструкція системи теплопостачання зі встановленням 
теплогенератора модульного для опалення Бичівської ЗОШ 
I—III ступенів с. Бичева Любарського району 

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

   140 Реконструкція системи теплопостачання зі встановленням 
теплогенератора модульного для опалення Глезненської 
ЗОШ I—III ступенів с. Глезне Любарського району 

06306200000 Романівський район 3 000 Всього, у тому числі: 

  600 Будівництво дошкільного навчального закладу по 
вул. Підкоритова, І в, с. Печанівка Романівського району 

  200 Будівництво спортивного майданчика Печанівської ЗОШ I—
III ступенів 

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

  120 Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального 
закладу в с. Соболівка Романівського району, 
Житомирської області 
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  540 Капітальний ремонт дороги Залужне - Романів в межах 
селища Романів вул. Графа Ілінського 

  540 Капітальний ремонт дороги Романів - Велика Козара через 
Пилипокошари в межах селища Романів вул. С.Лялевича 

   400 Капітальний ремонт дороги Шепетівка - Чуднів - Бердичів, 
під’їзд до с. Булдичів 

06308200000 Житомирський район 2 000 Всього, у тому числі: 

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

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

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

  200 Будівництво спортивного комплексу “Юність” 3 міні 
футбольним полем зі штучним покриттям та 
багатофункціональним спортивним майданчиком в 
с. Садки Житомирського району, Житомирської області по 
вул. Тімірязєва, 40-Б 

  160 Будівництво Будинку культури в с. Головенка 
Житомирського району 
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  160 Капітальний ремонт покрівлі та водовідливної системи 
Будинку культури в с. Висока Піч Житомирського району 

  160 Капітальний ремонт клубу с. Вертокиївка Житомирського 
району, Житомирської області 

  60 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Озерянківської сільської 
ради за адресою: Житомирська область, Житомирський 
район, с. Озерянка, вул. Пушкіна, 3 

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

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

  160 Капітальний ремонт приміщення Будинку культури смт 
Новогуйвинське 

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

06323200000 Чуднівський район 3 322 Всього, у тому числі: 

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

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

  60 Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці І. 
Франка в м. Чуднів Чуднівського району Житомирської 
області 

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

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

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

  80 Капітальний ремонт Вакуленчуківської ЗОШ І-ПІ ступенів смт 
Вакуяенчук, Чуднівського району (заміна вікон) 

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

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

  173 Реконструкція котельні Красносільської ЗОШ І-ПІ ступенів з 
встановленням твердопаливного котла с. Красносілка 
Чуднівського району 
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  180 Реконструкція котельні Трощанської ЗОШ 1-Ш ступенів з 
встановленням твердопаливних котлів с. Троща 
Чуднівського району 

  153 Реконструкція котельні Красноярської ЗОШ I—II ступенів з 
встановленням твердопаливного котла по вул. Шкільна, 1, 
с. Красногірка Чуднівського району 

  121 Реконструкція котельні ІГятківської ЗОШ I—III ступенів з 
встановленням твердопаливного котла с. П’ятка 
Чуднівського району 

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

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

  105 Капітальний ремонт дороги комунальної власності по 
провулку Л.Українки в м. Чуднів Житомирської області 

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

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

  109 Придбання спецтехніки (трактор) для Чуднівського міського 
комунального підприємства 

06317200000 Олевський район 652 Всього, у тому числі: 
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  299 Реконструкція фасадів та прилеглої території дошкільного 
навчального закладу “Дзвіночок” по вул. Леніна, 66 в 
с. Кишин, Олевського району Житомисрької області  

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

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

  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  

06303200000 Бердичівський район 1 274,886 Всього, у тому числі: 

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

  108 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (побутова техніка та медичне обладнання) 
для Бердичівської центральної районної лікарні 
Бердичівського району 

  150 Придбання стоматологічного та зуботехнічного обладнання 
у Бердичівську районну стоматологічну поліклініку 
Бердичівського району 
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  109,484 Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на 
металопластикові конструкції) ЗОШ I—III ступенів 
с. Скраглівка Бердичівського району 

  48,920 Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на 
металопластикові конструкції) Скраглівської амбулаторії 
ЗПСМ Бердичівського району 

  34,161 Капітальний ремонт приміщення (заміна дверей) 
Скраглівського ДНЗ “Дошколярик” Бердичівського району 

  70 Капітальний ремонт санвузлів ДНЗ “Дзвіночок” за адресою: 
вул.Перемоги, 3 с.Осиково Бердичівського району 

  39 Придбання комплекту музичного обладнання для будинку 
культури  
с. Гальчин Бердичівського району 

  189,221 Капітальний ремонт системи опалення дошкільного 
навчального закладу “Перлинка” с. Скаківка 
Бердичівського району 

  75 Капітальне придбання та встановлення обладнання для 
ігрового дитячого майданчика в с. Маркуші Бердичівського 
району 

  73,100 Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на 
металопластикові конструкції) в будинку культури 
с. Никонівка по провулку Верещака, 2 Бердичівського 
району Житомирської області 
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  43 Придбання комплекту музичного обладнання для будинку 
культури с. Райки Бердичівського району 

   41 Придбання комплекту меблів (стільців) для Рейської ЗОШ I—
III ступенів Бердичівського району 

06202100000 м. Бердичів 4 200 Всього, у тому числі: 

  2 000 Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 місць 
по вул. Братів Міхеєвих, 2а в м. Бердичеві (завершення 
будівництва)  

  1 000 Будівництво притулку для безпритульних тварин по 
вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві 

  540,800 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 
 (фіброгастроскоп та деструктори голок та шприців) для 
Бердичівської центральної міської лікарні  

  35 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (побутової техніки та ультразвукового 
терапевтичного апарату УЗТ-1.01Ф) для Бердичівської 
геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради 

  260 Придбання комплекту меблів (шкільних парт) для ЗОШ I—III 
ступенів №12 м. Бердичева 

  364,200 Реконструкція слаботочної мережі з влаштуванням 
системи зовнішнього відеоспостереження у м. Бердичеві 

06529000000 отг с. Семенівка 888,366 Всього, у тому числі: 
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   888,366 Капітальний ремонт вул. Братів Серватюків с.Великі Низгірці 
Бердичівського району, Житомирської області 

06301200000 Андрушівський район 1 375,234 Всього, у тому числі: 

  287,402 Капітальний ремонт фасадів Андрушівської районної 
бібліотеки по вул.Леніна 13 в м.Андрушівка Житомирської 
області 

  499,585 Капітальний ремонт частини приміщень сільського клубу в 
с.Павелки Андрушівського району Житомирської області 

  531,247 Капітальний ремонт будівлі територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Андрушівського району за адресою: м.Андрушівка 
вул.Зазулінського, 5 Житомирської області 

   57 Придбання сценічно-постановочних засобів( (театральні 
костюми) для Народного хору будинку культури села 
Стара Котельня Андрушівського району Житомирської 
області 

06320200000 Ружинський район 6 365,555 Всього, у тому числі: 

  234 Придбання медичного обладнання (електрокардіографа, 
гематологічного аналізатора) для Ружинської центральної 
районної лікарні Ружинського району 

  80 Капітальне придбання та встановлення обладнання для 
ігрового дитячого майданчика в дошкільний навчальний 
заклад с. Білилівка Ружинського району 



Продовження додатка 1 138 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  45 Капітальне придбання музичного обладнання для будинку 
культури с.Білилівка Ружинського району 

  35 Придбання сценічно-постановочних засобів( (театральні 
костюми) для будинку культури села Бистрик Ружинського 
району 

  120 Капітальний ремонт приміщення (заміна старих віконних 
блоків та дверей на металопластикові) в Бистрицькій ЗОШ 
I—III ступенів Ружинського району 

  80 Капітальне придбання та встановлення обладнання для 
ігрового дитячого майданчика в центрі села Бистріївка 
Ружинського району 

  85,724 Капітальний ремонт покрівлі та приміщення 
фельдшерсько-акушерського пункту с. Березянка 
Ружинського району 

  80 Капітальне придбання твердопаливного котла для 
дошкільного навчального закладу “Колобок” с. Верхівня 
Ружинського району  

  27 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (мультимедійного комплекту) для будинку 
культури с.Верхівня Ружинського району 

  80 Капітальне придбання та встановлення обладнання для 
ігрового дитячого майданчика в дошкільний навчальний 
заклад “Веселочка” с. Нова Чорнорудка Ружинського 
району 
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  80 Капітальне придбання та встановлення обладнання для 
ігрового дитячого майданчика в дошкільний навчальний 
заклад “Даринка” с. Зарудинці Ружинського району 

  70 Капітальний ремонт приміщення (заміна старих віконних 
блоків на металопластикові) в Зарудинецькій ЗОШ I—III 
ступенів Ружинського району 

  10 Придбання підсилювача для звуку у будинок культури 
с. Шпиченці Ружинського району 

  80 Капітальне придбання та встановлення обладнання для 
ігрового дитячого майданчика в дошкільний навчальний 
заклад “Сонечко” с. Ягнятин Ружинського району 

  199,831 Капітальний ремонт артезіанської свердловини №45 в 
с. Мовчанівка Ружинського району Житомирської області 

  23 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (інтерактивної дошки) для Мовчанівської ЗОШ 
І ІІІ ступенів Ружинського району 

  36 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (палатки та туристичне спорядження) для 
відділу освіти Ружинської РДА 

  2 700 Будівництво газопроводу та газифікація села Огіївка, 
Ружинського району 

  2 300 Будівництво газопроводу та газифікація села Городок, 
Ружинського району 
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06519000000 отг смт Попільня 440,367 Всього, у тому числі: 

   440,367 Реконструкція (термомодернізація) Попільнянського 
дошкільного навчального закладу “Сонечко” по 
вул. Каштанова, 10 в смт Попільня Попільнянського району, 
Житомирської області 

06527000000 отг с. Квітневе 350 Всього, у тому числі: 

  350 Капітальне придбання та встановлення обладнання для 
ігрових дитячих майданчиків в с. Квітневе, с. Єрчики, 
с. Почуйки, с. Яблунівка Попільнянського району 

06510000000 отг смт Корнин 399,592 Всього, у тому числі: 

  57,746 Капітальне придбання та встановлення обладнання для 
ігрового дитячого майданчика в дошкільний навчальний 
заклад “Казка” с. Лисівка Попільнянського району 

  57,746 Капітальне придбання та встановлення обладнання для 
ігрового дитячого майданчика в дошкільний навчальний 
заклад с. Турбівка Попільнянського району 

  47 Придбання комплекту меблів та побутової техніки (газових 
плит та витяжок) у дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) “Струмочок” смт Корнин Попільнянського району 

  41,500 Придбання комплекту меблів та побутової техніки (газових 
плит та витяжок)у дошкільний навчальний заклад “Веселка” 
селища Корнинське Попільнянського району 

  75,600 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
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користування (настінні магнітні дошки для крейди) для 
загальноосвітніх шкіл відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Корнинської селищної ради Попільнянського 
району 

   120 Капітальний ремонт приміщення (заміна старих віконних 
блоків та дверей на металопластикові) в Корнинській ЗОШ 
№2 селища Корнинське Попільнянського району 

  Закарпатська область  . 

07309200000 Рахівський район 3 932,990 Всього, у тому числі: 

  233,740 Капітальний ремонт вул. Шевченка (ділянка №3 від будинку 
№109 до вул. 8-Березня) в смт. Великий Бичків (коригування) 

  473,990 Капітальний ремонт вулиці Б.Хмельницького (ділянка №1 від 
будинку №37 до будинку №13) в смт Великий Бичків 
(коригування) 

  1 260 Будівництво дитячого садка в с. Водиця, Рахівського району. 
Коригування 

  1 110,340 Капітальний ремонт площі Володимира Великого та 
тротуару біля будинку №1 та площі по вул. Привокзальна у 
місті Рахові 

  540 Будівництво глядацьких трибун стадіону “Карпати” у місті 
Рахів по вулиці Миру б/н 

  314,920 Капітальний ремонт вулиці Привокзальна 

07311200000 Тячівський район 2 865,080 Всього, у тому числі: 
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  500 Капітальний ремонт дороги по вулиці Подішор від будинку 
№11 до будинку №35 в с. Нижня Апша. ІІ черга 

  590 Капітальний ремонт дороги від буд. №47 по вул. Л.Українки 
до буд. №175 по вул. Першотравнева у с.Угля, Тячівського 
району 

  200 Капітальний ремонт по благоустрою пл. Брезаноці в смт. 
Солотвино, Тячівського району Закарпатської області 

  150 Заміна вікон в Німецькомокрянській ЗОШ I—II cтупенів 
с.Німецька Мокра 

  705,080 Будівництво пішохідної доріжки по вул. Миру (від районної 
лікарні №2 до буд. 60) в смт Дубове Тячівського району 

  460 Капітальний ремонт даху будівлі Кривського комунального 
ДНЗ (ясла-садок) в селі Крива вул.Народна, 168, Тячівського 
району Закарпатської області 

  160 Поточний ремонт конструкцій даху та горища ДНЗ 
с. Біловарці, Тячівського району 

  100 Благоустрій проїзду з вул. Дружби Народів до церкви 
“Євангельських християн-баптистів” в смт Солотвино 

07501000000 отг с. Вільхівці 1 200 Всього, у тому числі: 

  1 200 Капітальний ремонт дороги у с. Сасово, Тячівського району 

07502000000 отг м. Тячів 2 000 Всього, у тому числі: 

  2 000 Поточний середній ремонт автомобільної дороги СО71101 
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Тячів-Округла-Вільхівці-Лази на ділянці км 7+300 - км 11+000 

07201100000 м. Ужгород 3 118,748 Всього, у тому числі: 

  568,748 Реконструкція спортивного майданчику НВК “Гармонія” 
вул. Доманинська, 263 в м. Ужгороді 

  2 550 Центральна міська клінічна лікарня м. Ужгород (придбання 
цифрового рентгенодіагностичного комплексу) 

07312200000 Ужгородський район 5 681,252 Всього, у тому числі: 

  1 080,124 Реконструкція частини приміщень Будинку культури по 
вул. Закарпатська, 69 в смт. Середнє Ужгородського 
району. Коригування 

  600 Реконструкція водозахисних споруд з регулюванням русла 
струмка “Сирий Потік” на території с. Кам’яниця 
Ужгородського району Закарпатської області. Ділянка №1 

  1 492,339 Капітальний ремонт ділянки місцевої автомобільної дороги 
обласного значення Шишлівці-КПП Малі Селменці в межах 
Галоцької сільської ради Ужгородського району 

  1 498,352 Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна (пк0+00 до 
пк8+34) в с. Червоне Ужгородського району 

  1 010,437 Капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична (від пк0+00 
до пк6+72) в с. Минай Ужгородського району 

07308200000 Перечинський район 1 400 Всього, у тому числі: 

  600 Реконструкція будівлі колишнього МНВК для відкриття 
додаткових груп дошкільного навчального закладу в с. Тур’я 
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Ремета, вул. Мала, 2 Перечинського району 

  800 Реконструкція спортивного майданчика на території 
Вільшинківського НВК ЗОШ I—II ступенів - ДНЗ в с. Вільшинки 

07306200000 Міжгірський район 8 500 Всього, у тому числі: 

  8 500 Капітальний ремонт комунальної дороги Нижній Студений – 
Потік Н.Студенівської сільської ради Міжгірського району 

07310200000 Свалявський район 3 755 Всього, у тому числі: 

  140 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого 
значенняв м. Свалява (вул. Польова) 

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

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

  457 Капітальний ремонт вул. Гірська у. м. Свалява (коригування) 

  572 Капітальний ремонт Вулиці Чорновола (від вул. Сковороди 
до вул. Старолюбовнянської ) у м. Свалява 

  533 Капітальний ремонт вулиці Чорновола ( від вул. Шевченко 
до вул. Сковороди) у м. Свалява 

  410 Капітальний ремонт вул. Достоєвського у м. Свалява 
(коригування) 

  300 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого 
значення в м. Свалява (вул. Гагаріна) 
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   383 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого 
значення смт. Поляна вул.Санаторна 

07307200000 Мукачівський район 5 422 Всього, у тому числі: 

  2 800 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого 
значення Свалява-Мукачево км 14+370-км 20-556 

  280 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого 
значення Мукачево-Куштановиця- Чинадієво км 9+700-км 
10+400 

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

  66 Реконструкція котельні в дитячому навчальному закладі в. 
с. Шенборн по вул.Мукачівській,9 

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

  320 Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого 
значення с. Станово Мукачівського району 

  320 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого 
значення в. с. Кендерешів Кольчинської селищної ради 
Мукачівського району 

  160 Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого 
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значення в с. Березинка Мукачівського району 
(вул. Борканюка. Виноградна) 

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

   236 Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого 
значення в смт. Кольчино (вул. Набережна) 

07304200000 Воловецький район 823 Всього, у тому числі: 

  437 Капітальний ремонт по вул. Миру (від труби до вул.Канора) 
в смт. Воловець 

   386 Капітальний ремонт вул. Миру (від вул.Канора до труби) в 
смт. Воловець 

  Запорізька область  . 

08303200000 Великобілозерський 
район 

1 024,660 Всього, у тому числі: 

  299 Капітальний ремонт дитячого дошкільного підрозділу 
“Дзвіночок” НВК №1 по вул. Набережній,44 в с. Велика 
Білозерка Великобілозерського району Запорізької області 

  725,660 Капітальний ремонт дитячого садка “Золотий ключик” 
Трудової сільської ради по вул. Гоголя, 30 с. Велика 
Білозерка Великобілозерського району Запорізької області 

08308200000 Кам’янсько-
Дніпровський район 

2 337 Всього, у тому числі: 
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  1 000 Капітальний ремонт Нововодянського сільського клубу по 
вул. Кір’яненко, буд.62 Кам’янсько-Дніпровського району 
Запорізької області 

  1 100 Капітатальний ремонт Водянської загальноосвітньої школи 
I—III ступенів №1 імені Ф.О.Окатенка по вул. Миру, буд.149 
“а” Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької 
області 

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

  60 Реконструкція водопровідної мережі м. Кам’янка-
Дніпровська Запорізької області від пров. Світлий до пров. 
Космічний по вул. Вишнева  

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

  100 Капітальний ремонт дитячого садочку “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 
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08302200000 Василівський район 5 664,330 Всього, у тому числі: 

  526,880 Капітальний ремонт дороги по вул. Миру від буд. № 15 до 
буд.№ 33 с. Широке Василівського району Запорізької 
області 

  287,320 Капітальний ремонт дороги по вул. Зарічна (Чапаєва) 
с. Широке Василівського району Запорізької області  

  1 130 Капітальний ремонт будівлі КЗ “Тополинська ЗОШ I—III ст.” 
ВРР ЗО по вул. Гагаріна, 47 в с. Тополине Василівського 
району Запорізької області 

  217,680 Реконсрукція дільниці мережі питного водопостачання від 
водонапірної башти БР-25 на артсвердловині № 661 В по 
вул. Партизанська, 23 а, с. Скельки Василівського району 
Запорізької області 

  299 Реконструкція питного водопроводу вул. Шкільна - 
вул. Миру, с. Відножино прот. 1100 м Орлянської сільської 
ради Василівського району Запорізької області 

  180 Реконструкція мереж вуличного освітлення на території 
Підгірненської сільської ради Василівського району 
Запорізької області: с. Підгірне Василівського району 
Запорізької обл., вул. Чкалова 132 - 164 КТП 174/574 Ф-2 

  160,500 Реконструкція мереж вуличного освітлення на території 
Підгірненської сільської ради Василівського району 
Запорізької області: с. Підгірне Василівського району 
Запорізької обл., вул. Чкалова 104 - 130 КТП 174/574 Ф-1 
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  275 Реконструкція мереж вуличного освітлення на території 
Підгірненської сільської ради Василівського району 
Запорізької області: с. Підгірне Василівського району 
Запорізької обл., вул. Зарічна 38 - 50 КТП 174/621 Ф-2 

  290 Реконструкція мереж вуличного освітлення на території 
Підгірненської сільської ради Василівського району 
Запорізької області: с. Гладке Василівського району 
Запорізької обл., вул. Гагаріна 6 - 20 КТП 174/154 Ф-2, 
вул. Гагаріна 37 - 41 КТП 174/154 Ф-3, вул. Комарова 3-15 КТП 
174/5616 Ф-2, вул. Комарова 19-27 КТП 174/616 Ф-1 

  220 Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за 
адресою: Запорізька обл., Василівський район, смт 
Степногірськ, вул. Шкільна, вул. Перемоги, пров. 
Молодіжний, вул. Центральна від буд. 3- 60 КТП 34/195  

  98,600 Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за 
адресою: Запорізька обл., Василівський район, смт 
Степногірськ, вул. Таврійська від буд. №51-89, КТП 34/198  

  105,400 Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за 
адресою: Запорізька обл., Василівський район, смт 
Степногірськ, вул. Молодіжна від буд. №10-38, 
вул. Шахтобудівельників, вул. Центральна від буд. №60-96, 
КТП -34/361  

  47,600 Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за 
адресою: Запорізька обл., Василівський район, смт 
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Степногірськ, вул. Центральна від буд. № 2-34, КТП- 34/197  

  165,750 Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за 
адресою: Запорізька обл., Василівський район, смт 
Степногірськ, вул. Таврійська від буд. №1-49, КТП-34/399 

  68 Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за 
адресою: Запорізька обл., Василівський район, смт 
Степногірськ, вул. Таврійська від буд. №89-111, КТП - 34/211  

  51 Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за 
адресою: Запорізька обл., Василівський район, смт 
Степногірськ, вул. Аграрна від буд. №21-29, КТП-
37498(34/497)  

  81,600 Реконструкція ліній зовнішнього електроосвітлення за 
адресою: Запорізька обл., Василівський район, смт 
Степногірськ, вул. Аграрна від буд. № 1-20, КТП 30/200  

  350 Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Дружби 
с. Відножине Орлянської сільської ради Василівського 
району Запорізької області 

  233 Реконструкція вуличного освітлення вулиць Покровської, 
Горького та Східної від КТП 39/ 283 (Ф-1 та Ф-3), 39/287 (Ф-1 
та Ф-2), 122/686 (Ф-1 та Ф-2) села Приморське 
Василівського району Запорізької області) 

  489 Реконструкція повітряної лінії електромереж по 
вул. Довженка в м. Василівка Запорізької області 

  388 Дорога по вул. Каховській м. Василівка Запорізької області 
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– капітальний ремонт 

08313200000 Оріхівський район 1 662 Всього, у тому числі: 

  480 Заміна вікон в КЗ “Навчально-виховний комплекс “Основа” 
по вул. Польова, 1, с. Преображенка Оріхівського району 
Запорізької області - капітальний ремонт 

  450 Капітальний ремонт даху Комишуваського будинку 
культури по вул. Б.Хмельницького, 39, смт Комишуваха 
Оріхівського району Запорізької області 

  281 Енергозберігаючі заходи. Капітальний ремонт будівлі КЗ 
“Мирненська загальноосвітня школа I—III ступеня” з 
заміною вікон на металопластикові за адресою: 
Запорізька область, Оріхівський район, с. Мирне, 
вул.Яссана,4 

  124 Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гетьмана 
Сагайдачного (від  
вул. Таврійська 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” 
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м. Оріхів Оріхівського району Запорізької області – 
капітальний ремонт  

08201100000 м. Запоріжжя 20 000 Всього, у тому числі: 

  800 Капітальний ремонт хірургічного та хірургічного гнійного 
відділень КУ “Міська клінічна лікарня №2” по вул. Брюлова, 
6а в м. Запоріжжя. І черга 

  4 200 Придбання обладнання для установ соціально-культурної 
сфери комунальної власності у Шевченківському районі 
м. Запоріжжя: кабінети фізики для загальноосвітніх шкіл. 

  2 600 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по проспекту 
Моторобудівників у м. Запоріжжі 

  2 400 Придбання обладнання для установ соціально-культурної 
сфери комунальної власності у Шевченківському районі 
м. Запоріжжя: кабінети хімії для загальноосвітніх шкіл 

  2 272,374 Капітальний ремонт в нежитловому приміщенні 
амбулаторії №10 по вул. Автозаводська, 8-б у м. Запоріжжі 

  1 500 Придбання відеогастроскопу для комунальної установи 
“Міська лікарня №1”, вул. Чумаченка, 21 а, м. Запоріжжя 

  1 631 Придбання відеоколоноскопу для комунальної установи 
“Міська лікарня №1”, вул. Чумаченка, 21 а, м. Запоріжжя 

  260 Придбання стерилізатора парового для комунальної 
установи “Міська стоматологічна поліклініка №7” 
вул. Чумаченка 40/8, м. Запоріжжя 
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  260 Придбання стерилізатора парового для комунальної 
установи “Міська стоматологічна поліклініка №2” 
вул. Шкільна, 46, м. Запоріжжя 

  780 Придбання автоклавів (3 одиниці) для Дитячої лікарні №1, 
вул. Комарова, 12, м. Запоріжжя 

  400 Придбання посудомийних машин для: Запорізька гімназія 
№2, вул. Шкільна, 36; Запорізька гімназія №11, вул. Поштова, 
4; Загальноосвітній навчальний заклад № 15, 
вул. Фортечна,68; Загальноосвітній навчальний заклад № 76, 
пр. Соборний, 154Г; Запорізький колегіум № 98, 
вул. Запорізька, 1А. 

  650 Придбання мультимедійних комплексів для: 
Загальноосвітній навчальний заклад №1, вул. Шкільна, 11; 
Запорізька гімназія №2, вул. Шкільна, 36; Загальноосвітній 
навчальний заклад № 3, вул. Фортечна,55; Загальноосвітній 
навчальний заклад № 5, вул. Тургенєва,33; Запорізька 
гімназія №11, вул. Поштова, 4; Загальноосвітній навчальний 
заклад № 15, вул. Фортечна,68; Запорізький академічний 
ліцей, вул. Гоголя,155; Загальноосвітній навчальний заклад 
№ 76, пр. Соборний, 154Г; Запорізький колегіум № 98, 
вул. Запорізька, 1А; Запорізький ліцей № 105, 
вул. Запорізька, 13А; Запорізький технічний ліцей, 
вул. Залізнична, 11; Центр допризовної підготовки юнаків, 
вул. Шкільна,11; Запорізька вечірня школа № 12, пр. 
Соборний,154Г. 
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  120 Придбання витяжок для: Запорізька гімназія №2, 
вул. Шкільна, 36; Загальноосвітній навчальний заклад № 76, 
пр. Соборний,154Г; Запорізький колегіум № 98, Запорізька, 
1А. 

  120 Придбання витяжок для: Дошкільний навчальний заклад № 
19, вул. Костянтина Великого, 10Б; Дошкільний навчальний 
заклад №36, вул. Жуковського, 85а; Дошкільний навчальний 
заклад №75, вул. Гоголя, 149а; Дошкільний навчальний 
заклад №108, вул. Фортечна,18а.  

  160 Придбання духових шаф для: Загальноосвітній навчальний 
заклад №5, вул. Тургенєва,33; Загальноосвітній навчальний 
заклад №15, вул. Фортечна,68; Загальноосвітній навчальний 
заклад №76, пр. Соборний,154Г; Запорізька гімназія №2, 
вул. Шкільна, 36.  

  20 Придбання духової шафи для Дошкільного навчального 
закладу № 75, вул. Гоголя, 149а, м. Запоріжжя 

  25 Придбання тістомісу для Загальноосвітнього навчального 
закладу № 15, вул. Фортечна,68, м. Запоріжжя 

  60 Придбання холодильних шаф для: Дошкільний навчальний 
заклад № 25, вул. Залізнична, 19; Дошкільний навчальний 
заклад № 55, вул. Фортечна, 3А. 

  70 Придбання котлів варочних для: Дошкільний навчальний 
заклад № 36, вул. Жуковського, 85а; Дошкільний навчальний 
заклад № 130, Жуковського, 66А. 
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  50 Придбання плит електричних для: Загальноосвітній 
навчальний заклад № 5, вул. Тургенєва,33; Дошкільний 
навчальний заклад № 36 (вул. Жуковського, 85а) 
(м. Запоріжжя) 

  90 Придбання мультимедійних систем (екран + проектор) 
для: Дошкільний навчальний заклад № 3 (вул. Святого 
Миколая, 19), Дошкільний навчальний заклад № 9 
(вул. Українська, 34а), Дошкільний навчальний заклад № 75 
(вул. Гоголя, 149а) (м. Запоріжжя) 

  1 531,626 Поточний ремонт (заміна вікон на металопластикові) у: 
Дошкільний навчальний заклад № 19, вул. Костянтина 
Великого, 10Б; Дошкільний навчальний заклад № 25, 
вул. Залізнична, 19; Дошкільний навчальний заклад № 36, 
вул. Жуковського, 85а; Дошкільний навчальний заклад № 55, 
вул. Фортечна, 3А; Дошкільний навчальний заклад № 66, пр. 
Соборний, 112А; Дошкільний навчальний заклад № 75, 
вул. Гоголя, 149а; Дошкільний навчальний заклад № 81, 
вул. Казача,2; Дошкільний навчальний заклад № 130, 
вул. Жуковського, 66А ; Дошкільний навчальний заклад № 
164, вул. Гоголя, 175; Дошкільний навчальний заклад № 182, 
вул. Українська, 47; Загальноосвітній навчальний заклад 
№1,вул. Шкільна, 11; Запорізька гімназія № 2, вул. Шкільна, 
36; Загальноосвітній навчальний заклад № 5, 
вул. Тургенєва,33; Загальноосвітній навчальний заклад № 15, 
вул. Фортечна,68; Запорізький академічний ліцей, 
вул. Гоголя,155; Загальноосвітній навчальний заклад № 76, 
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пр. Соборний,154Г; Запорізький колегіум № 98, 
вул. Запорізька, 1А; Запорізький ліцей № 105, 
вул. Запорізька, 13А; Запорізький технічний ліцей, 
вул. Залізнична, 11; Запорізька вечірня школа № 12, пр. 
Соборний,154Г.  

08304200000 Веселівський район 5 127,099 Всього, у тому числі: 

  1 162,299 Газопостачання села Менчикури Веселівського району 
Запорізької області. Міжселищний газопровід високого 
тиску II категорії Коригування 

  3 964,800 Підвідний газопровід до с. Чкалово Веселівського району 
Запорізької області.  

08320200000 Якимівський район 3 563,986 Всього, у тому числі: 

  645,856 Газифікація села Ленінське Якимівського району 
Запорізької області. Підвідний газопровід 

  2 918,130 Газифікація с. Вовчанське Якимівського району Запорізької 
області. Підвідний газопровід 

08100000000 Обласний бюджет 
Запорізької області 

199 Всього, у тому числі: 

  199 Заміна вікон у Державному навчальному закладі 
“Веселівський професійний аграрний ліцей” 

08314200000 Пологівський район 7 300 Всього, у тому числі: 

  6 000 Будівництво підвідного газопроводу до сіл Новоселівка, 
Шевченка, Пологівський район, Запорізька область 
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  1 300 Придбання стаціонарного УЗД апарату Mindray DC-30 (для 
серцево-судинної діагностики) для комунальної установи 
“Пологівська центральна районна лікарня”, Пологівський 
район, Запорізька область 

08306200000 Гуляйпільський район 3 849 Всього, у тому числі: 

  166 Реконструкція системи газопостачання Комунального 
закладу “Гуляйпільська загальноосвітня школа I—III ступенів 
№2”, Гуляйпільський район, Запорізька область 

  127 Реконструкція комерційного вузла обліку газу 
Комунального закладу “Гуляйпільський колегіум “Лідер”, 
Гуляйпільський район, Запорізька область 

  1 856 Реконструкція системи опалення Комунального закладу 
“Темирівська загальноосвітня школа I—III ступенів”, 
Гуляйпільський район, Запорізька область 

  440 Придбання стаціонарного УЗД апарату Mindray DC-30 (для 
діагностики черевної порожнини, молочної та щитоподібної 
залоз) для комунальної установи “Гуляйпільська центральна 
районна лікарня”, Гуляйпільський район, Запорізька 
область 

  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 автомобілю “Газель” – швидка медична 
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допомога – класу “А”, КЗ “Гуляйпільської центральної 
районної лікарні Гуляйпільської районної ради”  

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

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

  263 Придбання шкільного автобусу 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 грунтовими водами в с. Успенівка 
Гуляйпільського району Запорізької області 

08204100000 м. Мелітополь 10 000 Всього, у тому числі: 

   10 000 Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту 
Богдана Хмельницького в м. Мелітополь 

  Івано-Франківська 
область 

 . 

09313200000 Тисменицький район 801 Всього, у тому числі: 

  370 Капітальний ремонт системи теплопостачання Березівської 
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загальноосвітньої школи I—III ступенів Тисменицького 
району Івано-Франківської області 

  199 Придбання обладнання для Ямницького навчально-
виховного комплексу Тисменицького району Івано-
Франківської області 

  101 Придбання обладнання для ДНЗ “Сонечко” у с. Вільшаниця 
Тисьменицького району 

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

09314200000 Тлумацький район 3 820 Всього, у тому числі: 

  1 000 Будівництво-прибудова спортивного залу в с. Олеша 
Тлумацького району 

  297 Капітальний ремонт дитячого садка по вул. Дністровська, 
12А, с. Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської 
області 

  123 Придбання меблевого інвентаря для дитячого садка по 
вул. Дністровська, 12А, с. Нижнів Тлумацького району Івано-
Франківської області 

  1 000 Капітальний ремонт Народного дому в с. Петрів 
Тлумацького району Івано-Франківської області 

  1 000 Капітальний ремонт (заміна вікон) у Тлумацькій ЗОШ I—III 
ступеня отг м. Тлумач Івано-Франківської області 
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   400 Капітальний ремонт системи опалення Ісаківського НВК 
Тлумацького району Івано-Франківської області 

09100000000 Обласний бюджет 
Івано-Франківської 
області 

62 621,500 Всього, у тому числі: 

  2 500 Реконструкція приміщень на вул. Софіївка, 39 у м. Івано-
Франківську для розташування в ньому комунального 
закладу “Івано-Франківський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” 

  1 000 Реконструкція дитячого садка в смт. Єзупіль по 
вул. Степана Бендери Тисменицького району Івано-
Франківської області  

  1 000 Реконструкція незавершеного універсального блоку школи 
під дитячий садок в с. Гринівці Тлумацького району  

  1 000 Добудова приміщень гімназії по вул. Грушевського, 23 в 
м. Тлумачі (1 черга) 

  1 000 Нове будівництво: буріння розвідувально-експлуатаційної 
свердловини для водопостачання об’єктів в с. Гостів 
Тлумацького району Івано-Франківської області 

  710 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Івасюка в 
с. Клузів Тисменицького району 

  500 Розширення загальноосвітньої школи з добудовою 
навчально-виховного комплексу на 36 місць у с. Королівка 



Продовження додатка 1 161 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Тлумацького району 

  301 Капітальний ремонт Павлівського навчально-виховного 
комплексу Тисменицького району Івано-Франківської 
області 

  3 000 Реконструкція Яремчанської ЗОШ №1 I—III ступенів Івано-
Франківської області 

  3 135 Загальноосвітня школа I—III ступенів с. Крилос. Будівництво. 
Галицького району Івано-Франківської області 

  760 Капітальний ремонт даху Жовчівської ЗОШ I—III ступенів 
с. Жовчів Рогатинського району Івано-Франківської області 

  130 Капітальний ремонт Воскресінцівської ЗОШ I—II ступенів 
с. Воскресінці Рогатинського району Івано-Франківської 
області 

  110 Капітальний ремонт будинку культури (заміна віконних та 
дверних блоків) в с. Козарі Рогатинського району Івано-
Франківської області 

  1 800 Капітальний ремонт даху Кропивницької ЗОШ I—II ступенів, 
с. Кропивник Калуського району Івано-Франківської 
області 

  325 Капітальний ремонт системи опалення Завійської ЗОШ I—II 
ступенів, с. Завій Калуського району Івано-Франківської 
області 

  740 Влаштування модульної транспортабельної котельні 
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Завійської ЗОШ I—II ступенів, с. Завій Калуського району 
Івано-Франківської області 

  100 Ремонт приміщення музичної зали дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №1 “Калинонька”, 
м. Івано-Франківськ 

  298 Заміна вікон у Івано-Франківській загальноосвітній школі І 
ступеня № 9 

  100 Ремонт танцювальної та театральної зали дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №23 “Дударик”, 
м. Івано-Франківськ 

  600 Утеплення зовнішніх стін фасаду Івано-Франківської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 18  

  100 Капітальний ремонт медичного блоку дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 36 “Віночок”, м. Івано-
Франківськ 

  100 Ремонт коридорів та приміщень медичного блоку Івано-
Франківської загальноосвітньої школи-садка І ступеня імені 
Софії Русової, м. Івано-Франківськ 

  110 Заміна вікон в групах Івано-Франківської загальноосвітньої 
школи-садка І ступеня №3 з групами цілодобового 
перебування дітей, м. Івано-Франківськ 

  100 Ремонтно-оздоблювальні роботи в комунальному 
дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 3 
“Бджілка”, м. Івано-Франківськ 
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  96 Поточний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 4 “Калинова сопілка” 
м. Івано-Франківськ 

  92 Заміна вікон та дверей у дошкільному навчальному закладі 
(ясла-садок) № 5 “Теремок”, м. Івано-Франківськ 

  99 Ремонт приміщень загального користування в дошкільному 
навчальному закладі (ясла-садок) № 6 “Колобок”, м. Івано-
Франківськ 

  115 Ремонтні роботи з реконструкції системи опалення в Івано-
Франківській загальноосвітній школі-садку І ступеня № 6, 
м. Івано-Франківськ 

  100 Ремонтно-оздоблювальні роботи в дошкільному 
навчальному закладі (ясла-садок) № 7 “Золотий ключик”, 
м. Івано-Франківськ 

  120 Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі (ясла-
садок) № 10 “Катруся”, м. Івано-Франківськ 

  120 Встановлення металопластикових вікон у дошкільному 
навчальному закладі (ясла-садок) № 11 “Пізнайко”, 
м. Івано-Франківськ 

  100 Ремонт приміщень для візочків та частковий ремонт 
фасаду і огородження території дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 12 “Струмочок”, м. Івано-
Франківськ 
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  100 Ремонт приміщень коридорів дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 15 “Гуцулочка”, м. Івано-
Франківськ 

  100 Ремонт сходових кліток та коридору дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 16 “Сонечко”, 
м. Івано-Франківськ 

  100 Капітальний ремонт санвузлів дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 18 “Зернятко”, м. Івано-Франківськ 

  120 Заміна вікон та поточний ремонт по заміні паркетних 
покриттів в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) 
№ 19 “Троянда”, м. Івано-Франківськ 

  100 Капітальний ремонт системи опалення в дошкільному 
навчальному закладі (ясла-садок) № 20 “Росинка”, 
м. Івано-Франківськ 

  99 Ремонт приміщення харчоблоку та частковий ремонт 
огородження території дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 22 “Світанок”, м. Івано-Франківськ 

  106 Ремонт сходової клітки та ремонт кухні дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 27 “Карпатська 
казка”, м. Івано-Франківськ 

  97 Ремонт приміщень дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) № 28 “Квітка Карпат”, м. Івано-Франківськ 

  120 Поточний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного 
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навчального закладу (ясла-садок) № 29 “Кобзарик”, 
м. Івано-Франківськ 

  99 Поточний ремонт приміщень коридорів першого поверху 
дошкільного навчального закладу (дитячого садка) № 30 
“Ластівка”, м. Івано-Франківськ 

  120 Поточний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 33 “Кристалик”, 
м. Івано-Франківськ 

  100 Поточний ремонт внутрішніх приміщень комунального 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 34 
“Незабудка” комбінованого типу, м. Івано-Франківськ 

  5 000 Капітальний ремонт вул. Набережної ім. Василя 
Стефаника в м. Івано-Франківську (додаткові роботи) 

  380 Капітальний ремонт (заміна вікон) Космацької ЗОШ I—III 
ступеня Космацької ОТГ Івано-Франківської області 

  150 Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) 
Журівської ЗОШ I—II ступенів с. Журів Рогатинського району 
Івано-Франківської області 

  200 Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у приміщенні 
ФАП с. Довжка Сівко-Войнилівської сільської ради, 
Калуського району Івано-Франківської області 

  110 Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у Тужилівській 
ЗОШ I—III ступенів с. Тужилів Калуського району Івано-
Франківської області 
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  75 Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) 
ФАПу с. Бабин Середній Студінської сільської ради, 
Калуського району Івано-Франківської області 

  195 Придбання ліжка для опікового відділення Івано-
Франківської обласної клінічної лікарні 

  700 Капітальний ремонт (перекриття даху) Яремчанської ЗОШ 
№2 I—III ступенів, м.Яремче Івано-Франківської області 

  500 Капітальний ремонт приміщень адмінбудинку (1,2 поверх) 
Тлумацької міської ради ОТГ в м. Тлумач, вул. Макуха,2 

  1 000 Придбання високотехнологічного медичного обладнання 
для обласної стоматологічної поліклініки, м. Івано-
Франківськ, вул. Тарнавського, 6 

  1 000 Придбання високотехнологічного медичного обладнання 
для комунального закладу “Прикарпатський клінічний 
онкологічний центр” 

  3 000 Придбання спецобладнання для обласної клінічної лікарні 
по вул. Федьковича, 91 в м. Івано-Франківськ 

  1 000 Капітальний ремонт Задубрівського сільського будинку 
культури Снятинського району Івано-Франківської області 

  1 000 Будівництво Народного дому з глядацьким залом на 200 
місць в с. Белелуя Снятинського району Івано-Франківської 
області 

  500 Реконструкція з добудовою Яремчанської ЗОШ I—III ступеня 
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№1 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, 
вул. Свободи, 164 

  350 Капітальний ремонт (заміна вікон) Космацької ЗОШ I—III 
ступеню, отг с. Космач Івано Франківської області 

  300 Капітальний ремонт будинку культури в отг с. Космач Івано-
Франківської області 

  250 Капітальний ремонт ДНЗ ясла-садочок “Гуцулочка” в отг 
с. Космач 

  200 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Новоселиця 
Долинського району Івано-Франківської області 

  300 Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗОШ I—III ступеня в 
с. Конюшки Рогатинського району Івано-Франківської 
області 

  500 Капітальний ремонт першого поверху Коломийської 
центральної лікарні по вул. Родини Крушельницьких, 26, 
м. Коломия Івано-Франківської області 

  200 Капітальний ремонт будинку культури по вул. Перемоги, 24, 
с. Корнич, Коломийського району, Івано-Франківської 
області 

  500 Реконструкція нежитлової будівлі (приміщення старої 
школи) по вул. Грушевського, 61а в с. Лісний Хлібичин, 
Коломийського району Івано-Франківської області під 
дитячий садок 
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  1 450 Капітальний ремонт автомобільної дороги Коломия-
Чернятин О090703 віддаль 15+000 – 15+500 Коломийського 
району Івано-Франківської області 

  500 Капітальний ремонт Пологового будинку Коломийської 
центральної районної лікарні по вул. Роксолани, 7, 
м. Коломия Івано-Франківської області 

  1 450 Капітальний ремонт автомобільної дороги Хмелева-Вікно 
С090407 відстань 0+000 – 0+640 Городенківського .району 
Івано-Франківської області 

  1 450 Капітальний ремонт прибудинкової території біля головного 
корпусу Рожнятівської центральної районної лікарні в смт. 
Рожнятів Івано-Франківської області 

  1 300 Капітальний ремонт Перегінської ЗОШ I—III ступенів № 1 в 
смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської 
області. 

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

  1 000 Реконструкція з добудовою дошкільного навчального 
закладу “Веселка” по вул. Січових Стрільців, 46 в 
смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської 
області. 

  270 Капітальний ремонт адмінприміщення Новоселицької 
сільської ради Долинського району Івано-Франківської 
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області 

  160 Благоустрій території Станковецького навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний 
навчальний заклад” Витвицької ОТГ в с. Станківці, 
Долинського району Івано-Франківської області. Нове 
будівництво. 

  250 Капітальний ремонт сільського клубу с. Новоселиця 
Долинського району Івано-Франківської області 

  1 450 Капітальний ремонт пологового відділення Рожнятівської 
центральної районної лікарні по вул. Шкільна, 17 в смт. 
Рожнятів, Івано-Франківської області. 

  300 Капітальний ремонт Брошнів-Осадської ЗОШ I—III ст. 
Рожнятівського району Івано-Франківської обл 

  1 000 Реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини (АЗПСМ) в с.Сваричів по вул. І травня, 3 
Рожнятівського району, Івано-Франківської області. 

  1 000 Капітальний ремонт з енергозберігаючими заходами ЗОШ 
I—III ступенів у с.Міжріччя Болехівської міської ради Івано-
Франківської області 

  270 Капітальний ремонт Тисівської ЗОШ I—III ступенів, с.Тисів 
Болехівської міської ради Івано-Франківської області 

  150 Капітальний ремонт Рожнятівської ДЮСШ (пл.Єдності, 13 
смт.Рожнятів Івано-Франківської області) 
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  200 Капітальний ремонт Рожнятівського районного народного 
дому в смт.Рожнятів 

  250 Капітальний ремонт Рожнятівської дитячої школи мистецтв 
(вул.Січових стрільців,5 смт.Рожнятів Івано-Франківської 
області) 

  670 Капітальний ремонт приміщення Петранківського ДНЗ 
“Калинка” Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

  1 450 Будівництво другої черги Підберезької ЗОШ I—II ступенів 
Болехівської міської ради Івано-Франківської області 

  330 Капітальний ремонт з заміною вікон в Поляницькій ЗОШ I—III 
ступенів, с.Поляниця Болехівської міської ради Івано-
Франківської області 

  300 Капітальний ремонт Гузіївської ЗОШ I—III ступенів, с.Гузіїв 
Болехівської міської ради Івано-Франківської області 

  900 Капітальний ремонт даху природничо-матиматичного 
ліцею в м.Долина Долинського району Івано-Франківської 
обл.. 

  200 Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини в с.Вербівка Рожнятівського району 
Івано-Франківської області. 

  1 000 Капітальний ремонт мосту через р. Дуба по вул. Шевченка, 
с. Цінева, Рожнятівського району Івано-Франківської 
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області 

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

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

  1 550 Реконструкція частини будівлі існуючої котельні під 
влаштування оздоровчого центру на вул. Грушевського 26-Б 
в м. Долина Івано-Франківської області 

  740,500 Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Чупринки 
в м. Городенка Івано-Франківської області 

  750 Реконструкція навчального корпусу музичного училища на 
вулиці Січових Стрільців, 44 Б в м. Івано-Франківську. 
Добудова актової зали з навчальними приміщеннями 

  99 Придбання комп’ютерного обладнання для Комунального 
закладу Городенківської районної ради “Городенківський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги” 
по вул. Шептицького 24Е, м. Городенка Івано-Франківської 
області 

  150 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Колінківського 
будинку культури Далешівської сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

  100 Добудова шкільної їдальні, виробничих майстерень та 
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класних кімнат по вул. Грушевського, 27 в с. Чернятин 
Городенківського району Івано-Франківської області 

  1 000 Реконструкція будівлі ЗОШ I—III ст. з добудовою навчального 
корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля 
Верховинського району Івано-Франківської області 

09308200000 Косівський район 2 620 Всього, у тому числі: 

  520 Будівництво спортивного майданчика, с. Микитинці 
Косівського району 

  300 Капітальний ремонт підвісного переходу в с. Текуча 
Косівського району Івано-Франківської області через р. 
Текучанка на присілок Гнилиця (у т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

  300 Капіпальний ремонт приміщень Великороженського НВК 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів-дошкільний 
навчальний заклад”, с. Великий Рожен Косівського району 
Івано-Франківської області 

  200 Капітальний ремонт Будинку культури в с. Акрешори 
Косівського району Івано-Франківської області (у т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

  300 Капітальний ремонт Яворівської загальноосвітньої школи I—
III ступенів (заміна вікон, дверей) Косівського району Івано-
Франківської області 

  400 Капітальний ремонт покрівлі Кобаківської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів в с. Кобаки Косівського району Івано-
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Франківської області 

  300 Капітальний ремонт Стопчатівської загальноосвітньої школи 
I—III ступенів с.Стопчатів Косівського району, Івано-
Франківської області 

  300 Капітальний ремонт Хімчинської загальноосвітньої школи 
I—III ступенів (заміна вікон, дверей) Косівського району 
Івано-Франківської області, (в тому числі виготовлення 
кошторисної документації) 

09312200000 Снятинський район 3 800 Всього, у тому числі: 

  500 Капітальний ремонт Красноставської загальноосвітньої 
школи I—II ступенів с. Красноставці Снятинського району 
Івано-Франківської області 

  250 Проведення енергозберігаючих заходів (утеплення 
фасаду) Тростянецької загальноосвітньої школи I—II 
ступенів с. Тростянець Снятинського району Івано-
Франківської області 

  1 500 Капітальний ремонт відкритого басейну в м. Снятин 
Снятинського району Івано-Франківської області 

  300 Проведення енергозберігаючих заходів (заміна вікон) в ДНЗ 
“Золотий ключик” в м. Снятин Снятинського району Івано-
Франківської області 

  630 Ліквідація заборгованості за виконані роботи по об’єкту 
“Відновлення будівлі амбулаторії в с. Стецева Снятинського 
району пошкодженої внаслідок стихії, яка мала місце 07-
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08 липня 2010 року” 

   620 Ліквідація заборгованості за виконані роботи по об’єкту 
“Капітальний ремонт стаціонарного відділення для 
тимчасового або постійного проживання одиноких 
громадян пенсійного віку в с. Стецева Снятинського 
району 

09302200000 Верховинський район 1 700 Всього, у тому числі: 

  500 Будівництво дитячого садка на 40 місць в с. Верхній Ясенів 
Верховинського району Івано-Франківської області 

  200 Оплата послуг з підключення до швидкісної мережі інтернет 
с. Стебні Верховинського району Івано-Франківської 
області 

  200 Оплата послуг з підключення до швидкісної мережі інтернет 
с. Довгополе Верховинського району Івано-Франківської 
області 

  200 Оплата послуг з підключення до швидкісної мережі інтернет 
с. Пробійнівка Верховинського району Івано-Франківської 
області 

  200 Оплата послуг з підключення до швидкісної мережі інтернет 
с. Голошина Верховинського району Івано-Франківської 
області 

  200 Оплата послуг з підключення до швидкісної мережі інтернет 
с. Гринява Верховинського району, Івано-Франківської 
області 
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  200 Оплата послуг з підключення до швидкісної мережі інтернет 
с. Яблуниця Верховинського району Івано-Франківської 
області 

09303200000 Галицький район 130 Всього, у тому числі: 

   130 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Вікторів 
Галицького району Івано-Франківської області 

09304200000 Городенківський район 3 900,500 Всього, у тому числі: 

  400 Капітальний ремонт системи опалення Городенківської 
ЗОШ I—III ступеня №1, м. Городенка Городенківського 
району Івано-Франківської області 

  150 Капітальний ремонт клубу по вул. Лесі Українки, 55 в селі 
Воронів Городенківського району Івано-Франківської 
області. 

  130 Капітальний ремонт будинку культури с. Рашків по 
вул. Т.Шевченка,18 Городенківського району Івано-
Франківської області. 

  100 Реконструкція спортивного майданчика Стрільченської 
ЗОШ I-II ст. в с. Стрільче Городенківського району Івано-
Франківської області. 

  25 Капітальний ремонт даху сільського ФАПу с. Городниця 
Городенківського району Івано_Франківської області 

  25 Капітальний ремонт даху сільського ФАПу в с. Передівання 
Городницької сільської ради Городенківського району 



Продовження додатка 1 176 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Івано-Франківської області 

  120 Капітальний ремонт території (встановлення бруківки) 
Серафинецької ЗОШ I—III ст. Городенківського району 
Івано-Франківської області. 

  85 Капітальний ремонт даху Олієво-Королівської ЗОШ I—II ст., 
спортзалу та котельні по вул. Галицька, 85 в с. Олієво-
Королівка Городенківського району Івано-Франківської 
області 

  5 Придбання туристичного спорядження для Олієво-
Королівської ЗОШ I—II ст. по вул. Галицька, 85 в с. Олієво-
Королівка Городенківського району Івано-Франківської 
області 

  300 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого 
значення (а/д Снятин-Тязів)-Раковець км 0+000 – 5+100… 
Городенківського району Івано-Франківської області 

  1 000 Добудова незавершеного будівництва сільського клубу на 
300 місць (вул. Галицька, буд.70в, с. Лука). Нове 
будівництво. 

  25 Капітальні видатки на придбання мультимедійного 
обладнання для будинку культури с. Копачинці 
Городенківського району Івано-Франківська 
область,Городенківський район,с. Копачинці, вул. Січових 
стрільців, 21 

  1 375 Реконструкція центральної площі м. Городенки по 
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вул. Шевченка 

  99 Придбання комп’ютерного обладнання для Комунального 
закладу Городенківської районної ради “Городенківський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги” 
по вул. Шептицького 24Е, м. Городенка Івано-Франківської 
області 

  61,500 Придбання мультимедійного обладнання для Тишківського 
навчально - виховного комплексу “Загальноосвітня школа 
I—III ст. - дошкільний навчальний заклад” Городенківської 
районної ради Івано-Франківська області 

09309200000 Надвірнянський район 300 Всього, у тому числі: 

   300 Капітальний ремонт (заміна вікон) Гвіздецької ЗОШ I—III 
ступеня, с. Гвізд Надвірнянського району Івано-Франківської 
області 

09201100000 м. Івано-Франківськ 1 389 Всього, у тому числі: 

  350 Облаштування спортивного майданчика Івано-
Франківської загальноосвітньої школи № 16 

  65 Покращення матеріально-технічної бази Івано-Франківської 
обласної дитячої клінічної лікарні 

  300 Придбання та встановлення тренажерного комплексу для 
Івано-Франківської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 
15 

  300 Облаштування спортивного майданчика Природничо-
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математичного ліцею м. Івано-Франківськ 

  200 Покращення матеріально-технічної бази Гімназії № 2 
м. Івано-Франківськ 

  74 Поточний ремонт сходової клітки і внутрішніх приміщень в 
дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 14 
“Кристалик”, м. Івано-Франківськ 

   100 Покращення матеріально-технічної бази Івано-Франківської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 19 

09306200000 Калуський район 390 Всього, у тому числі: 

  290 Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Голинь 
Калуського району Івано-Франківської області 

  50 Капітальний ремонт дитячого майданчика с. Підмихайля 
Калуського району Івано-Франківської області 

   50 Капітальний ремонт дитячого майданчика с. Ріп’янка 
Калуського району Івано-Франківської області 

09204100000 м. Коломия 2 060 Всього, у тому числі: 

  1 450 Капітальний ремонт автомобільної дороги по 
вул. Міцкевича від будинку № 86 до будинку № 102 в 
м. Коломия 

  200 Капітальний ремонт території Коломийської СШ I—III 
ступеня № 5 ім. Т. Г. Шевченка по пр. Грушевського, буд. 64 
в м.Коломия Івано-Франківської області 

  300 Капітальний ремонт системи опалення Комунального 



Продовження додатка 1 179 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

закладу Коломийської міської ради “Коломийський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги” по 
вул. В’ячеслава Чорновола, 32 в м. Коломия Івано-
Франківської області 

  50 Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в 
ДНЗ №17 “Калинка” по вул. В.Стефаника, 11а, м. Коломия 
Івано-Франківської області 

  60 Капітальний ремонт приміщення Комунального закладу 
“Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” 
по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия Івано-Франківської 
області 

09311200000 Рожнятівський район 4 920 Всього, у тому числі: 

  490 Капітальний ремонт ДНЗ “Світанок” в смт. Брошнів-Осада 
Рожнятівського району Івано-Франківської області 

  1 200 Капітальний ремонт мостового переходу через р. Радова 
по вул. Велика в смт. Перегінське Рожнятівського району 
Івано-Франківської області. 

  180 Капітальний ремонт даху клубу в с. Луги Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

  320 Придбання дитячих ігрових майданчиків: с.Брошнів – 50.0 
тис.грн.; с.Ілемня – 50.0 тис.грн.; с.Креховичі – 50.0 тис.грн.; 
с.Ріпне – 60.0 тис.грн.; смт.Пергінське - 110.0 тис.грн) 

  1 130 Капітальний ремонт автомобільної дороги О 090602 Калуш-
Осмолода (в межах Рожнятівського району Івано-
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Франківської області) 

  1 000 Капітальний ремонт автомобільної дороги О 090502 
Долина-Грабів-Цінева (в межах Рожнятівського району , 
Івано-Франківської область) 

  600 Капітальний ремонт Рожнятівського ДНЗ ясла-садок 
“Золота рибка” Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

09305200000 Долинський район 
(Івано-Франківська 
обл.) 

1 550 Всього, у тому числі: 

  1 000 Реконструкція опалення з влаштуванням модульної котельні 
районного народного дому по вул. Пачовського, 8 в 
м. Долина Івано-Франківської області. 

  250 Придбання дитячих ігрових майданчиків: с.Гошів - 50.0 
тис.грн.; с.Надіїв - 50.0 тис.грн.; с.Вишків - 50.0 тис.грн.; 
с.В.Тур’я – 100.0 тис.грн. 

   300 Капітальний ремонт будівлі “Центр Спадщини Вигодської 
вузькоколійки” по вул.Данила Галицького, 66 в смт.Вигода 
Долинського району Івано-Франківської обл. 

09507000000 отг с. Витвиця 178 Всього, у тому числі: 

   178 Придбання дитячих спортивних майданчиків 
Станковецького навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа І ступення – дошкільний навчальний 
заклад” Витвицької ОТГ в с. Станківці, Івано-Франківської 
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області. 

09202100000 м. Болехів 680 Всього, у тому числі: 

  250 Улаштування покриттів з дрібно-розмірних фігурних 
елементів брукування ЗОШ I—III ступенів в с.Козаківка 
Болехівської міської ради Івано-Франківської області 

  330 Реконструкція існуючої системи опалення та заміна 
газових котлів на твердопаливні в паливній школи мистецтв 
в м. Болехів Івано-Франківської області 

   100 Придбання дитячих ігрових майданчиків: с.Тисів – 50.0 
тис.грн.; с.Поляниця – 50.0 тис. 

09301200000 Богородчанський 
район 

350 Всього, у тому числі: 

  100 Капітальний ремонт огорожі біля школи по вул. Січових 
Стрільців в с.Пороги Богородчанського району Івано-
Франківської області 

  100 Придбання дитячого майданчика (с.Глибівка) 
Богородчанського району Івано-Франківської області 

   150 Придбання дитячих ігрових майданчиків: с.Росільна – 50.0 
тис.грн. ; с.Яблунька – 50.0 тис.грн.; с.Пороги – 50.0 тис.грн. 

09205100000 м. Яремче 1 300 Всього, у тому числі: 

  1 300 Реконструкція ЗОШ I—II ступеня під дитячий дошкільний 
заклад на 50 місць в с. Поляниця Яремчанської міської 
ради Івано-Франківської області 
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09506000000 отг смт Більшівці 148 Всього, 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 

09307200000 Коломийський район 2 050 Всього, у тому числі: 

   2 050 Поліклініка, в м. Коломия (І черга будівництва) 

  Київська область  . 

10308200000 Вишгородський район 10 000 Всього, у тому числі: 

  10 000 Будівництво дитячого садка на 75 місць в с. Козаровичі 
Вишгородського району Київської області 

10324200000 Фастiвський район 7 203 Всього, у тому числі: 

  5 000 Реконструкція будівлі дитячого садочка в с. Дмитрівка 
Фастівського району Київської області 

  564 Виготовлення проектно-кошторисної документації (стадія 
РП) по об’єкту: Будівництво об’їзної автомобільної дороги 
поза межами с. Мала Снітинка та Мала Офірна, 
Малоснітинської сільської ради Фастівського району 
Київської області 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Кищинці 
Фастівського району Київської області 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с.Волиця Фастівського 
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району Київської області 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Яхни Фастівського 
району Київської області 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с.Малополовецьке 
Фастівського району Київської області 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Оленівка 
Фастівського району Київської області 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Пришивальня 
Фастівського району Київської області 

  856 Облаштування спортивного майданчика за адресою: 
м. Фастів вул. Соборна, 39 Київської області 

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

10313200000 Києво-Святошинський 
район 

19 847,109 Всього, у тому числі: 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Петрушки Києво-
Святошинського району Київської області 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Княжичі Києво-
Святошинського району Київської області 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Шпитьки Києво-
Святошинського району Київської області 

  160 Встановлення спортивного майданчика в с. Бузова Києво-
Святошинського району Київської області 
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  90 Придбання комп’ютерної техніки для Гатнянської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів с. Гатне Києво-
Святошинського району Київської області 

  90 Придбання комп’ютерної техніки для Малютянської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів с. Малютянка Києво-
Святошинського району Київської області 

  90 Придбання комп’ютерної техніки для Музичанська 
загальноосвітньої школи I—III ступенів с. Музичі Києво-
Святошинського району Київської області 

  90 Придбання комп’ютерної техніки для Забірської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів с. Забір’я Києво-
Святошинського району Київської області 

  90 Придбання комп’ютерної техніки для Хотівського НВК 
загальноосвітньої школи I—III ступенів - гімназія с. Хотів 
Києво-Святошинського району Київської області 

  90 Придбання комп’ютерної техніки для Ходосівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів с. Ходосівка Києво-
Святошинського району Київської області 

  160 Облаштування стадіону Юрівської загальноосвітньої школи 
I—III ступенів с. Юрівка вул. Шевченка, 3, Києво-
Святошинського району Київської області 

  180 Встановлення спортивного майданчика в с. Лісники Києво-
Святошинського району Київської області 
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Назва місцевого 
бюджету 
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Обсяг 
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тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  190 Придбання комп’ютерної техніки, периферійної техніки до 
комп’ютерної техніки для комунальних підприємств 
Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району 
Київської області (вул. Садова, 2, с. Дмитрівка, Києво-
Святошинський район, Київська область 

  190 Придбання комп’ютерної техніки периферійної техніки до 
комп’ютерної техніки для комунальних підприємств 
Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського 
району Київської області (вул. Володимирська, 2б, 
с. Святопетрівське, Києво-Святошинський район, Київська 
область 

  407,713 Капітальний ремонт проїзду від вул. Центральної до 
вул. Незалежності в с. Святопетрівське, Києво-
Святошинський район, Київська область. 

  658,232 Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Садова від 
будинку №21 до буд. № 35 та виїзду на вул. Білгородську в 
с. Святопетрівське Києво-Святошинський район, Київська 
область. 

  507,164 Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Виноградна 
та виїзду на вул. Білгородську в с. Святопетрівське Києво-
Святошинський район, Київська область. 

  1 350 Капітальний ремонт дороги по вул. Садова (до нового 
кладовища) в с. Крюківщина Києво-Святошинського 
району Київської області 
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Обсяг 
субвенції, 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  1 350 Реконструкція електромереж вуличного освітлення 
с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської 
області 

  190 Придбання комп’ютерної техніки, периферійної техніки до 
комп’ютерної техніки для комунальних підприємств 
Крюківщинської сільської ради (вул. Балукова, 10, 
с. Крюківщина, Києво-Святошинський район, Київська 
область 

  1 350 Капітальний ремонт вуличного освітлення та зовнішніх 
електромереж у м. Боярці Києво-Святошинський район, 
Київська область 

  2 374 Будівництво середньої загальноосвітньої школи I—III ступені 
на 24 класи (720 учнів) в смт Чабани вул. Юності 5, Києво-
Святошинського району Київської області 

  10 000 Реконструкція вул. Затишної, с. Лісники Києво-
Святошинського району з влаштуванням твердого покриття 

10302200000 Бiлоцеркiвський район 3 015 Всього, у тому числі: 

  1 499 Капітальний ремонт дороги по вул. Квітнева в с.Іванівка 
Білоцерківського району Київської області 

  480 Капітальний ремонт покрівлі будинку №5 по вул. Соборна 
м. Узин Білоцерківського району Київської області 

  346 Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул. Лесі 
Українки, 68-69, м. Узин Білоцерківського району Київської 
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бюджету 
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територіальної одиниці 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

  132 Поточний ремонт покрівлі житлового будинку №70 по 
вул. Авіаторів м Узин Білоцерківського району Київської 
області 

  43 Поточний ремонт асфальтного покриття по вул. Калинова, 
52, м. Узин Білоцерківського району Київської області 

  60 Закупівля меблів для дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок комбінованого типу) “Сонечко”, м. Узин, вул. В. 
Симиренка, 6 

  60 Закупівля меблів для дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) “Зіронька”, м. Узин, вул. Героїв Крут, 3 

  57 Закупівля меблів для дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) “Ведмежатко”, м. Узин, вул. Київська, 13 

  60 Закупівля комп’ютерної та оргтехніки для навчально-
виховного комплексу “Узинська гімназія”, м. Узин, 
вул. Незалежності, 30 

  60 Закупівля комп’ютерної та оргтехніки для Узинської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 1, м. Узин, вул. Я. 
Мудрого, 11а 

  60 Закупівля комп’ютерної та оргтехніки для Узинської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 2, м. Узин, вул. Л. 
Українки, 64а 

  58 Закупівля комп’ютерної та оргтехніки для Узинської 
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загальноосвітньої школи I—II ступенів № 5, м. Узин, 
вул. Висока, 8 

  50 Закупівля комп’ютерної та оргтехніки для Узинської 
районної лікарні, м. Узин, вул. І. Богуна, 57-А 

  50 Закупівля меблів для Іванівського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів - дитячий 
садок”, с. Іванівка, Білоцерківського району Київської 
області 

10309200000 Володарський район 2 989,650 Всього, у тому числі: 

  650 Капітальний ремонт приміщення комунального закладу 
“Володарська загальноосвітня школа I—III ступенів №1”, 
смт. Володарка, вул. Коцюбинського, 44 

  99,500 Закупівля комп’ютерної та оргтехніки для Комунального 
закладу “Володарська загальноосвітня школа I—III ступенів 
№1”, смт. Володарка, вул. Коцюбинського, 44 

  99,500 Закупівля комп’ютерної та оргтехніки для Комунального 
закладу “Володарська загальноосвітня школа I—III ступенів 
№2” ім. В. Мельника, смт. Володарка, вул. Кооперативна, 
25 

  1 193,650 Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна в с. Ратуш 
Володарського району Київської області 

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

   344 Капітальний ремонт даху та покрівлі Володарського ДНЗ 
“Пізнайко” комбінованого типу в смт. Володарка 
Володарського району Київської області F939 

10321200000 Ставищенський район 411 Всього, у тому числі: 

  255 Капітальний ремонт приміщень клубу-їдальні санаторно-
оздоровчого комплексу “Дружба” Ставищенської 
районної ради Київської області, смт. Ставище, 
вул. С. Цимбала, 50-б 

  94 Капітальний ремонт дороги по вул. Польова 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  

10322200000 Таращанський район 552 Всього, у тому числі: 

  255 Капітальний ремонт спортивної зали Таращанської 
загальноосвітеої школи I—III ступенів №2, м. Тараща, 
вул. Володимира Великого, 32-А 

  121 Капітальний ремонт дороги по вулиці Мулівська в 
м. Тараща Таращанського району Київської області  

  176 Капітальний ремонт сільського будинку культури по 
вул. Соборна в селі Велика Вовнянка, Таращанського 
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району, Київської області 

10206100000 м. Iрпiнь 1 657,996 Всього, у тому числі: 

  190 Придбання комп’ютерної техніки, периферійної техніки до 
комп’ютерної техніки для комунального підприємства 
Гостомельської селищної ради м. Ірпеня (вул. Свято-
Покровська, 2, смт. Гостомель, Київська область 

  190 Придбання комп’ютерної техніки, периферійної техніки до 
комп’ютерної техніки для комунального підприємства 
Ворзельської селищної ради м. Ірпеня (вул. Курортна, 72, 
смт. Ворзель, Київська область 

   1 277,996 Будівництво парку відпочинку на пл. Рикунова у смт. 
Гостомелі 

10316200000 Обухiвський район 6 060 Всього, у тому числі: 

  195 Закупівля спортивного інвентарю (човни, каное, байдарки 
та ін.) для Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
Обухівської районної ради Київської області. 

  100 Придбання та встановлення спортивного майданчику по 
вул. Будівельників, 11 в м. Українка Обухівського району 
Київської області. 

  197 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику в 
с. Великі Дмитровичі Обухівського району Київської області. 

  108 Придбання та заміна віконних блоків в амбулаторії та 
бібліотеці с. Великі Дмитровичі Обухівського району 
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Київської області. 

  193 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Верем’я Обухівського району Київської області. 

  195 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Витачів Обухівського району Київської області. 

  197 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику в 
с. Германівка Обухівського району Київської області. 

  100 Придбання комп’ютерної техніки, периферійної техніки до 
комп’ютерної техніки для Германівської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів Обухівського району Київської області. 

  450 Придбання та заміна віконних блоків у Григорівській 
загальноосвітньої школі I—III ступенів Обухівського району 
Київської області. 

  175 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Григорівка Обухівського району Київської області. 

  195 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Дерев’яна Обухівського району Київської області. 

  70 Закупівля музичної техніки та устаткування для Дерев’янської 
сільської ради Обухівського району Київської області. 

  70 Придбання та заміна віконних блоків в клубі, бібліотеці та 
фельдшерському пункті с. Деремезна Обухівського 
району Київської області. 

  197 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику в 



Продовження додатка 1 192 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

с. Деремезна Обухівського району Київської області. 

  175 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Долина Обухівського району Київської області. 

  175 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику в 
с. Долина Обухівського району Київської області. 

  75 Придбання та заміна віконних блоків в Долинянській 
сільській раді Обухівського району Київської області. 

  190 Придбання та заміна віконних блоків в Жуківцівській 
загальноосвітній школі I—II ступенів Обухівського району 
Київської області . 

  90 Придбання та заміна віконних блоків в Дошкільному 
навчальному закладі  “Золота рибка” (ясла-садок) 
Жуківцівської сільської ради Обухівського району Київської 
області  

  195 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Копачів Обухівського району Київської області. 

  197 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику в 
с. Копачів Обухівського району Київської області. 

  395 Придбання та заміна віконних блоків в Краснослобідській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Обухівського району 
Київської області. 

  150 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області. 
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  197 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику в 
с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області. 

  200 Будівництво зовнішнього освітлення вулиць Садова та 
Лісова в с. Нещерів Обухівського району Київської області. 

  40 Придбання та заміна віконних блоків для Перегонівської 
сільської ради Обухівського району Київської області. 

  197 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику в 
с. Перше Травня Обухівського району Київської області. 

  50 Закупівля та встановлення штучного покриття спортивного 
майданчика в с. Перше Травня Обухівського району 
Київської області. 

  195 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Семенівка Обухівського району Київської області. 

  50 Закупівля спортивного інвентарю та устаткування для 
Семенівської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Обухівського району Київської області. 

  50 Придбання та заміна віконних блоків у фельдшерському 
пункті Семенівської сільської ради Обухівського району 
Київської області. 

  195 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Старі Безрадичі Обухівського району Київської області. 

  197 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику в 
с. Старі Безрадичі Обухівського району Київської області. 
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  195 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Халеп’я Обухівського району Київської області. 

  60 Придбання та заміна віконних та дверних блоків у клубі 
с. Щербанівка Обухівського району Київської області. 

  150 Придбання та встановлення спортивного майданчику в 
с. Щербанівка Обухівського району Київської області. 

  100 Закупівля музичних інструментів для дитячого духового 
оркестру “Гей, соколи!” Трипільської загальноосвітньої 
школи I – III ступенів Обухівського району Київської області. 

  100 Капітальний ремонт кабінету хімії та приміщення дитячого 
духового оркестру Трипільської загальноосвітньої школи I – 
III ступенів Обухівського району Київської області. 

10307200000 Василькiвський район 
(Київська обл.) 

3 308,300 Всього, у тому числі: 

  1 372,300 Будівництво кластера тепло забезпечення на території села 
Кодаки Васильківського району Київської області за 
рахунок місцевих відновлювальних джерел енергії. 

  1 400 Капітальний ремонт Пшеничненського НВК (дошкільна 
група) Васильківського району Київської області. 

  196 Придбання та встановлення обладнання для 
баскетбольного майданчика для учнів Крушинської 
Загальноосвітньої школи I – III ступенів Васильківського 
району Київської області. 



Продовження додатка 1 195 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  190 Закупівля повного комплекту меблів для амбулаторії смт. 
Глеваха Васильківського району Київської області. 

  150 Придбання та встановлення спортивного майданчику в смт. 
Саливінки Васильківського району Київської області. 

10205100000 м. Василькiв 631,700 Всього, у тому числі: 

  124 Придбання та встановлення волейбольно-баскетбольного 
майданчика по вул. Грушевського, 39 м. Васильків 
Васильківського району Київської області. 

  96,700 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика 
по вулиці і провулку Кармелюка у м. Васильків 
Васильківського району Київської області. 

  96,700 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика 
по вулиці Робкорівській у м. Васильків Васильківського 
району Київської області. 

  124,300 Придбання та встановлення обладнання для спортивного 
майданчику в парку “Берізки” м. Васильків Васильківського 
району Київської області. 

   190 Придбання та встановлення спортивно-гімнастичного 
комплексу для Васильківської загальноосвітньої школи №9 
м. Васильків Васильківського району. 

10314200000 Макарiвський район 860 Всього, у тому числі: 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Копилів 
Макарівського району Київської області 



Продовження додатка 1 196 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Наливайківка 
Макарівського району Київської області 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Рожів 
Макарівського району Київської області 

  80 Встановлення дитячого майданчика в с. Маковище 
Макарівського району Київської області 

  180 Встановлення спортивного майданчика в с. Ясногородка 
Макарівського району Київської області 

  180 Встановлення спортивного майданчика в с. Яблунівка 
Макарівського району Київської області 

  180 Встановлення спортивного майданчика в с. Пашківка 
Макарівського району Київської області 

10320200000 Сквирський район 1 960 Всього, у тому числі: 

  120 Встановлення спортивного майданчика в с. Кривошиїнці 
Сквирського району Київської області 

  120 Встановлення спортивного майданчика в с. Самгородок 
Сквирського району Київської області 

  120 Встановлення спортивного майданчика в с. Малі Лисовці 
Сквирського району Київської області 

  120 Встановлення спортивного майданчика в с. Буки 
Сквирського району Київської області 

  120 Встановлення спортивного майданчика в с. Чубинці 



Продовження додатка 1 197 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Сквирського району Київської області 

  120 Встановлення спортивного майданчика в с. Дулицьке 
Сквирського району Київської області 

  120 Встановлення спортивного майданчика в с. Пищики 
Сквирського району Київської області 

  120 Встановлення спортивного майданчика в с. Велико-
Половецьке Сквирського району Київської області 

  1 000 Капітальний ремонт кінотеатру по вул. Соборна, 16 в 
м. Сквира Київської області 

10204100000 м. Бровари 1 124,900 Всього, у тому числі: 

  169,900 Придбання чотирьох мультимедійних комплексів та 
багатофункціонального приладу для Броварської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №1 

  90 Придбання інтерактивного комплексу для Броварської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №10 

  90 Придбання інтерактивного комплексу для Броварської 
спеціалізованої школи I—III ступенів № 5 

  90 Придбання інтерактивного комплексу для Броварської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №3 

  85 Придбання спортивного інвентаря для Броварської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №2 

  300 Придбання обладнання для кабінету “Фізика” для 
Броварської загальноосвітньої школи I—III ступенів №2 



Продовження додатка 1 198 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  300 Придбання обладнання для кабінету “Фізика” для 
Броварської загальноосвітньої школи I—III ступенів №9 

10201100000 м. Березань 1 700 Всього, у тому числі: 

  1 200 Придбання ультразвукової системи MyLab40, виробник 
ESAOTE Europe B.V., для Березанської міської лікарні, 
Київської області 

  500 Придбання чотирьох дитячих спортивно-розважальних 
майданчиків для м. Березань Київської області 

10301200000 Баришiвський район 3 498,965 Всього, у тому числі: 

  1 038,676 Капітальний ремонт (заміна) лікарняного ліфта у 
стаціонарному корпусі Баришівської ЦРЛ за адресою: 
вул. Київський шлях, 126, смт. Баришівка Київської області 

  550,289 Поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів 
освіти Баришівського району Київської області 

  1 600 Придбання обладнання для оснащення навчальних 
кабінетів закладів освіти Баришівського району Київської 
області 

  160 Поліпшення матеріально-технічного забезпечення 
комунальних спортивних закладів Баришівського району 
Київської області 

  100 Придбання обладнання для дитячих спортивно-
розважальних майданчиків (для с. Леляки – 30 тис., 
с. Григорівка – 40 тис., с. Хмельовик – 30 тис.) 



Продовження додатка 1 199 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  50 Поліпшення матеріально-технічного забезпечення 
комунального закладу “Баришівський районний 
територіальний центр соціального обслуговування 
населення (надання соціальних послуг)” 

10306200000 Броварський район 2 772,909 Всього, у тому числі: 

  586,268 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 
території Броварської центральної районної лікарні за 
адресою: вул. Шевченка, 14, м. Бровари, Київська область 

  831,626 Капітальний ремонт спортивного залу по вул. Шкільна, 22 в 
с. Рудня Броварського району Київської області 

  588,138 Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Шевченка, 
Чехова, Жердівська, Я. Мудрого с. Гоголів Броварського 
району, Київської області 

  100 Придбання обладнання для дитячих спортивно-
розважальних майданчиків для с. Богданівка Броварського 
району 

  160 Придбання комп’ютерного класу для загальноосвітнього 
навчального закладу с. Богданівка Броварського району 
Київської області 

  36,400 Придбання ЕКГ комплексу “CARDIO” -12 канального для 
Броварського районного центру первинної медико-
санітарної допомоги (смт. Калинівка) 

  95,475 Придбання автоклаву парового “Автоклав класу S 22 л 



Продовження додатка 1 200 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Euroklav 23V-S” для Броварського районного центру 
первинної медико-санітарної допомоги (с. Калинівка) 

  30 Придбання шафи для медикаментів для Броварського 
районного центру первинної медико-санітарної допомоги 
(с. Літочки) 

  20 Придбання медичних кушеток для Броварського районного 
центру первинної медико-санітарної допомоги (с. Літочки) 

  30 Придбання електрофорезу для Броварського районного 
центру первинної медико-санітарної допомоги (с. Пухівка) 

  35 Придбання апарату для звукової терапії для Броварського 
районного центру первинної медико-санітарної допомоги 
(с. Пухівка) 

  40 Придбання тубус-кварца для Броварського районного 
відділення невідкладної допомоги (с. Пухівка) 

  50 Придбання обладнання для дитячого спортивно-
розважального майданчика для с. Русанів Броварського 
району 

  50,002 Придбання обладнання (проектори, мультимедійні дошки, 
кріплення) для загальноосвітніх навчальних закладів 
Броварського району 

  120 Придбання 3 дитячих розважально-спортивних майданчиків 
для населених пунктів Броварського району (для села 
Княжичі - 2 майданчики, для села Требухів - 1 майданчик) 



Продовження додатка 1 201 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 
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територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

10501000000 отг смт Калита 773,228 Всього, у тому числі: 

  773,228 Капітальний ремонт (санація) будівлі Семиполківської 
лікарні в с. Семиполки по вул. Миру, 11 Броварського 
району Київської області 

10315200000 Миронiвський район 619 Всього, у тому числі: 

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

  110 Капітальний ремонт дороги по провулку Привокзальний в 
м. Миронівка Київської області  

10303200000 Богуславський район 674 Всього, у тому числі: 

  674 Реконструкція теплової мережі у м. Богуслав 
Богуславського району Київської області. Ділянка від ТК № 9 
по вул. Соборна до ТК № 36 по вул. Миколаївська 

10203100000 м. Бориспiль 825,009 Всього, у тому числі: 

  225,009 Придбання обладнання (проектори, мультимедійні дошки, 
кріплення) для загальноосвітніх навчальних закладів міста 
Бориспіль 

  600 Придбання 15 дитячих розважально-спортивних 
майданчиків для міста Бориспіль 

10304200000 Бориспiльський район 4 504,923 Всього, у тому числі: 

  525,021 Придбання обладнання (проектори, мультимедійні дошки, 
кріплення) для загальноосвітніх навчальних закладів 
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Бориспільського району 

  960 Придбання 24 дитячих розважально-спортивних 
майданчиків для населених пунктів Бориспільського району 
( по одному майданчику для сіл Кучаків, Сеньківка, Велика 
Стариця, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, 
Чубинське, Вишеньки, Петропавлівське, Вороньків, Гора, 
Глибоке, Гнідин, Головурів, Кийлів,Дударів, Іванків, Любарці, 
Мартусівка, Мирне, Проців, Ревне, Сошників, Щасливе, 
Проліски) 

  3 019,902 Будівництво середньої загальноосвітньої школи I—III 
ступенів на 24 класи (720 учнів) по вулиці Погребняка в селі 
Чубинське Великоолександрівської сільської ради 
Бориспільського району Київської області, з 
реконструкцією незавершеної будівництвом будівлі 
амбулаторії під навчально-виробничий комплекс школи 

10310200000 Згурiвський район 8 533,616 Всього, у тому числі: 

  400,016 Придбання обладнання (проектори, мультимедійні дошки, 
кріплення) для загальноосвітніх навчальних закладів 
Згурівського району 

  1 020 Придбання 2 дитячих павільйонів для смт Згурівка та 23 
дитячих розважально-спортивних майданчиків для 
населених пунктів Згурівського району (для смт Згурівка - 6 
майданчиків, по одному майданчику для сіл Нова 
Олександрівка, Любомирівка, Пасківщина, Аркадіївка, 
Войтове, Середівка, Великий Крупіль, Олександрівка, 



Продовження додатка 1 203 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Безуглівка, Вознесенське, Жуківка, Лизогубова Слобода, 
Нова Оржиця, Стара Оржиця, Усівка, Черевки, 
Шевченкове) 

  7 113,600 Реконструкція з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х 
поверховий житловий будинок по вулиці І. Кирія в смт. 
Згурівка Київської області 

10317200000 Переяслав-
Хмельницький район 

2 030,032 Всього, у тому числі: 

  600,024 Придбання обладнання (проектори, мультимедійні дошки, 
кріплення) для загальноосвітніх навчальних закладів 
Переяслав-Хмельницького району 

  1 080 Придбання 27 дитячих розважально-спортивних 
майданчиків для населених пунктів Переяслав-
Хмельницького району (по одному майданчику для сіл 
Вовчків, Горбані, Мала Каратуль, Гайшин, Дем’янці, 
Харківці, Дівички, Єрківці, Ковалин, Козлів, Лецьки, Вінинці, 
Мазінки, Пологи, Вергуни, Пологи, Яненки, Пристроми, 
Переяславське, Світанок, Сомкова Долина, Стовп’яги, 
Веселе, Кавказ, Строкова, Ташань, Улянівка, Циблі, 
Шевченкове) 

  350,008 Будівництво мережі вуличного освітлення з використанням 
інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) 
в селі Улянівка та селі Тарасівка Переяслав-Хмельницького 
району Київської області 
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10325200000 Яготинський район 1 050,018 Всього, у тому числі: 

  450,018 Придбання обладнання (проектори, мультимедійні дошки, 
кріплення) для загальноосвітніх навчальних закладів 
Яготинського району 

  600 Придбання 15 дитячих розважально-спортивних 
майданчиків для населених пунктів Яготинського району 
(для міста Яготина - 7 майданчиків, по одному майданчику 
для сіл Гензерівка, Засупоївка, Двірківщина, Лозовий Яр, 
Райківщина, Сулимівка, Супоївка, Червоне) 

10100000000 Обласний бюджет 
Київської області 

4 999,800 Всього, у тому числі: 

   1 053,200 Реконструкція насосної станції другого підйому 
(Шевченка)” (заходи енергозбереження) за адресою: 
Київська область, смт Коцюбинське, вул. Шевченко, 4 

   1 053,200 Реконструкція насосної станції другого підйому 
(Доківська)” (заходи енергозбереження) за адресою: 
Київська область, смт Коцюбинське, вул. Доківська, 12 

   1 053,200 Реконструкція насосної станції другого підйому 
Пономарьова (Картографія)” (заходи енергозбереження) 
за адресою: Київська область, смт Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 24 

   1 053,200 Реконструкція насосної станції другого підйому 
(Пономарьова)” (заходи енергозбереження) за адресою: 
Київська область, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6 
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   787 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Будинку культури за 
адресою: Київська область, смт Коцюбинське, 
вул. Доківська, 5 

  Кіровоградська 
область 

 . 

11317200000 Онуфріївський район 3 325 Всього, у тому числі: 

  2 300 Капітальний ремонт Онуфріївської центральної районної 
лікарні по вулиці Графа Толстого № 90 селище Онуфріївка 
Кіровоградської області 

  1 000 Проведення комплексних робіт із благоустрою паркової 
зони по вул. Молодіжній села Успенка Онуфріївського 
району Кіровоградської області 

  25 Придбання засобів для пересування (електровелосипед, 
електроскутер) для Мар’ївського ФАП КЗ “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Онуфріївського району” 

11100000000 Обласний бюджет 
Кіровоградської 
області 

26 800 Всього, у тому числі: 

  300 Реконструкція будинку культури у селі Розумівка 
Олександрівського району Кіровоградської області 
(влаштування шатрової покрівлі) (коригування) 

  15 000 Кіровоградська обласна дитяча лікарня по 
вул. Преображенській, 79/35, м. Кіровоград, - 
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реконструкція 

  1 500 Капітальний ремонт приміщення дитячого садка “Сонечко” 
по вул. Центральна, 4 в с. Жовтневе Устинівського району 
Кіровоградської області (з коригуванням проектно - 
кошторисної документації) 

   10 000 Реконструкція головного корпусу станції переливання крові 
по вул. Преображенська, 88 у м. Кіровограді (коригування) 

11315200000 Олександрівський 
район (Кіровоградська 
обл.) 

1 685 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт конструкцій даху житлового 
багатоповерхового будинку по вул. Леніна, 96 у смт. 
Олександрівка Кіровоградської області 

  60 Придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика, 
с. Михайлівка, Олександрівський район, Кіровоградська 
область 

  45 Придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика, смт 
Олександрівка, Олександрівський район, Кіровоградська 
область 

  40 Придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика, 
с. Кримки, Олександрівський район, Кіровоградська 
область 

  200 Капітальний ремонт покрівлі районного Будинку культури, 
що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, смт. 
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Олександрівка, вул. Коцюбинського, 2 

  1 000 Капітальний ремонт системи опалення та котельні 
Лісівської філії КЗ “Михайлівське НВО” Олександрівської 
районної ради, Кіровоградської області 

  40 Придбання комплекту меблів для їдальні Олександрівської 
ЗОШ I—III ступенів №1 КЗ “Олександрівське НВО №1” 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

11307200000 Знам’янський район 3 928 Всього, у тому числі: 

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

  2 500 Капітальний ремонт приміщення спортивного залу 
районного будинку культури в с. Богданівка Знам’янського 
району Кіровоградської області 

  180 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання для 
Петрівського навчально-виховного комплексу “Дошкільний 
навчальний заклад - загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Знам’янської районної ради 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, 
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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  

11311200000 Новгородківський 
район 

1 010 Всього, у тому числі: 

  1 000 Капітальний ремонт системи опалення будівлі 
Новгородківського навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів з поглибленим 
вивченням предметів - центр довузівської підготовки”, 
вул. Авер’янова, 2, смт. Новгородка, Кіровоградська 
область 

  10 Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування (морозильна камера) для Митрофанівського 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—
III ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

11319200000 Світловодський район 700 Всього, у тому числі: 

  500 Капітальний ремонт будівлі Микільської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини в с. Микільське 
Світловодського району Кіровоградської області 

  50 Придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика, 
с. Миронівка, Світловодський район, Кіровоградська 
область 
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  100 Придбання меблів для дошкільних та загальноосвітніх 
закладів Світловодського району 

  25 Придбання засобів для пересування (електровелосипед, 
електроскутер) для Микільської АЗПСМ КЗ “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Світловодської 
районної ради Кіровоградської області” 

  25 Придбання медичного обладнання та меблів для 
Павлівської АЗПСМ КЗ “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Світловодської районної ради Кіровоградської 
області” 

11202100000 м. Знам’янка 50 Всього, у тому числі: 

  50 Придбання елементів дитячого майданчику для ДНЗ №7 
“Козачок” 

11306200000 Долинський район 
(Кіровоградська обл.) 

1 300 Всього, у тому числі: 

  1 300 Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу 
“Долинська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №4 
Долинської районної ради” по вул. О.Бочковського, 1 в 
м.Долинська Долинського району Кіровоградської області 

11316200000 Олександрійський 
район 

1 000 Всього, у тому числі: 

  1 000 Капітальний ремонт м’якої покрівлі, вимощення з пандусом 
та утеплення зовнішніх стін будівлі лікувального корпусу з 
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блоком харчування по вул. Анатолія Кохана, 14 в місті 
Олександрія Кіровоградської області 

11318200000 Петрівський район 1 200 Всього, у тому числі: 

  1 200 Капітальний ремонт системи теплопостачання 
інфекційного корпусу комунального закладу “Петрівська 
центральна районна лікарня” Петрівського району 
Кіровоградської області 

11303200000 Гайворонський район 944 Всього, у тому числі: 

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

  100 Поточний ремонт спортивної зали – заміна вікон, дверей на 
металопластикові, заміна обладнання котельні. 
Кіровоградська область, Гайворонський район село 
Хащувати, Хащуватської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів вул. Солгутовська, 1  

  543 Реконструкцiя водопроводу м. Гайворон Гайворонський 
район Кiровоградської областi (кореryвання) 

11301200000 Бобринецький район 300 Всього, у тому числі: 

  300 Реконструкція будівлі дитячої консультації Бобринецької ЦРЛ 
по  
пров. Порика, 6 м. Бобринець, Бобринецький район 
Кіровоградська область під відомче житло 
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11304200000 Голованівський район 585 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт операційного та приймального 
відділення головного корпусу Голованівської ЦРЛ в 
Кіровоградська область Голованівський район  
смт. Голованівськ, вул. Незалежності, 2  

  285 Капітальний ремонт поліклініки Голованівської ЦРЛ в 
Кіровоградській області Голованівській район смт. 
Голованівськ, вул. Незалежності, 2  

11314200000 Новоукраїнський 
район 

2 801,900 Всього, 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. Новоукраїнка 
Новоукраїнський район Кіровоградської області 

  2 601,900 Реконструкція будівлі дитячого садка “Зернятно” по 
вул. Миру, 5 в м. Новоукраїнка Кіровоградської області 

11503000000 отг м. Новоукраїнка 227 Всього, у тому числі: 

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

11203100000 м. Олександрія 2 195 Всього, у тому числі: 

   2 000 Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МК ЛПЗ 
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– Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології 
та діалізу по вул. Семашка, 15 у Олександрії 
Кіровоградської області 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. Олександрія Кіровоградської області м. Олександрія 
Олександрійський район Кіровоградська область 

11501000000 отг м. Бобринець  1 385,300 Всього, у тому числі: 

  493,300 Придбання 2-х сміттєвозів марки КО-413 на базі шасі 
автомобіля ГАЗ-3309 для комунального підприємства 
“Комунальник” Бобринецької міської ради м. Бобринець 
Кіровоградської області 

  892 Придбання автогрейдера марки ГС-14.02 потужністю 99 кВт 
для комунального підприємства “Комунальник” 
Бобринецької міської ради м. Бобринець 

11305200000 Добровеличківський 
район 

998,600 Всього, у тому числі: 

  643,200 Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі ДНЗ №3 
“Капітошка” по пров. Виноградному, 8 в м. Помічна 
Добровеличківського району, Кіровоградської області 

  355,400 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення 
вулицьХолодноярська, Чорновола, Дениса Іванова 
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(Карпенка-Карого), Левка Лук’яненка, Вовченко у м 
Помічна Добровеличківського району, Кіровоградської 
області 

11309200000 Компаніївський район 2 358,100 Всього, у тому числі: 

  1 325,500 Утеплення фасадів головного корпусу Компаніївської ЦРЛ 
смт Компаніївка Кіровградської області 

  606,300 Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи I—III ступенів 
в с. Голубієвичі Компаніївського району Кіровоградської 
області 

  426,300 Будівництво теплогенераторної конструкції контейнерного 
типу з двома теплогенераторними на альтернативному 
паливі потужністю 98 кВт кожний для Червоновершківської 
ЗОШ I—III ступеню Компаніївського району Кіровоградської 
області 

11302200000 Вільшанський район 1 667,300 Всього, у тому числі: 

  935 Капітальний ремонт ФОК у смт Вільшанка, Вільшанського 
району Кіровоградської області 

  732,300 Капітальний ремонт котельні та системи опалення ЗОШ I—
III ступенів у с. Добре, Вільшанського району 
Кіровоградської області 

11308200000 Кіровоградський 
район 

988,800 Всього, у тому числі: 

  720,200 Капітальний ремонт Аджамської загальноосвітньої школи 
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I—III ступеню в с. Аджамка, Кіровоградського району 
Кіровоградської області 

  268,600 Енергозберігаючі заходи в Івано-Благодатненському 
навчально-виховному комплексі “Загальноосвітня школа I—
III ступенів - дошкільний навчальний заклад” (вул. Леніна, 33 
а, с. Івано-Благодатне, Кіровоградського району, 
Кіровоградської області). Капітальний ремонт - заміна вікон 
на металопластикові  

11310200000 Маловисківський 
район 

497,600 Всього, у тому числі: 

   497,600 Капітальний ремонт будівлі Злинської амбулаторії загальної 
практики - сімейної медицини по вул. Велигина, 27 в 
с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської 
області 

11201100000 м. Кропивницький 5 000 Всього, у тому числі: 

  747,005 Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Юрія 
Коваленка, 23, корп. 1, 2 м. Кропивницький 

  884,593 Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг по 
вул. Василя Нікітіна, 23-а, 23-б 

  1 278,880 Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг по 
вул. Кропивницького, 80 

  1 079,671 Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг по 
вул. Героїв України, 26 
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  1 009,851 Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг по 
вул. Бєляєва, 13, корп. 1, 2 

  Луганська область  . 

12303200000 Білокуракинський 
район 

522 Всього, у тому числі: 

  272 Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в 
с. Мирне Білокуракинського району Луганської області 

  250 Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в 
с. Солідарне Білокуракинського району Луганської області 

12305200000 Кремінський район 1 620 Всього, у тому числі: 

  1 500 Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-
тренувальних занять дитячо-юнацького футболу в місті 
Кремінна Кремінського району Луганської області 

  60 Будівництво дитячого майданчику в с. Нововодяне 
Кремінського району Луганської області 

  60 Будівництво дитячого майданчику в с. Макіївка Кремінського 
району Луганської області 

12309200000 Новоайдарський 
район 

800 Всього, у тому числі: 

  200 Поточний ремонт автодороги по вул. Незалежності в смт. 
Новоайдар 

  200 Поточний ремонт автодороги по вул. В. П’ятьоркіна в смт. 
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Новоайдар 

  200 Поточний ремонт автодороги по вул. Дружби в смт. 
Новоайдар 

  200 Поточний ремонт автодороги по вул. Прогонна в смт. 
Новоайдар 

12313200000 Сватівський район 1 000 Всього, у тому числі: 

  540 Будівництво каналізаційної мережі від кварталу 
Незалежності до вулиці Конституції в місті Сватове 
Сватівського району Луганської області. 

  460 Будівництво спортивно-оздоровчого майданчика для 
потреб місцевого населення в місті Сватове Сватівського 
району Луганської області 

12316200000 Старобільський район 2 260 Всього, у тому числі: 

  1 500 Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-
тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території 
Старобільської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 2 
Старобільської районної ради Луганської області 

  60 Будівництво дитячого майданчику на кварталі Ватутіна, 10 в 
м. Старобільськ Старобільського району Луганської 
області 

  60 Будівництво дитячого майданчику на кварталі Ватутіна, 66 в 
м. Старобільськ Старобільського району Луганської 
області 
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  60 Будівництво дитячого майданчику по вулиці Обручева в 
м. Старобільськ Старобільського району Луганської 
області 

  60 Будівництво дитячого майданчику в с. Ганнівка Курячівської 
сільської ради Старобільського району Луганської області 

  60 Будівництво дитячого майданчику в с. Проїждже 
Старобільського району Луганської області 

  60 Будівництво дитячого майданчику в с. Шпотине 
Старобільського району Луганської області 

  400 Закупівля медичного обладнання для комунальної установи 
“Старобільське районне територіальне медичне 
об’єднання” Старобільської районної ради Луганської 
області 

12317200000 Троїцький район 1 300 Всього, у тому числі: 

  600 Капітальний ремонт Розпасіївської загальноосвітньої школи 
I—II ступенів в селі Розпасіївка Троїцького району Луганської 
області 

  500 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—II ступенів в 
селі Сиротине Троїцького району Луганської області 

  200 Проведення робіт із заміни вікон і дверей в сільському 
будинку культури села Тополі Троїцького району Луганської 
області. 

12501000000 отг смт Білокуракине 1 998 Всього, у тому числі: 
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  498 Проведення робіт із заміни вікон і дверей місцевої 
загальноосвітньої школи в с. Нещеретове 

  1 500 Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-
тренувальних занять дитячо-юнацького футболу в 
смт. Білокуракине 

12503000000 отг с. Чмирівка 500 Всього, у тому числі: 

  500 Капітальний ремонт нежилого приміщення, розташованого 
за адресою Луганська обл., с. Чмирівка, 
вул. Воздухофлотська, 52а. 

12302200000 Біловодський район 6 904,310 Всього, у тому числі: 

  1 499 Капітальний ремонт центральної частини будівлі 
Біловодської ЗОШ I—III ступенів шляхом посилення 
будівельних конструкцій будівлі школи за адресою: 
Луганська область, с. Біловодськ, вул. Центральна, 93” 
(Опорна школа) 

  350,060 Будівництво огорожі території Біловодської ЗОШ I—III 
ступенів (опорна школа) 

  1 957,870 Капітальний ремонт Городищенської сільської амбулаторії 
з застосуванням енергозберігаючих технологій. 
Вул. Шкільна, буд.2 с. Городище, Біловодський район, 
Луганська область 

  245 Капітальний ремонт сільської лікарської амбулаторії в 
с. Бараниківка Біловодського району Луганської області 
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  1 400,030 Модульна котельня потужністю 550 кВт з інженерними 
мережами в смт Біловодськ, вул...Леніна, 109 

  1 452,350 Капітальний ремонт автомобільної дороги по 
вул. Виноградна в смт. Біловодськ Луганської області 

12308200000 Міловський район 2 980,780 Всього, у тому числі: 

  1 484,360 Капітальний ремонт харчоблоку Міловської центральної 
районної лікарні за адресою: вул. Першотравнева, 1 , 
Міловського району, смт. Мілове, Луганської області 

  1 496,420 Капітальний ремонт пральні Міловської центральної 
районної лікарні за адресою: вул. Першотравнева, 2, 
Міловського району, смт. Мілове, Луганської області 

  Львівська область  . 

13312200000 Пустомитівський район 1 300 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт приміщень обласного шкірно-
венерологічного диспансеру відділення №4 в с. Сокільники 
Пустомитівського району Львівської області 

  1 000 Капітальний ремонт даху Оброшинської дитячої музичної 
школи Пустомитівського району Львівської області 

13303200000 Городоцький район 
(Львівська обл.) 

4 074 Всього, у тому числі: 

  2 117 Будівництво ЗОШ I—III ступенів в с. Суховоля Городоцького 
району Львівської області, у тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
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  500 Будівництво ЗОШ I—II ступенів в с. Дубаневичі Городоцького 
району Львівської області 

  850 Будівництво народного дому “Просвіта” в с. Мшана 
Городоцького району 

  407 Капітальний ремонт Вишнянської ЗОШ I—III ступенів в 
с. Вишня Городоцького району Львівської області 

  200 Капітальний ремонт Народного дому в с. Вишня 
Городоцького району Львівської області 

13314200000 Самбірський район 2 774 Всього, у тому числі: 

  1 420 Реконструкція з розширенням за рахунок надбудови 
дошкільного навчального закладу в с. Підгайчики 
Самбірського району Львівської області. Коригування 

  250 Придбання меблів для дошкільного навчального закладу в 
с. Підгайчики Самбірського району Львівської області 

  294 Проведення заходів з благоустрою на території села 
Сусолів Самбірського району Львівської області 

  710 Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок на 30 
місць по вул. Весела, 50 в с. Хлопчиці Cамбірського 
району Львівської області. Коригування 

  50 Придбання обладнання і інвентаря для Ваньовицького НВК, 
с. Ваньовичі Стрілковицька сільська рада 

  50 Заміна опалення: Стрілковичі амбулаторія; фельдшерсько-
акушерський пункт с. Ваньовичі; фельдшерсько-
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акушерський пункт с. Дубрівка Стрілковицької сільської 
ради 

13310200000 Мостиський район 290 Всього, у тому числі: 

  290 Капітальний ремонт Зав’язанцівського НВК в с. Зав’язанці 
Мостиського району Львівської області 

13517000000 отг м. Мостиська 243 Всього, у тому числі: 

  243 Капітальний ремонт Годинівської ЗОШ I—II ступенів в 
с. Годині Мостиського району Львівської області 

13511000000 отг м. Новий Калинів 1 000 Всього, у тому числі: 

  1 000 Будівництво дитячого дошкільного закладу на пл. Авіації, 19а 
в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області 
(завершення будівництва). Коригування 

13504000000 отг с. Воля-Баранецька 1 000 Всього, у тому числі: 

  1 000 Реконструкція каналізації з встановленням очисних споруд 
та благоустрій території Баранівецького НВК “СЗШ I—III 
ступенів – ДНЗ” Самбірського району Львівської області 

13518000000 отг м. Судова Вишня 290 Всього, у тому числі: 

  290 Реконструкція системи опалення Волостківської ЗОШ I-II 
ступенів Мостиського району Львівської області 

13522000000 отг с. Шегині 429 Всього, у тому числі: 

  429 Реконструкція Шегинівської ЗОШ I—III ступенів в с. Шегині 
Мостиського району Львівської області 
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13305200000 Жидачівський район 1 500 Всього, у тому числі: 

  1 500 Будівництво побутової каналізації мікрорайону 
“Прибережний”, вул. Набережна, вул. Б. Хмельницького, 
вул. Опришківська, вул. Стрийська, вул. Гоголя, провулок 
Стрийський в м. Жидачів Львівської області 

13318200000 Стрийський район 4 500 Всього, у тому числі: 

  1 500 Реконструкція нежитлової будівлі колишнього дитячого 
садка під дитячий садок на 45 місць в с. Лисятичі 
Стрийського району Львівської області (коригування) 

  1 510 Реконструкція незавершеного будівництва адмінбудинку з 
розміщенням приміщень сільської ради, музичної школи, 
відділення зв’язку і амбулаторії с. Гірне Стрийського району 
Львівської області (коригування) 

  1 490 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного 
навчального закладу “Півник” в с. В. Дідушичі Стрийського 
району Львівської області 

13207100000 м. Стрий 4 000 Всього, у тому числі: 

  4 000 Реконструкція СШЗ № 9 у НВК “ЗОШ I—III ступенів № 9 ДНЗ” 
по вул. Грабовецькій, 23 в м. Стрию Львівської області 
(коригування 

13100000000 Обласний бюджет 
Львівської області 

10 907,296 Всього, у тому числі: 

  25 Придбання технічної апаратури і системи 
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відеоспостереження для історико-етнографічного музею 
“Бойківщина” по вул. Чайковського 4, а/с 40 у м. Самборі 

  9 842,296 Капітальний ремонт інженерних мереж та приміщень 
пологового корпусу Львівської обласної клінічної лікарні за 
адресою: вул. Некрасова 4, м. Львів 

  100 Департамент освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації (закупівля комп’ютерного, технологічного 
обладнання та оргтехніки для Державного професійно-
технічного навчального закладу “Новороздільський 
професійно-технічний ліцей будівництва та побуту” у 
м. Новий Розділ Львівської області) 

  100 Департамент освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації (заміна вікон та дверей у Поморянському 
професійному ліцеї смт. Поморяни Золочівського району 
Львівської області) 

  100 Департамент освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації (покращення матеріально-технічного 
забезпечення Перемишлянського професійного ліцею 
Перемишлянського району Львівської області) 

  240 Закупівля комп’ютерного, технічного та медичного 
обладнання для Львівської обласної клінічної лікарні 
Львівської області 

   500 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових хідників та доріг 
комунального закладу Львівської обласної ради “Львівський 



Продовження додатка 1 224 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

геріатричний пансіонат”, вул. Медової Печери, 71, м. Львів 

13206100000 м. Самбір 1 375 Всього, у тому числі: 

  1 000 Заміна покриття даху гімназії по вул. Січових Стрільців, 10 у 
м. Самборі 

  100 Придбання медичного обладнання для держапвного 
закладу “Вузлова лікарня ст. Самбір” ДТГО “Львівська 
залізниця” 

  100 Придбання медичного обладнання для комунального 
закладу “Самбірська центральна районна лікарня” на 
вул. Шпитальній, 14 у м. Самборі 

  30 Ремонт приміщення, заміна опалення у музеї Л. Курбаса 
по вул. Леся Курбаса у м. Самборі 

  30 Ремонт фасаду, даху і благоустрій території середньої 
школи № 3 ім. В. Юричка по вул. Калнишевського 175 у 
м. Самборі 

  50 Виготовлення технічної документації на капітальний ремонт 
приміщення Центру позашкільної освіти по вул. Мазепи, 7 у 
м. Самборі 

  30 Заміна вікон та енергозберігаючі заходи середньої школи 
№ 8 по вул. Січових Стрільців, 18 у м. Самборі 

  25 Придбання дитячих майданчиків по вул. Коперніка, 52а та 
по вул. І. Франка у м. Самборі 

  10 Видання книги до святкування 225-річчя Самбірської гімназії 



Продовження додатка 1 225 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

13315200000 Сколівський район 300 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт (заміна покрівлі) приміщення 
дошкільного навчального закладу № 2 вул. Стрийська, 6а, 
м. Сколе 

13317200000 Старосамбірський 
район 

4 200 Всього, у тому числі: 

  170 Реконструкція народного дому с. Стара Ропа, 
Старосолянська селищна рада 

  200 Реконструкція котельні Мшанецького стаціонарного 
відділення з паліативною та хоспісною опікою для 
постійного або тимчасового мешкання одиноких 
непрацездатних громадян,інвалідів гірської території 
Старосамбірського районного територіального центру 
обслуговування с. Мшанець 

  210 Реконструкція народного дому с. Воля, Волянська сільська 
рада 

  280 Реконструкція хірургічного відділення Старосамбірської 
ЦРЛ (м. Старий Самбір,вул. Л.Галицького) 

  190 Реконструкція народного дому с. Волошиново, 
Волошинівська сільська рада 

  170 Реконструкція народного дому с. Велика Лінина, 
Великолінинська сільська рада 

  220 Реконструкція психоневрологічного відділення 



Продовження додатка 1 226 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Старосамбірської ЦРЛ с. Лаврів, Великолінинська сільська 
рада 

  340 Реконструкція народного дому с. Стрілки, Стрілківська 
сільська рада 

  190 Реконструкція терапевтичного відділення №2 
Старосамбірської ЦРЛ, с. Стрілки, Стрілківська сільська 
рада 

  150 Реконструкція приміщень Стар’явської загальносвітньої 
середньої школи I—III ступенів, с. Стар’яви 

  190 Реконструкція народного дому с. Передільниця, 
Трушевицька сільська рада 

  180 Реконструкція народного дому с. Чаплі, Чаплівська сільська 
рада 

  150 Реконструкція народного дому с. Муроване, Мурованська 
сільська рада 

  180 Реконструкція народного дому с. Княжпіль, Княжпільська 
сільська рада 

  180 Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Піцерево, Ясенице -Замкова сільська рада 

  170 Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Грозьово, Грозівська сільська рада 

  150 Реконструкція народного дому с. Ріп’яна, Ріпянська 
сільська рада 



Продовження додатка 1 227 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  110 Реконструкція Тершівської загальносвітньої середньої 
школи I—II ступенів, с. Тершів 

  110 Реконструкція Страшевицької загальносвітньої середньої 
школи I—II ступенів, с. Страшевичі 

  130 Реконструкція народного дому с. Біличі, Білицька сільська 
рада 

  180 Реконструкція народного дому с. Стрільбичі, Стрільбицька 
сільська рада 

  200 Капітальний ремонт дитячого відділення Добромильської 
НЛ, м. Добромиль, вул. Міцкевича, 15 

  150 Реконструкція приміщень Топільницької загальносвітньої 
середньої школи I—II ступенів, с. Топільниця (з 
впровадженням енергозберігаючих заходів) 

13319200000 Турківський район 4 000 Всього, у тому числі: 

  40 Придбання обладнання та музичної апаратури для 
Либохорської загальноосвітньої школи I—III ступеней 
Турківського району Львівської області 

  30 Придбання апаратури та обладнання для Турківської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №1 Турківського 
району 

  30 Придбання апаратури та обладнання для Турківського 
начально-виховного комплексу I—II ступеня №1 Турківського 
району 



Продовження додатка 1 228 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  500 Придбання санітарного автомобіля для Турківської КЦРЛ 

  50 Виконання робіт з облаштування дитячого майданчика в 
м.Турка по вул.Січових Стрільців 

  50 Капітальний ремонт приміщення Боринського НВК (ДНЗ) 

  100 Капітальний ремонт приміщення народного дому в 
смт.Бориня 

  100 Реконструкція Сигловатського НВК (ЗНЗ I—II ступенів – ДНЗ) 
по вул. Ровенській, 407/Б в с. Бітля (Сигловате) Турківського 
району 

  20 Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в 
с.Сигловате Турківського району 

  25 Капітальний ремонт СЛА в с.Бітля Турківського району 

  150 Влаштування огорожі для спортивного майданчика на 
території Бітлянського начально-виховного комплексу в 
с.Бітля Турківського району 

  30 Закупівля музичної апаратури для народного дому в 
с. Боберка Турківського району 

  50 Капітальний ремонт приміщення народного дому в 
с.Боберка Турківського району 

  100 Заходи з енергозбереження по Боберківському начально-
виховному комплексу (капітальний ремонт по заміні вікон 
та дверей) Турківського району 



Продовження додатка 1 229 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  40 Капітальний ремонт приміщення Верхненського начально-
виховного комплексу (заходи з енергозбереження) 
Турківського району 

  50 Капітальний ремонт приміщення Яворівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Турківського району 

  80 Капітальний ремонт приміщення та твердопаливного котла 
Верхньогусиненського начально-виховного комплексу I—III 
ступенів Турківського району 

  50 Капітальний ремонт приміщення Верхньояблуньського НВК 
ЗНЗ-ДНЗ Турківського району 

  20 Поточний ремонт дороги по вул. Олекси Довбуша в 
с. Зубриця Турківського району 

  40 Капітальний ремонт приміщення народного дому в 
с.Кринтята Турківського району 

  50 Придбання обладнання та інвентарю для Лосинецької 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Турківського району 

  30 Закупівля музичної апаратури для народного дому в 
с.Завадівка Турківського району 

  40 Капітальний ремонт приміщення Ільник-Закіпчанської 
загальноосвітньої школи І ступеня Турківського району 

  40 Капітальний ремонт приміщення Радицької 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Турківського району 

  100 Капітальний ремонт Ісаївського начально-виховного 



Продовження додатка 1 230 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

комплексу Турківського району 

  20 Придбання апаратури для народного дому в с. Ісаї 
Турківського району 

  15 Поточний ремонт приміщення фельдшерсько-
акушерського пункту в с. Ісаї Турківського району 

  100 Поточний ремонт комунальної дороги по вулиці Шевченка в 
с.Карпатське Турківського району 

  30 Закупівля апаратури та обладнання для Вовченського 
начально-виховного комплексу Турківського району 

  30 Закупівля музичної апаратури для народного дому в 
с.Вовче Турківського району 

  40 Влаштування огорожі приміщення народного дому в 
с.Вовче Турківського району 

  30 Влаштування огорожі сільського стадіону в с.Вовче 
Турківського району 

  30 Закупівля апаратури та обладнання для Комарницького 
начально-виховного комплексу Турківського району 

  50 Поточний ремонт комунальної дороги по вулиці Лесі 
Українкив с.Красне 

  30 Закупівля апаратури та обладнання Красненської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Турківського району 

  50 Капітальний ремонт приміщення Кривківської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Турківського району 



Продовження додатка 1 231 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  80 Капітальний ремонт народного дому в с.Ластівка 
Турківського району 

  30 Закупівля апаратури та обладнання для Жукотинської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Турківського району 

  20 Поточний ремонт приміщення фельдшерсько-
акушерського пункту в с.Жукотин Турківського району 

  60 Придбання апаратури та обладнання для Лімнянського 
начально-виховного комплексу Турківського району 

  50 Придбання обладнання для фельдшерсько-акушерського 
пункту в с.Лімна Турківського району 

  60 Закупівля металевих конструкцій автобусних зупинок 
с.Лімна Турківського району 

  40 Закупівля металевих конструкцій автобусних зупинок 
с.Лімна Турківського району 

  50 Капітальний ремонт Матківського начально-виховного 
комплексу Турківського району 

  30 Придбання апаратури для народного дому в с.Ропавське 
Турківського району 

  20 Поточний ремонт приміщення фельдшерсько-
акушерського пункту в с. Н. Висоцьке 

  50 Капітальний ремонт приміщення Яблунівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів (заміна вікон) 
Турківського району 



Продовження додатка 1 232 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  30 Закупівля апаратури та обладнання для Нижньовисоцького 
НВК Турківського району 

  30 Закупівля апаратури та обладнання для Нижньотурівського 
начально-виховного комплексу Турківського району 

  200 Капітальний ремонт приміщення бібліотеки в с.Нижній Турів 
Турківського 

  100 Закупівля шкільного обладнання для Нижньояблунського 
НВК Турківського району 

  30 Поточний ремонт народного дому в с.Нижня Яблунька 
Турківського району 

  30 Поточний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в 
с. Присліп Турківського району 

  30 Закупівля музичної апаратури для народного дому в с.Риків 
Турківського району 

  30 Закупівля музичної апаратури для народного дому в 
с.Багнувате Турківського 

  30 Закупівля апаратури та обладнання для Розлуцького 
начально-виховного комплексу Турківського району 

  100 Капітальний ремонт приміщення народного дому в 
с.Сянки Турківського району 

  50 Капітальний ремонт приміщення філії Хащівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів с. Лопушанка 
Турківського району 



Продовження додатка 1 233 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  30 Придбання музичної апаратури для народного дому в 
с.Хащів Турківського району 

  50 Влаштування спортивного майданчика на території 
Шум`яцької загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Турківського району 

  200 Реконструкція даху Явірської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів Турківського району 

  20 Поточний ремонт приміщення фельдшерсько-
акушерського пункту в с.Шум`яч Турківського району 

  80 Капітальний ремонт системи опалення Ясеницького 
начально-виховного комплексу Турківського району 

  80 Роботи з влаштування системи водопостачання в 
Шандровецькому НВК Турківського району 

  90 Встановлення твердопаливного котла у Верхньовисоцькому 
НВК Турківського району 

  60 Придбання комп’ютерної техніки для Присліпського 
начально-виховного комплексу I—II ступенів Турківського 
району 

13201100000 м. Львів 232,704 Всього, у тому числі: 

  157,704 Реконструкція даху під облаштування частин неосвоєного 
горища під кабінет психологічної служби у СЗШ № 5 на 
вул. Кокорудзів, 9 у м. Львові 

  45 Облаштування дитячого ігрового майданчика у ДНЗ №168 
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(м. Львів, вул. Кульпарківська, 182) у м. Львові Львівської 
області  

  30 Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б по 
вул. Куліша у м. Львові Львівської області 

13313200000 Радехівський район 4 449,350 Всього, у тому числі: 

  890,846 Будівництво спортзалу з надбудовою музею учнівської 
творчості над допоміжними приміщеннями для ЗОШ I—IIIст. 
№2 по вул.Селезінків,1 в м. Радехові Львівської області. 
(Коригування) 

  787,866 Реконструкція даху поліклініки Радехівської ЦРЛ по 
вул. Львівській,8 м.Радехів Львівської обл. 

  806,567 Реконструкція будівлі Народного дому з влаштуванням 
шатрового даху у с. Корчин, Радехівського району, 
Львівської області  

  800 Реконструкція та технічне переоснащення Нововитківської 
сільської лікарської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини з впровадженням енергозберігаючих 
технологій по вул.Центральній,2 в с.Новий Витків 
Радехівського району Львівської області 

  934,071 Капітальний ремонт народного дому по вул.Центральна 
24а в смт.Лопатин Радехівського району Львівської області 

   230 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 2 
в м. Радехів, Радехівського району, Львівської області  

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=10485
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13308200000 Кам’янка-Бузький 
район 

2 998,200 Всього, у тому числі: 

  387 Капiтальний ремонт по утепленню фасаду НВК ЗНЗ I-IІ ст. 
с. Стрептiв Кам’янка-Бузького району Львівської області. 

  798,200 Капiтальний ремонт iз замiни вікон Великосiлкiвського НВК 
“ЗОЗ I-ІІІст.-ДЗ” Кам’янка-Бузького району Львівської 
області. 

  1 098,200 Капітальний ремонт покрівлі НВК “ЗОЗ I—III ст. – ДЗ” 
Львівська область, Кам’янка-Бузький район, с. Дідилів, 
вул. Незалежності, 36. 

  414,800 “Реконстуркція мережі вуличного освітлення села Убині з 
використанням сучасних енергозберігаючих засобів”, село 
Убині, Кам’янка-Бузького району, Львівської області 

  300 Енергоефективна реновація ЗОШ I—III ступенів № 2 ім. Г. 
Тютюнника (капітальний ремонт даху з утепленням горища) 
в м. Кам’янка-Бузька Львівської області 

13301200000 Бродівський район 940,871 Всього, у тому числі: 

  209,127 Капітальний ремонт покрівлі будинку ЦДЮТ по вул. 22 
Січня,62 в м.Броди Львівської області 

  336,744 Капітальний ремонт приміщень відділу освіти Бродівської 
РДА по вул.Стуса,20 в м.Броди Львівської області 

  102 Реконструкція будівлі Бродівського ДНЗ № 9 “Пролісок” 
(заміна вікон, дверей) по вул. Коновальця, 1а м. Броди 
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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 

13302200000 Буський район 3 702,682 Всього, у тому числі: 

  267,900 Капітальний ремонт НВК Соколянської ЗОШ I—II ст. в 
с. Соколя Буського району Львівської області 

  911,408 Реконструкція народного дому села Гутинсько-Турянське 
Буського району Львівської області 

  339,062 Реконструкція дошкільного навчального закладу 
“Джерельце” смт. Олесько Буського району Львівської 
області 

  957,602 Реконструкція ДНЗ закладу “Малюк” в смс Красне 
Буського району Львівської області 

   1 226,710 Реконструкція західного корпусу та проведення 
енергозберігаючих заходів Буської ЗОШ I—III ступенів в 
м. Буськ по вул. Шкільна, 15 Львівської області  

13307200000 Золочівський район 
(Львівська обл.) 

4 939 Всього, у тому числі: 

  195 Заміна вікон, дверей та покращення матеріально-
технічного забезпечення Золочівської ЦРЛ Золочівського 
району Львівської області 

  180 Реконструкція вуличного освітлення (с. Підгайчики, 
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с. Погорільці) Підгайчиківської сільської ради Золочівського 
району Львівської області 

  160 Реконструкція вуличного освітлення у с. Ремезівці 
Золочівського району Львівської області 

  160 Реконструкція, облаштування кріслами та благоустрій 
футбольного стадіону с. Куровичі Золочівського району 
Львівської області 

  150 Капітальний ремонт покрівлі даху ФАПу с. Підгородне 
Золочівського району Львівської області 

  140 Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по 
вул. Бродівській від будинку №57 до будинку №71 в 
м. Золочів Золочівського району Львівської області 

  130 Реконструкція вуличного освітлення у с. Гологори 
Золочівського району Львівської області 

  130 Реконструкція вуличного освітлення у селі Коропець 
Золочівського району Львівської області 

  130 Реконструкція вуличного освітлення Підлипецької сільської 
ради Золочівського району Львівської області 

  120 Капітальний ремонт покрівлі даху Народного дому 
с. Стадня Золочівського району Львівської області 

  120 Капітальний ремонт приміщення та ремонт фасаду 
Народного дому села Якторів Золочівського району 
Львівської області 
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  120 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у м. Золочів Золочівського району Львівської 
області 

  110 Капітальний ремонт ФАПу с. Митулин Золочівського району 
Львівської області 

  110 Капітальний ремонт ФАПу с. Новосілки Золочівського 
району Львівської області 

  110 Реконструкція вуличного освітлення у селі Руда-Колтівська 
Золочівського району Львівської області 

  100 Благоустрій міського парку “Межиріччя” у м. Золочів 
Золочівського району Львівської області 

  100 Капітальний ремонт тротуарів, дорожнього полотна та 
елементів благоустрою від будинку №102 по вул. Маркіяна 
Шашкевича до Кільцевої дороги у м. Золочів Золочівського 
району Львівської області 

  100 Капітальний ремонт фасаду приміщення Золочівського 
економічного ліцею по вул. Січових Стрільців, 7 у м. Золочів 
Золочівського району Львівської області 

  90 Реконструкція приміщення ФАПу с. Торгів Золочівського 
району Львівської області 

  90 Капітальний ремонт фасаду Народного дому с. Вижняни 
Золочівського району Львівської області 

  90 Капітальний ремонт Народного дому с. Зозулі 
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Золочівського району Львівської області 

  86 Реконструкція вуличного освітлення с. Бонишин 
Золочівського району Львівської області 

  80 Закупівля обладнання для кухні та харчоблоків 
Поморянської ЗОШ I—III ст. смт. Поморяни Золочівського 
району Львівської області 

  80 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у Бортківській сільській раді Золочівського 
району Львівської області 

  80 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у Ясеновецькій сільській раді Золочівського 
району Львівської області 

  80 Реконструкція вуличного освітлення села Городилів 
Золочівського району Львівської області 

  70 Облаштування огорожі та благоустрій території у селі 
Заставне Золочівського району Львівської області 

  70 Облаштування пасажирських зупинок для очікування 
громадського транспорту у м. Глиняни Золочівського 
району Львівської області 

  70 Облаштування пасажирської зупинки для очікування 
громадського транспорту (з сонячними батареями для 
зарядки електронних приладів) у м. Золочів Золочівського 
району Львівської області 
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  70 Благоустрій території села Перегноїв Золочівського району 
Львівської області 

  70 Заміна вікон та дверей у Сновичівському навчально-
виховному комплексі “ЗНЗ I—III ступенів - ДНЗ” у с. Сновичі 
Золочівського району Львівської області 

  70 Капітальний ремонт приміщення Полянської ЗОШ I—III ст. 
Золочівського району Львівської області 

  70 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у Струтинській сільській раді Золочівського 
району Львівської області 

  70 Облаштування пасажирських зупинок для очікування 
громадського транспорту у с. Вороняки Золочівського 
району Львівської області 

  70 Реконструкція приміщення Народного дому с. Хильчиці 
Золочівського району Львівської області 

  50 Покращення матеріально-технічного забезпечення 
Колтівської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Золочівського району Львівської області 

  27 Покращення матеріально-технічного забезпечення 
Гологірського НВК Золочівського району Львівської області 

  15 Заміна паркету у класах приміщення Золочівської ЗОШ I—
III ст. №2 м. Золочів Золочівського району Львівської області 

  65 Закупівля матеріалів для реконструкції Народного дому 
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с. Великий Полюхів Золочівського району Львівської області 

  60 Благоустрій території у м. Глиняни Золочівського району 
Львівської області 

  60 Благоустрій території у с. Золочівка Золочівського району 
Львівської області 

  60 Реконструкція вуличного освітлення села Печенія 
Золочівського району Львівської області 

  55 Ремонт приміщення ДНЗ “Пролісок” с. Гончарівка 
Золочівського району Львівської області 

  50 Закупівля комп’ютерного, технічного обладнання та 
оргтехніки для редакції газети “Народне слово” 
Золочівського району Львівської області 

  50 Закупівля комп’ютерного, технічного обладнання та 
оргтехніки для Ясеновецького НВК Золочівського району 
Львівської області 

  50 Заміна вікон та дверей в приміщенні Управління 
соціального захисту населення Золочівської 
райдержадміністрації Золочівського району Львівської 
області 

  50 Придбання електричних побутових приладів (пральні 
машини) для Золочівського районного територіального 
центру соціального обслуговування Золочівського району 
Львівської області 
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  50 Ремонт гідротехнічної споруди на річці Золочівка на 
території Гончарівської сільської ради Золочівського району 
Львівської області 

  50 Капітальний ремонт Народного дому с. Розворяни 
Золочівського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Бібщани 
Золочівського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Верхобуж 
Золочівського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Жуків 
Золочівського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Жуличі 
Золочівського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Колтів 
Золочівського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Майдан-
Гологірський Золочівського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Підлипці 
Золочівського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Почапи 
Золочівського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Трудовач 
Золочівського району Львівської області 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Ушня 
Золочівського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у м. Глиняни 
Золочівського району Львівської області 

   48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у 
с. Тростянець Золочівського району Львівської області 

13205100000 м. Новий Розділ 3 335 Всього, у тому числі: 

  1 500 Реконструкція Площі Героїв Майдану м. Новий Розділ 
Львівської області 

  500 Капітальний ремонт закладів освіти (шкіл) м. Новий Розділ 
Львівської області 

  350 Утеплення фасаду будинку дитячої та юнацької творчості по 
вул. Зеленій, 18 в м. Новий Розділ Львівської області 

  300 Капітальний ремонт дахів коледжу ДВНЗ “Новороздільський 
політехнічний коледж” у м. Новий Розділ Львівської області 

  200 Облаштування дитячих ігрових майданчиків у м. Новий 
Розділ Львівської області 

  180 Придбання медичного обладнання (імуноферментного 
біохімічного аналізатора) для Новороздільської міської 
лікарні у м. Новий Розділ Львівської області 

  130 Покращення матеріально-технічного забезпечення 
Новороздільської міської централізованої бібліотечної 
системи м. Новий Розділ Львівської області 



Продовження додатка 1 244 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  60 Облаштування основи для багатофункціонального 
майданчика в дворі між пр. Шевченка та вул. Грушевського 
у м. Новий Розділ Львівської області 

  50 Закупівля комп’ютерного, технологічного обладнання та 
оргтехніки для редакції газети “Вісник Розділля” м. Новий 
Розділ Львівської області 

  50 Капітальний ремонт нежитлових приміщень у будинку по 
пр. Шевченка, 4 у м. Новий Розділ Львівської області 

  15 Придбання комп’ютерного та технічного обладнання 
(телевізора) для Новороздільської ЗОШ I—III ступенів №2 у 
м. Новий Розділ Львівської області 

13311200000 Перемишлянський 
район 

3 309 Всього, у тому числі: 

  450 Реконструкція ліній вуличного освітлення в с. Брюховичі, 
Костенів Перемишлянського району Львівської області 

  220 Реконструкція ліній вуличного освітлення на вул. Л.Українки в 
с. Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської 
області 

  180 Реконструкція вуличного освітлення с. Ганачівка 
Перемишлянського району Львівської області 

  132 Капітальний ремонт покрівлі даху Чемеринецької ЗОШ I—II 
ст., по вул. Центральна, 1 у селі Чемеринці 
Перемишлянського району Львівської області 



Продовження додатка 1 245 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  130 Реконструкція ліній вуличного освітлення в с. Лани, 
с. Благодатівка Перемишлянського району Львівської 
області 

  120 Капітальний ремонт підлоги ІІ поверху Бібрської ЗОШ I—III 
ст. ім. Уляни Кравченко у м. Бібрка Перемишлянського 
району Львівської області 

  90 Облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків 
для Великоглібовецької сільської ради Перемишлянського 
району Львівської області 

  90 Облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків 
для Свірзької сільської ради Перемишлянського району 
Львівської області 

  50 Закупівля елементів благоустрою для Бібрської міської 
ради Перемишлянського району Львівської області 

  50 Закупівля комп’ютерного, технічного обладнання та 
оргтехніки для редакції газети “Перемишлянський край” 
Перемишлянського району Львівської області 

  46 Закупівля комп’ютерного, технічного обладнання та 
оргтехніки (централізована бухгалтерія) Перемишлянської 
ЦРЛ Перемишлянського району Львівської області 

  48 Облаштування спортивного тренажерного майданчика у 
селі Шпильчина Перемишлянського району Львівської 
області 



Продовження додатка 1 246 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Тучне 
Перемишлянського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Виписки 
Перемишлянського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Бачів 
Перемишлянського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Білка 
Перемишлянського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Болотня 
Перемишлянського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Любешка 
Перемишлянського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Малі 
Ланки Перемишлянського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у 
с. Осталовичі Перемишлянського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у 
с. Підгородище Перемишлянського району Львівської 
області 

  48 Облаштування дитячого ігрового та спортивного 
тренажерного майданчика у с. Серники 
Перемишлянського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Ладанці 



Продовження додатка 1 247 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Перемишлянського району Львівської області 

  500 Реконструкція площі Вічевої (М. Шашкевича), 
вул. М.Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева 
Львівської області 

  125 Заміна вікон та дверей НВК “Загальноосвітній навчальний 
заклад I—III ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
с. Липівці Перемишлянської районної ради Львівської 
області 

  70 Капітальний ремонт танцювального залу Народного дому 
с. Липівці Перемишлянського району Львівської області 

  60 Благоустрій території села Бачів Перемишляни району 
Львівської області 

  60 Благоустрій території по вул. Боршівській від будинку №31 
до будинку №43 в м. Перемишляни Перемишлянського 
району Львівської області 

  60 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у Вовківській сільській раді Перемишлянського 
району Львівської області 

  120 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у м. Перемишляни Перемишлянського 
району Львівської області 

  60 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у Суходільській сільській раді 
Перемишлянського району Львівської області 



Продовження додатка 1 248 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  60 Придбання комплектів дитячих ліжок для ДНЗ “Сонечко” по 
вул. Уляни Кравченко, 17, в м. Бібрка Перемишлянського 
району Львівської області 

   60 Придбання музичних інструментів для Перемишлянської 
музичної школи Перемишлянського району Львівської 
області 

13309200000 Миколаївський район 
(Львівська обл.) 

2 944 Всього, у тому числі: 

  200 Встановлення огорожі та благоустрій території Народного 
дому с. Більче Миколаївського району Львівської області 

  200 Закупівля комп’ютерного, технологічного та медичного 
обладнання (кардіомонітори та аналізатора глюкози) для 
Миколаївської КЦРЛ Миколаївського району Львівської 
області 

  180 Благоустрій території та ремонт приміщень Гірської 
сільської ради Миколаївського району Львівської області 

  100 Облаштування бруківкою території Миколаївської ЗОШ №1 
у м. Миколаїв Миколаївського району Львівської області 

  80 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у с. Рудники Миколаївського району Львівської 
області 

  80 Облаштування бруківкою території Новосілко-Опарської 
ЗОШ I—III ст. Миколаївського району Львівської області  



Продовження додатка 1 249 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  80 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у Станковецькій сільській раді Миколаївського 
району Львівської області 

  80 Облаштування дитячого ігрового та спортивного 
тренажерного майданчика у cмт. Розділ Миколаївського 
району Львівської області 

  80 Придбання інвентарю для спортивних ігор на відкритому 
повітрі та вуличних спортивних тренажерів для 
Берездівецької сільської ради Миколаївського району 
Львівської області 

  70 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у с. Дроговиж Миколаївського району 
Львівської області 

  70 Благоустрій території с. Гранки-Кути Миколаївського 
району Львівської області 

  160 Капітальний ремонт тротуарів, дорожнього полотна та 
благоустрій території по вул. Привокзальній від будинку №16 
до будинку №20 (до сільського стадіону) в с. Пісочна 
Миколаївського району Львівської області 

  80 Облаштування спортивного тренажерного майданчика у 
с. Розвадів Миколаївського району Львівської області 

  60 Капітальний ремонт фасаду приміщення Черницького НВК 
“ЗНЗ I—III ст. - ДНЗ” Миколаївського району Львівської 
області 



Продовження додатка 1 250 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  30 Закупівля спортивного інвентаря для с. Розвадів 
Миколаївського району Львівської області 

  150 Облаштування дитячих ігрових майданчиків у м. Миколаїв 
Миколаївського району Львівської області 

  90 Придбання синтетичного покриття (стріт-бол, великий теніс) 
та баскетбольних стійок для вуличних майданчиків для 
Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи 
Миколаївського району Львівської області 

  80 Закупівля вікон та дверей для Малогорожанківської ЗОШ I—
II ст. Миколаївського району Львівської області 

  80 Благоустрій території села Криниця Миколаївського району 
Львівської області 

  60 Облаштування дитячого ігрового та спортивного 
тренажерного майданчика у с. Держів Миколаївського 
району Львівської області 

  60 Придбання шкільних меблів для Веринської ЗОШ I—II ст. 
Миколаївського району Львівської області 

  60 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у с. Вербіж Миколаївського району Львівської 
області 

  70 Облаштування спортивного тренажерного майданчика для 
Миколаївської гімназії Миколаївського району Львівської 
області 



Продовження додатка 1 251 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  70 Покращення матеріально-технічного забезпечення 
Миколаївського НВК Миколаївського району Львівської 
області 

  50 Благоустрій території с. Болоня Миколаївського району 
Львівської області 

  50 Закупівля комп’ютерного, технічного обладнання та 
оргтехніки для Київецького НВК у с. Київець Миколаївського 
району Львівської області 

  50 Закупівля світлодіодних світильників для смт. Розділ 
Миколаївського району Львівської області 

  145 Капітальний ремонт приміщення басейну (улаштування 
підвісної стелі) Миколаївського спортивно-оздоровчого 
комплексу “Ювілейний” у м. Миколаїв Миколаївського 
району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у 
с. Колодруби Миколаївського району Львівської області 

  48 Облаштування дитячого ігрового та спортивного 
тренажерного майданчика у с. Горішнє Миколаївського 
району Львівської області 

  40 Закупівля комп’ютерного, технічного обладнання та 
оргтехніки для Устянської ЗОШ I—II ст. Миколаївського 
району Львівської області 

  40 Облаштування пасажирської зупинки для очікування 



Продовження додатка 1 252 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

громадського транспорту у смт. Розділ Миколаївського 
району Львівської області 

  38 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Ілів 
Миколаївського району Львівської області 

  35 Облаштування пасажирської зупинки для очікування 
громадського транспорту у селі Горішнє Миколаївського 
району Львівської області 

  35 Облаштування пасажирської зупинки для очікування 
громадського транспорту у селі Станківці Миколаївського 
району Львівської області 

  35 Закупівля комп’ютерного, технічного обладнання та 
оргтехніки для Новосілко-Опарської ЗОШ I—III ст. 
Миколаївського району Львівської області 

  30 Благоустрій території с. Гонятичі Миколаївського району 
Львівської області 

  30 Заміна вікон та дверей у Криницькій ЗОШ I—II ст. 
Миколаївського району Львівської області 

13514000000 отг с. Тростянець  978 Всього, у тому числі: 

  370 Закупівля медичного обладнання (УЗД апарат) для 
амбулаторії ЗПСМ у селищі Липівка Тростянецької сільської 
територіальної громади Миколаївського району Львівської 
області 

  90 Благоустрій території та стадіону у с. Тернопілля 
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Тростянецької сільської територіальної громади 
Миколаївського району Львівської області 

  80 Облаштування дитячого ігрового та спортивного 
тренажерного майданчика у с. Тростянець Тростянецької 
сільської територіальної громади Миколаївського району 
Львівської області 

  80 Облаштування спортивного тренажерного майданчика у 
с. Демня Тростянецької сільської територіальної громади 
Миколаївського району Львівської області 

  60 Облаштування пасажирських зупинок для очікування 
громадського транспорту у селі Красів Тростянецької 
сільської територіальної громади Миколаївського району 
Львівської області 

  60 Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних 
майданчиків у селищі Липівка Тростянецької сільської 
територіальної громади Миколаївського району Львівської 
області 

  50 Благоустрій території села Бродки Тростянецької сільської 
територіальної громади Миколаївського району Львівської 
області 

  50 Благоустрій території с. Луб’яна Тростянецької сільської 
територіальної громади Миколаївського району Львівської 
області 

  48 Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Стільсько 
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Тростянецької сільської територіальної громади 
Миколаївського району Львівської області 

  30 Благоустрій території села Дуброва Тростянецької сільської 
територіальної громади Миколаївського району Львівської 
області 

  30 Благоустрій території с. Суха Долина Миколаївського 
району Львівської області 

  30 Благоустрій стадіону с. Велика Воля Миколаївського району 
Львівської області 

13208100000 м. Трускавець 929 Всього, 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 території НВК 
“СЗШ №2-гімназія” на вул. Данилишиних, 19 в 
м. Трускавець Львівської області  

   508 Капітальний ремонт Трускавецького дитячо-юнацького 
спортивного клубу “Спортовець” із заміною вікон та 
утепленням фасаду за адресою: м. Трускавець, 
вул. Данилишиних, 11  
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  Миколаївська область  . 

14502000000 отг м. Баштанка 6 000 Всього, у тому числі: 

  6 000 Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по 
вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка 
Баштанського району Миколаївської області 

14302200000 Баштанський район 1 103,240 Всього, у тому числі: 

  302,600 Доброкриничанська загальноосвітня школа по 
вул. Центральній, 5, с. Добра Криниця Баштанського 
району, заміна вікон 

  164,900 Інгульська загальноосвітня школа I—III ступенів по 
вул. Садовій, 49, с. Інгулка Баштанського району, заміна 
вікон 

  96,900 Виноградівська загальноосвітня школа по вул. Миру, 49, 
с. Виноградівка Баштанського району, заміна вікон 

  192,100 Мар’ївська загальноосвітня школа I—III ступенів по 
вул. Шкільній, 36, с. Мар’ївка Баштанського району, заміна 
вікон 

  119,240 Придбання меблів (комплекти шкільних дощок) для 
загальноосвітніх навчальних закладів Баштанського району 
Миколаївської області 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
с. Інгулка Баштанського району Миколаївської області 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
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с. Мар’ївка Баштанського району Миколаївської області 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
с. Виноградівка Баштанського району Миколаївської 
області 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
с. Добра Криниця Баштанського району Миколаївської 
області 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
с. Лоцкине Баштанського району Миколаївської області 

14304200000 Березнегуватський 
район 

514,130 Всього, у тому числі: 

  423,130 Висунська загальноосвітня школа I—III ступенів по 
вул. Шевченка, 32, с. Висунськ Березнегуватського району, 
заміна вікон 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
с. Висунськ Березнегуватського району Миколаївської 
області 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
с. Калуга Березнегуватського району Миколаївської 
області 

14312200000 Казанківський район 635 Всього, у тому числі: 

  341,700 Казанківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 1 по 
вул. Українська, 192, смт Казанка Казанківського району, 
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заміна вікон 

  47,600 Казанківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 4 по 
вул. Українська, 76, смт Казанка Казанківського району, 
заміна вікон 

  154,700 Володимирівська загальноосвітня школа I—III ступенів по 
вул. Сєднєва, 83, с. Володимирівка Казанківського району, 
заміна вікон 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
с. Володимирівка Казанківського району Миколаївської 
області 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
с. Олександрівка Казанківського району Миколаївської 
області 

14319200000 Снігурівський район 654,730 Всього, у тому числі: 

  367,200 Снігурівська загальноосвітня школа I—III ступенів № 1 по 
вул. Центральній, 138, м. Снігурівка, заміна вікон 

  31,790 Центральна загальноосвітня школа I—III ступенів по 
вул. Суворова, 1, с. Центральне Снігурівського району, 
заміна вікон 

  119,240 Придбання меблів (комплекти шкільних дощок) для 
загальноосвітніх навчальних закладів Снігурівського району 
Миколаївської області 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
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с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської 
області 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
с. Новопетрівка Снігурівського району Миколаївської 
області 

  45,500 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в 
с. Широке Снігурівського району Миколаївської області 

14315200000 Новобузький район 477,700 Всього, у тому числі: 

  222,700 Софіївська загальноосвітня школа I—III ступенів по 
вул. Шкільній, 3, с. Софіївка Новобузького району, заміна 
вікон 

  255 Новобузька загальноосвітня школа I—III ступенів № 7 по 
вул. Широка площа, 10, м. Новий Буг, заміна вікон 

14316200000 Новоодеський район 615,200 Всього, у тому числі: 

  496,400 Гур’ївська загальноосвітня школа I—III ступенів по 
вул. Центральній, 18, с. Гур’ївка Новоодеського району, 
заміна вікон 

  118,800 Придбання меблів (комплекти шкільних дощок) для 
загальноосвітніх навчальних закладів Новоодеського 
району Миколаївської області 

14201100000 м. Миколаїв 16 176,393 Всього, у тому числі: 

  1 452 Капітальний ремонт, облаштування прибудинкової 
території житлових будинків по просп. Героїв України 
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  1 232 Капітальний ремонт, облаштування прибудинкової 
території житлових будинків по вул. Архітектора Старова, 
пров. Парусного м. Миколаєва 

  1 438 Капітальний ремонт, облаштування прибудинкової 
території житлових будинків по вул. Колодязній, 
вул. Потьомкінській м. Миколаєва 

  1 028 Капітальний ремонт, облаштування прибудинкової 
території житлових будинків по вул. 3 Слобідській, вул. 6 
Слобідській м. Миколаєва  

  150 Капітальний ремонт внутрішнього дворового твердого 
покриття та облаштування водостоків дошкільного 
навчального закладу №128 м. Миколаєва 

  1 212,693 Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в мкр. Велика 
Корениха у приватному секторі Заводського району 
м. Миколаєва 

  7 560 Придбання та встановлення індивідуальних лічильників газу 
для населення (побутових споживачів) Інгульського та 
Корабельного районів міста Миколаєва 

  79,200 Придбання спортивного обладнання та інвентарю для 
Дитячо-юнацької спортивної школи №1 (м.Миколаїв) 

  76 Придбання спортивного обладнання та інвентарю для 
Дитячо-юнацької спортивної школи №2 (м.Миколаїв) 
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  76 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу для Миколаївської загальноосвітньої 
школи І-ПІ ступенів №56 Миколаївської міської ради, 

  6 Придбання телевізору для Миколаївської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів №48 Миколаївської міської ради 

  60 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу Миколаївської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів №26 Миколаївської міської ради 

  16 Придбання та встановлення вікон (кабінет хімії), придбання 
та заміна лінолеуму в початковому класі Миколаївської 
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №40 Миколаївської 
міської ради 

  22 Придбання та встановлення вікон в Миколаївській 
загальноосвітній школі І-ІП ступенів №19 Миколаївської 
міської ради 

  80 Придбання інтерактивної дошки, комп’ютерів, мережевого 
комутатору, програмного забезпечення для Миколаївської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №44 Миколаївської 
міської ради 

  22 Придбання та встановлення вікон в Дошкільному 
навчальному закладі №52 міста Миколаєва 

  140 Облаштування плиточного покриття у дворі, облаштування 
подвір’я, заміна навісів в Дошкільному навчальному закладі 
№66 міста Миколаєва 
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  22 Придбання та встановлення вікон в Дошкільному 
навчальному закладі №139 міста Миколаєва 

  18 Придбання письмових столів, шафок для одягу для 
Дошкільного навчального закладу №132 міста Миколаєва 

  79,600 Придбання спортивного обладнання та інвентарю для 
Миколаївського економічного ліцею №1 Миколаївської 
міської ради 

  22 Придбання та встановлення вікон в Дошкільному 
навчальному закладі №103 міста Миколаєва 

  12 Заміна напольного покриття в Дошкільному навчальному 
закладі №2 міста Миколаєва 

  12 Ремонт приміщення санвузла в Дошкільному навчальному 
закладі №65 міста Миколаєва 

  40 Придбання спортивної форми та комплектів спорядження 
для Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької 
спортивної школи олімпійського резерву з фехтування 

  79,600 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу в Миколаївській загальноосвітньої 
школи I—III ступенів №29 Миколаївської міської ради 

  79,600 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу в Миколаївській загальноосвітньої 
школи I—III ступенів №47 Миколаївської міської ради 

  79,600 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
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комп’ютерного класу в Миколаївській загальноосвітньої 
школи I—III ступенів №49 Миколаївської міської ради 

  79,600 Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 
комп’ютерного класу в Миколаївській загальноосвітньої 
школи I—III ступенів №14 Миколаївської міської ради 

  79,600 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 

  22 Придбання та встановлення вікон в Дошкільному 
навчальному закладі №134 міста Миколаєва 

  60 Розробка та виготовлення проектно-кошторисної 
документації щодо реконструкції та комплексного 
благоустрою скверу по вул. Скульптора Ізмалкова — 
вул.Генерала Свиридова - вул. 9 Поздовжня 

  160 Капітальний ремонт Дошкільного навчального закладу №53 
м.Миколаєва (благоустрій території по вул. Соборна, буд. 
13/11 у м.Миколаєв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза) 

  6 Придбання телевізора для молодшого класу Миколаївській 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №30 Миколаївської 
міської ради 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  136,900 Придбання та встановлення індивідуальних лічильників газу 
для населення (побутових споживачів) по пр.Центральному, 
буд. №№158, 162, вул.Колодязна, буд. №№ За, 56, 15а, 16, 
17а, 20, 35а, 37, 39, вул. Потьомкінська, буд. №№149, 153,155 
міста Миколаєва 

  124 Улаштування мережі зовнішнього освітлення на ділянці 
об’їзної дороги від вул.Янтарної до вугільного складу по 
вул.О.Вишні в м.Миколаєві 

  32 Корегування та експертиза проекту з очищення та 
заглиблення малої річки Вітовка від ВІОС до ріки Південний 
Буг в м.Миколаєві 

  74 Благоустрій прибудинкової території (вул.Радужна, буд.№№ 
43, 45, вул.Вокзальна, буд.№№49,51 Корабельного району 
міста Миколаєва) із встановленням огорожі 
(забору),дитячого та спортивного майданчику, лавочок 

  200 Благоустрій території Корабельного району (Кульбакіно та 
Широка Балка) міста Миколаєва 

  60 Придбання комп’ютерного обладнання та приладдя для 
Дитячої школи мистецтв №2 м.Миколаєва 

   48 Придбання музичних інструментів для Дитячої школи 
мистецтв №2 м.Миколаєва 

14311200000 Вітовський район 726 Всього, у тому числі: 

  700 Нове будівництво водопровідної мережі смт. 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Первомайське по вул. Набережній, Піонерській, 
Мельничній, Комсомольській, Кірова Вітовського району 
Миколаївської області 

   26 Придбання та встановлення вікон в хірургічному та 
неврологічному відділеннях Вітовської центральної районної 
лікарні Миколаївської області 

14100000000 Обласний бюджет 
Миколаївської області 

5 565,300 Всього, у тому числі: 

  3 915 Придбання тримісного рентгенапарата для Миколаївського 
обласного клінічного госпіталя ветеранів війни 
Миколаївської обласної ради 

  1 340 Будівництво спортивного залу Вознесенської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №7 з прибудовою 
харчоблоку за адресою: вул. Шевченка, 14 у 
м. Вознесенськ Миколаївської області 

  24,300 Придбання комп’ютерної техніки - ноутбуків для 
Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату I—III 
ступенів №3 Миколаївської обласної ради 

  78 Придбання покриття для спортивного залу, спортивного 
обладнання та інвентарю для Державного вищого 
навчального закладу “Миколаївський політехнічний коледж” 

  62 Придбання комп’ютерної техніки, музичного обладнання, 
спортивного інвентарю, настільних ігор, облаштування 
дитячого майданчика для Миколаївського обласного 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

дитячого туберкульозного санаторію “Дубки” 

  12 Придбання потужного миючого пилососу для Державного 
комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

  14 Придбання постільної білизни та штор для терапевтичного 
відділення Миколаївського обласного госпіталю інвалідів 
війни 

  120 Облаштування класів мультимедійним комплексом, 
інтерактивним зв’язком, теплою підлогою Миколаївської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат І-Ш 
ступенів №6 Миколаївської обласної ради 

14314200000 Миколаївський район 
(Миколаївська обл.) 

1 931,570 Всього, у тому числі: 

  1 931,570 Реконструкція покрівлі Степівського ДНЗ по вулиці 
Молодіжній № 17Б в селі Степове Миколаївського району 
Миколаївської області 

14501000000 отг с. Куцуруб 2 268,335 Всього, у тому числі: 

  2 268,335 Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи в с. Парутине 
Очаківського району Миколаївської області 

14516000000 отг с. Нечаяне 672,402 Всього, у тому числі: 

  672,402 Реконструкція покрівлі Нечаянського будинку культури по 
вул. Шкільній, 15 в с. Нечаяне Миколаївського району 
Миколаївської області 

14318200000 Первомайський район 1 666,666 Всього, у тому числі: 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

(Миколаївська обл.) 

  1 666,666 Реконструкція системи енергозбереження приміщень 
лікувального корпусу центральної районної лікарні по 
вул. Академіка М. Амосова, 28, м. Первомайськ 
Миколаївської області 

14301200000 Арбузинський район 1 666,666 Всього, у тому числі: 

  1 666,666 Капітальний ремонт будівлі Арбузинської загальноосвітній 
школі I—III ступенів № 2 імені Т.Г. Шевченка в смт. 
Арбузинка Миколаївської області 

14305200000 Братський район 1 666,666 Всього, у тому числі: 

  1 666,666 Капітальний ремонт Братського загальноосвітнього 
навчального закладу I ступеню в смт. Братське 
Миколаївської області (термосанація, ремонт системи 
опалення) 

14308200000 Врадіївський район 1 666,666 Всього, у тому числі: 

  1 083,333 Реконструкція системи водопостачання смт. Врадіївка 
Миколаївської області 

  583,333 Капітальний ремонт автомобільної дороги по вулиці 
Олександра Невського від вулиці Героїв Врадіївщини до 
будинку № 96 в смт. Врадіївка Миколаївської області 

14204100000 м. Первомайськ 
(Миколаївська обл.) 

1 666,670 Всього, у тому числі: 

  1 103,514 Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектору 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

НСК “ПТУ” – НСК “Південна” м. Первомайськ Миколаївської 
області 

  563,156 Капітальний ремонт покрівлі очисних споруд 
водопостачання № 1 комунального підприємства 
“Первомайський міський водоканал”, м. Первомайськ 

14313200000 Кривоозерський район 1 666,666 Всього, у тому числі: 

  1 040,666 Реконструкція даху з енергозберігаючими технологіями 
Кривоозерської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 1, 
смт. Криве Озеро 

  150 Реконструкція системи опалення з заміною котла на 
твердопаливний-енергозберігаючий в Тридубській 
загальноосвітній школі I—III ступенів, с. Тридуби 
Криоозерського району 

  130 Реконструкція системи опалення з заміною котла на 
твердопаливний-енергозберігаючий в Берізківській 
загальноосвітній школі I-II ступенів, с. Берізки 
Кривоозерського району 

  100 Реконструкція системи опалення з заміною котла на 
твердопаливний-енергозберігаючий в дошкільному 
навчальному закладі № 5 “Тополька” с. Криве Озеро 

  246 Заміна віконних заповнень на енергозберігаючі в 
Кривоозерській загальноосвітній школі I—III ступенів № 1 (85 
вікон) 

14202100000 м. Вознесенськ 560 Всього, у тому числі: 
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  60 Комунальний дошкільний навчальний заклад № 11 
“Веселка”, м. Вознесенськ – придбання комп’ютерної 
техніки, пральної машини, обладнання для харчоблоку, 
музичного обладнання та інструментів (цифрове піаніно) 

  500 Вознесенська загальноосвітня школа I—III ступенів №2, 
м. Вознесенськ – придбання шкільних меблів, 
мультимедійного, учбового, комп’ютерного та музичного 
обладнання 

  Одеська область  . 

15316200000 Любашівський район 3 002 Всього, у тому числі: 

  1 350 Капітальний ремонт даху в Ясенівському навчально-
виховному комплексі “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
- дошкільний навчальний заклад” Любашівського району 
Одеської області, за адресою: 65510, Одеська область, 
Любашівський район, с. Ясеново Друге, вул. Суворова, 153 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в Троїцьку загальноосвітню 
школу I—III ступенів Любашівського району Одеської 
області, за адресою: 66560, Одеська область, 
Любашівський район, с. Троїцьке, пров. П. Чібашова, 1 

  80 Придбання комп’ютерної техніки в Боківський навчально-
виховний комплекс - дошкільний навчальний заклад 
Любашівської районної ради Одеської області, за 
адресою: 66542, Одеська область, Любашівський район, 
с. Бокове, вул. Центральна, 110 
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  100 Придбання комп’ютерної техніки в “Навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступенів - ліцей” 
смт. Любашівка, за адресою: 66502, Одеська область, 
Любашівський район, смт. Любашівка вул. Володимира 
Князя, 152 

  300 Капітальний ремонт по утепленню фасаду Навчально 
виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
- гімназія” смт. Любашівка, за адресою: 66502, Одеська 
область, Любашівський район, смт Любашівка, 
вул. Софіївська, 77 

  80 Придбання дитячого ігрового майданчику для 
Новокарбівської сільської ради за адресою: 66551, 
Одеська область, Любашівський район, с. Новокарбівка 

  80 Придбання дитячого ігрового майданчику для Сергіївської 
сільської ради, за адресою: 66504, Одеська область, 
Любашівський район, с. Сергіївка 

  30 Поточний ремонт по заміні дверей в Олександрівському 
навчально-виховному комплексі “Загальноосвітня школа I—
III ступенів - дошкільний навчальний заклад” Любашівського 
району Одеської області, за адресою: 66504, Одеська 
область, Любашівський район, с. Олександрівка, 
вул. Шкільна, 10 

  80 Придбання дитячого ігрового майданчику для 
Новоселівської загальноосвітньої школи I—II ступенів 
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Любашівського району Одеської області, за адресою: 
66540, Одеська область, Любашівський район, 
с. Новоселівка, вул. Молодіжна, 4 

  200 Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі 
Зеленогірський ясла-садок “Сонечко” Любашівської 
районної ради Одеської області, за адресою: 66513, 
Одеська область, Любашівський район, смт. 
Зеленогірське, вул. Миру, 22 

  301 Капітальний ремонт ДНЗ “Зеленогірський ясла-садок”, 
Одеська область Любашівський район, смт Зеленогірське  

  301 Капітальний ремонт Любашівської гімназії Любашівський 
район Одеська область  

15301200000 Ананьївський район 1 493 Всього, у тому числі: 

  500 Капітальний ремонт даху будівлі Ананьївського історико-
художнього музею ім. Є.І. Столиці, за адресою: 66400, 
Одеська область, Ананьївський район, м. Ананьїв, 
вул. Незалежності, 61 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступенів - гімназія” 
№ 1 м. Ананьїва, за адресою: 66400, Одеська область, 
Ананьївський район, м. Ананьїв, вул. Пушкіна, 36 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в навчально-виховний 
комплекс “Загальнооствітня школа I—III ступенів - ліцей” 
м. Ананьєва, за адресою: 66400, Одеська область, 
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Ананьївський район, м. Ананьїв, вул. Пушкіна, 52 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в загальноосвітню школу 
I—III ступенів № 1 с. Гандрабури, за адресою: 66428, 
Одеська область, Ананьївський район, с. Гандрабури 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в загальноосвітню школу 
I—III ступенів № 1 с. Жеребкове, за адресою: 66410, 
Одеська область, Ананьївський район, с. Жеребкове 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в загальноосвітню школу 
I—III ступенів № 2 с. Жеребкове, за адресою: 66410, 
Одеська область, Ананьївський район, с. Жеребкове 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в загальноосвітню школу 
I—III ступенів с. Романівка, за адресою: 66433, Одеська 
область, Ананьївський район, с. Романівка 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в Долинський навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступенів - 
гімназія” за адресою: 66442, Одеська область, 
Ананьївський район, с. Долинське 

  293 Капітальний ремонт відділення стаціонарного догляду для 
постійного або тимчасового догляду Ананьївської районної 
державної адміністраціїї Одеська область Ананьївський 
район м. Ананьїв, вулиця Пушкіна, 47 

15309200000 Іванівський район 
(Одеська обл.) 

1 192 Всього, у тому числі: 

  500 Капітальний ремонт великої зали Іванівського районного 



Продовження додатка 1 272 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

будинку культури за адресою: 67200, Одеська область, 
Іванівський район, смт. Іванівка, вул. Центральна, 95 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в Іванівську 
загальноосвітню школу I—III ступенів ім. Б.Ф. Дерев’янка 
Іванівської районної ради Одеської області, за адресою: 
67200, Одеська область, Іванівський район, смт. Іванівка, 
вул. Новоселів, 18А 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в Знам’янську 
загальноосвітню школу I—III ступенів Іванівської районної 
ради Одеської області, за адресою: 67211, Одеська 
область, Іванівський район, с. Знам’янка, вул.Шкільна, 15 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в Радісненську 
загальноосвітню школу I—III ступенів Іванівської районної 
ради Одеської області, за адресою: 67212, Одеська 
область, Іванівський район, смт.Радісне, вул. Миру, 4 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в Петрівську 
загальноосвітню школу I—III ступенів №1 Іванівської 
районної ради Одеської області, за адресою: 67240, 
Одеська область, Іванівський район, смт. Петрівка, 
вул. Шкільна, 4а 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в Петрівську 
загальноосвітню школу I—III ступенів №2 Іванівської 
районної ради Одеської області, за адресою: 67242, 
Одеська область, Іванівський район, смт. Петрівка, 
вул. Калинова, 3 



Продовження додатка 1 273 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в Великобуялицьку 
загальноосвітню школу I—III ступенів Іванівської районної 
ради Одеської області, за адресою: 67244, Одеська 
область, Іванівський район, с.Великий Буялик, вул.Шкільна, 
22 

  42 Капітальний ремонт водогону с. Вовкове, Іванівського 
району Одеської області 

  50 Капітальний ремонт водогону по вулицях Підгірна, 
Котовського, Власюка, Ломоносова в с. Гудевичеве, 
Іванівського району, Одеської області  

15304200000 Березівський район 300 Всього, у тому числі: 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в загальноосвітню школу 
I—III ступенів № 1 м. Березівка за адресою: 67300, Одеська 
область, Березівський район, м. Березівка, вул. Побєди, 58 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в загальноосвітню школу 
I—III ступенів № 2 м. Березівка за адресою: 67300, Одеська 
область, Березівський район, м. Березівка, 
вул. Грушевського, 6 

  100 Придбання комп’ютерної техніки в загальноосвітню школу 
I—III ступенів № 3 м. Березівка Березівського району 
Одескої області за адресою: 67300, Одеська область, 
Березівський район, м. Березівка, вул. Грушевського, 5 

15326200000 Ширяївський район 5 000 Всього, у тому числі: 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  5 000 Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи 
Ширяївської районної ради Одеської області за адресою: 
66800, Одеська область, Ширяївський район, смт. Ширяєво, 
вул. Калініна, 78 

15201100000 м. Одеса 20 000 Всього, у тому числі: 

  2 500 Будівництво стадіону, Одеська загальноосвітня школа № 30 
I—III ступенів, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 175 

  5 000 Будівництво стадіону, Одеська загальноосвітня школа № 5 
I—III ступенів, м. Одеса, вул. Балківська, 42/1 

  2 500 Будівництво стадіону, Одеська загальноосвітня школа № 15 
I—III ступенів, м. Одеса, вул. Кримська, 80 А 

  175 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 48 

  105 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 36 

  137 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 26 

  259 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 24 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  154 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 20/2 

  109 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала 
Малиновського, 31 

  81 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала 
Малиновського, 43 

  175 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 52/2 

  175 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 52 

  259 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї 
Чапаєвської дивізії, 14 

  116 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 56 

  116 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 58 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  256 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 76 

  116 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 78 

  256 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала 
Малиновського, 61/2 

  112 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала 
Малиновського, 53 

  259 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 66 

  116 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 68 

  81 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака 
Рабіна, 5 

  81 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака 
Рабіна, 13 



Продовження додатка 1 277 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  256 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака 
Рабіна, 27 

  186 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака 
Рабіна, 29 

  186 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака 
Рабіна, 31 

  105 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака 
Рабіна, 22 

  175 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Філатова, 50 

  256 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака 
Рабіна, 16 

  137 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака 
Рабіна, 4 

  259 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака 
Рабіна, 55 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
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Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  165 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака 
Рабіна, 41 

  112 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 76 

  112 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 54 

  112 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 52 

  112 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 48 

  112 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 44 

  245 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 55 

  245 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 53 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  245 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 57 

  277 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 45 

  186 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 41 

  186 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Петрова, 39 

  116 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 33 

  140 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 37 

  123 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала 
Цвєтаєва, 1 

  105 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Богдана 
Хмельницького, 1 

  210 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Богдана 
Хмельницького, 40/42 

  140 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Бабеля, 4 

  105 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 
106 

  126 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Валентини 
Терешкової, 39/3 

  147 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 12/7 

  88 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, 
вул. Космонавтів, 62 

  112 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї 
Чапаєвської дивізії, 12 

  42 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї 
Чапаєвської дивізії, 12/2 

  119 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї 



Продовження додатка 1 281 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
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тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Чапаєвської дивізії, 12/3 

  105 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 
33 

  105 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Запорізька, 
15 

  105 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала 
Лазарєва, 62 

  105 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних 
житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала 
Лазарєва, 34 

  300 Капітальний ремонт дитячого майданчика у сквері Матвея 
Захарова у м. Одесі 

  300 Капітальний ремонт дитячого майданчика у сквері 
Партизанської Слави у м. Одесі 

  300 Капітальний ремонт дитячого майданчика у парку імені 
Савицького у м. Одесі 

  300 Капітальний ремонт дитячого майданчика у парковій зоні 
вулиці Качалова у м. Одесі 

15319200000 Ренійський район 2 500 Всього, у тому числі: 

  100 Капітальний ремонт по заміні вікон у Плавнівській ЗОШ I—III 
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ступенів по вул. Миру, 31 в с. Плавні Ренійського району 

  100 Капітальний ремонт по заміні вікон у Ренійській ЗОШ I—III 
ступенів №1 по вул. Соборна, 46 в м. Рені Ренійського 
району 

  100 Капітальний ремонт по заміні вікон у Ренійській ЗОШ I—III 
ступенів № 5 по вул. Анадольська, 25 в м. Рені Ренійського 
району 

  500 Капітальний ремонт по благоустрою прилеглої території у 
Ренійському НВК “ЗОШ I ступеня-гімназія” по вул. Шевченка, 
10 в м. Рені Ренійського району 

  100 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей у 
Котловинському ДНЗ “Джерельце” по провулку 
Болградський, 13 в с. Котловина Ренійського району 

  100 Капітальний ремонт по благоустрою прилеглої території у 
Котловинському ДНЗ “Джерельце” по провулку 
Болградський, 13 в с. Котловина Ренійського району 

  1 200 Капітальний ремонт частини території в парку “Перемога” 
між вул. Вознесенська та вул. 28 червня в м. Рені Одеської 
області 

  300 Капітальний ремонт в частині заміни вікон у ДНЗ загального 
розвитку ясла-садка “Чебурашка” Ренійської міської ради 
по вул. Соборна, 120 в м. Рені Одеської області 

15203100000 м. Ізмаїл 3 000 Всього, у тому числі: 
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  3 000 Капітальний ремонт дороги та тротуарів по 
вул. Кишинівська у м. Ізмаїлі Одеської області 

15310200000 Ізмаїльський район 4 500 Всього, у тому числі: 

  1 000 Капітальний ремонт фасаду Каланчацької ЗОШ I—III 
ступенів по вул. Центральна, 3 у с. Каланчак Ізмаїльського 
району Одеської області 

  300 Капітальний ремонт водовідводів та водостоків 
Ларжанського НВК по вул. Шкільна, 34 у с. Ларжанка 
Ізмаїльського району Одеської області 

  500 Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу 
“Журавлик” по вул. Садова, 37 у с. Кирнички Ізмаїльського 
району Одеської області 

  1 000 Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу 
“Роднічок” по вул. Миру, 7 у с. Кам’янка Ізмаїльського 
району Одеської області 

  700 Капітальний ремонт даху амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини по вул. Центральна, 23 у с. Озерне 
Ізмаїльського району Одеської області 

  1 000 Капітальний ремонт (термореновація) ДНЗ “Яблунька” по 
вул. Октябрська, 36 в с. Стара Некрасівка Ізмаїльського 
району Одеської області 

15204100000 м. Чорноморськ 170 Всього, у тому числі: 

  95 Придбання шкільних меблів для Чорноморської ЗОШ І—III 
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ступенів № б у місті Чорноморськ Одеської області 

  75 Придбання меблів для ДНЗ “Колобок” по вул. Корабельна, 
10 в м. Чорноморськ Одеської області 

15504000000 отг с. Красносілка  10 000 Всього, у тому числі: 

  10 000 Капітальний ремонт будівлі Красносільської ЗОШ I—III 
ступенів Красносільської сільської ради Лиманського 
району Одеської області за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с. Красносілка, вул. Шкільна, 1 

15322200000 Саратський район 491,600 Всього, у тому числі: 

  491,600 Придбання медичного обладнання для Комунального 
закладу “Саратська центральна районна лікарня”, 
Саратський район, Одеська область 

15305200000 Білгород-Дністровський 
район 

6 291,700 Всього, у тому числі: 

  6 291,700 Виготовлення ПКД та будівництво “Центру дозвілля молоді”, 
с. Салгани Білгород- Дністровського району 

15324200000 Татарбунарський 
район 

3 708,300 Всього, у тому числі: 

   3 708,300 Будівництво водонапірної насосної станції за адресою 
вул.Степова, буд. №6 м.Татарбунари, Одеської області 

15306200000 Біляївський район 1 437,500 Всього, у тому числі: 

  27,500 Придбання меблів для ДНЗ “Сонечко” в селі Великий 
Дальник Біляївського району Одеської області 
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  75 Придбання меблів для для ДНЗ “Золотий ключик” у селі 
Великий Дальник Біляївського району Одеської області 

  900 Придбання автобусу для Великодальницького Дому 
Культури Третього кварталу села Великий Дальник 
Біляївського району Одеської області 

  40 Придбання меблів для Мирненського ДНЗ “Сонечко” у селі 
Мирне Біляївського району Одеської області 

  35 Придбання меблів для Мирненського ДНЗ “Буратіно” у селі 
Мирне Біляївського району Одеської області 

  25 Придбання меблів для Ш.Балківського ДНЗ “Ромашка” у 
селі Широка Балка Біляївського району Одеської області 

  45 Придбання меблів для Хлібодарського ДНЗ “Берізка” у селі 
Хлібодарське Біляївського району Одеської області 

  45 Придбання меблів для Березанського ДНЗ “Берізка” у селі 
Березань Біляївського району Одеської області 

  25 Придбання меблів для Дослідницького ДНЗ “Струмочок” у 
селі Дослідницьке Біляївського району Одеської області 

  30 Придбання меблів для Петрівського ДНЗ “Ромашка” у селі 
Петрівське Біляївського району Одеської області 

  50 Придбання меблів для Яськівського ДНЗ “Калинка” у селі 
Яськи Біляївського району Одеської області 

  50 Придбання меблів для Троїцького ДНЗ “Теремок” у селі 
Троїцьке Біляївського району Одеської області 
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  50 Придбання меблів для Граденицького ДНЗ “Ягідка” у селі 
Градениці Біляївського району Одеської області 

  40 Придбання меблів для Кагарлицького ДНЗ “Зірочка” у селі 
Кагарлик Біляївського району Одеської області 

15318200000 Овідіопольський район 7 265 Всього, у тому числі: 

  60 Придбання меблів для Великодолинського НВК 
“Загальноосвітня школа І-ПІ ступенів - ліцей” в селищі 
Великодолинське Овідіопольського району Одеської 
області 

  60 Придбання меблів для Великодолинського НВК I- III ступенів 
гімназія в селищі Великодолинське Овідіопольського 
району Одеської області 

  75 Придбання меблів для Овідіопольського НВК “ЗОШ І-ПІ 
ступенів-гімназія” в селищі Овідіополь Овідіопольського 
району Одеської області 

  75 Придбання меблів для Овідіопольської загальноосвітньої 
школа I—III ступенів № 2 в селищі Овідіополь 
Овідіопольського району Одеської області 

  35 Придбання меблів для Таїровської загальноосвітньої школи 
І-ІП ступенів в селищі Таїрове Овідіопольського району 
Одеської області 

  50 Придбання меблів для Барабойської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів у селі Барабой Овідіопольського 
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району Одеської області 

  30 Придбання меблів для Дальницької загальноосвітньої школи 
І-ІП ступенів у селі Дальник Овідіопольського району 
Одеської області 

  50 Придбання меблів для Доброолександрівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів у селі 
Доброолександрівка Овідіопольського району Одеської 
області 

  50 Придбання меблів для Йосипівської загальноосвітньої 
школи І-ІП ступенів у селі Йосипівка Овідіопольського 
району Одеської області 

  40 Придбання меблів для Кароліно-Бугазької загальноосвітньої 
школи І-ІП ступенів у селі Кароліно-Бугаз Овідіопольського 
району Одеської області 

  25 Придбання меблів для Калаглійської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів у селі Калаглія Овідіопольського району 
Одеської області 

  25 Придбання меблів для Мар’янівської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів у селі Мар’янівка Овідіопольського 
району Одеської області 

  25 Придбання меблів для Миколаївської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів у селі Миколаївка Овідіопольського 
району Одеської області 

  25 Придбання меблів для Надлиманської загальноосвітньої 
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школи І-ІП ступенів у селі Надлиманське Овідіопольського 
району Одеської області 

  60 Придбання меблів для Новоградівської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів у селі Новоградівка Овідіопольського 
району Одеської області 

  50 Придбання меблів для Петродолинської школи I- ГТЇ ступенів 
у селі Петродолина Овідіопольського району Одеської 
області 

  50 Придбання меблів для Прилиманської загальноосвітньої 
школи І-ІП ступенів у селі Прилиманське Овідіопольського 
району Одеської області 

  40 Придбання меблів для Роксоланівської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів у селі Роксолани Овідіопольського 
району Одеської області 

  10 Придбання меблів для Санжійської загальноосвітньої школи 
І-ІП ступенів у селі Санжійка Овідіопольського району 
Одеської області 

  10 Придбання меблів для Сухолиманської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів у селі Сухий Лиман Овідіопольського 
району Одеської області 

  100 Придбання меблів для Молодіжненської ЗОШ І—III ступенів в 
селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області 

  60 Придбання меблів для Новодолинської ЗОШ І—III ступенів в 
селі Нова Долина Овідіопольського району Одеської 
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області 

  200 Придбання спортивного інвентарю та спортивного 
обладнання для КП “Палац спорту” Овідіопольської 
районної ради в селищі Овідіополь Овідіопольського 
району Одеської області 

  75 Придбання меблів для ДНЗ “Лісова казка”, по вул. Т. 
Шевченка, 2 у селищі Овідіополь Овідіопольського району 
Одеської області 

  50 Придбання меблів для Овідіопольського ДНЗ №1 
“Ромашка” в селищі Овідіополь Овідіопольського району 
Одеської області 

  75 Придбання дитячого майданчику та альтанки для ДНЗ 
“Лісова казка”, по вул. Т. Шевченка, 2 у селищі Овідіополь 
Овідіопольського району Одеської області 

  650 Придбання трактора та навісного обладнання до нього для 
благоустрою селища Великодолинське Овідіопольського 
району Одеської області 

  75 Будівництво мереж вуличного освітлення в селі 
Доброолександрівка Овідіопольського району Одеської 
області 

  500 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зарічна в 
селі Доброолександрівка Овідіопольського району 
Одеської області 

  50 Придбання дитячого майданчику для Калаглійського ДНЗ 
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“Сонечко” в селі Калаглія Овідіопольського району 
Одеської області 

  75 Будівництво мереж вуличного освітлення в селі 
Прилиманське Овідіопольського району Одеської області 

  500 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Флотська 
в селі Прилиманське Овідіопольського району Одеської 
області 

  20 Придбання меблів для Молодіжненського ДНЗ “Тополька” в 
с. Молодіжне Овідіопольського району Одеської області 

  20 Придбання меблів для Петродолинського ДНЗ “Вербичка” в 
с. Петродолина Овідіопольського району Одеської області 

  745 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесєвої в 
селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області 

  740 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. О. 
Пушкіна в селі Молодіжне Овідіопольського району 
Одеської області 

  500 Капітальний ремонт дорожнього покриття Садівниче 
об’єднання громадян “Волна” від лін.14 до лін. 23, 
с. Молодіжне, Овідіопольського району Одеської області 

  745 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Промислова в селі Молодіжне Овідіопольського 
району Одеської області 

  300 Придбання трактора та навісного обладнання до нього для 
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благоустрою села Молодіжне Овідіопольського району 
Одеської області 

  40 Придбання меблів для сільського клубу по вул. Виноградна, 
1 в селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської 
області 

  900 Придбання автобусу для сільського клубу в селі Молодіжне 
Овідіопольського району Одеської області 

15314200000 Подільський район 10 000 Всього, у тому числі: 

  587,800 Капітальний ремонт дорожнього покриття С161405/Р-33/-
ст.Слобідка Подільського району Одеської області 

   254,100 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна 
с. Борщі Подільського району Одеської області 

  40 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна 
с. Бочманівка Подільського району Одеської області 

  23,800 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Новоселів 
с. Бочманівка Подільського району Одеської області 

  63,400 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Перемоги 
с. Бочманівка Подільського району Одеської області 

  7,500 Поточний ремонт дорожнього покриття пров. між 
вул. Перемоги та вул. Зоряна с. Бочманівка Подільського 
району Одеської області 

  38,800 Поточний ремонт дорожнього покриття пров. Горний 
с. Бочманівка Подільського району Одеської області 



Продовження додатка 1 292 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
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  40 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 6 
до № 14 с. Бочманівка Подільського району Одеської 
області 

  85 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 
15 до № 27 с. Бочманівка Подільського району Одеської 
області 

  597,300 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко до 
с. Малий Фонтан Подільського району Одеської області 

  568,600 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Першотравнева з № 1 до № 21 с. Гидерим 
Подільського району Одеської області 

  158,800 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Садова з № 1 
до № 17 с. М.Фонтан Подільського району Одеської області 

  40 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Травнева 
с. Гонората Подільського району Одеської області 

  60 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Степова 
с. Затишшя Подільського району Одеської області 

  220,700 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна 
с. Гонората Подільського району Одеської області 

  240,500 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Молодіжна 
с.Качурівка Подільського району Одеської області 

  100,100 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна 
с. Климентове Подільського району Одеської області 
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  100,400 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна 
с. Климентове Подільського району Одеської області 

  54,100 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Зелена с. Коси 
Подільського району Одеської області 

  58,600 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Вишнева 
с. Коси Подільського району Одеської області 

  82,900 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського 
с. Коси Подільського району Одеської області 

  84 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Садова с. Коси 
Подільського району Одеської області 

  82,100 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Бурдеї с. Коси 
Подільського району Одеської області 

  119,200 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Піщана с. Коси 
Подільського району Одеської області 

  601,300 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко № 
1 до № 33 с.Олександрівка Подільського району Одеської 
області 

  177,300 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко № 
33 до № 48 с.Олександрівка Подільського району Одеської 
області 

  108,300 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко № 
33 до кладовища с.Олександрівка Подільського району 
Одеської області 
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  74,400 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Верхня № 3 
до № 6 с.Олександрівка Подільського району Одеської 
області 

  162,200 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Верхня № 19 
до вул. Молодіжної № 11 с.Олександрівка Подільського 
району Одеської області 

  39,100 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Канатна 
с.Олександрівка Подільського району Одеської області 

  112,500 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 
533 до № 713 в с.Липецьке Подільського району Одеської 
області 

  298,400 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з 
№ 80 до № 337 с.Липецьке Подільського району Одеської 
області 

  257,400 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з 
№ 52 до № 281 с.Липецьке Подільського району Одеської 
області 

  111,400 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 
391 до № 427-а в с.Липецьке Подільського району Одеської 
області 

  115,600 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 
343 до № 385 в с.Липецьке Подільського району Одеської 
області 
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  114 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 
173 до № 231 в с.Липецьке Подільського району Одеської 
області 

  113,200 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 
ЗО до № 173 в с.Липецьке Подільського району Одеської 
області 

  323,700 Капітальний ремонт дорожнього покриття. 
вул. Блажевського з № 4 до № 20 с.Любомирка 
Подільського району Одеської області 

  86,900 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Іванівська з № 4 
до № 13 с.Любомирка Подільського району Одеської 
області 

  101,500 Поточний ремонт дорожнього покриття з вул. Незалежності 
№ 29 до вул. Б .Хмельницького № 16 с.Любомирка 
Подільського району Одеської області 

  49,100 Поточний ремонт території сільського клубу по вул. Б 
.Хмельницького № 14а с.Любомирка Подільського району 
Одеської області 

  85,100 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна 
с. Мардарівка Подільського району Одеської області 

  334,200 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна 
с. Мардарівка Подільського району Одеської області 

  581,400 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко 
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с.Нестоїта Подільського району Одеської області 

  180,300 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко 
с.Нестоїта Подільського району Одеської області 

  16,600 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна 
с.М,Олександрівка Подільського району Одеської області 

  173,200 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чешська 
с.М.Олександрівка Подільського району Одеської області 

  560,300 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна 
с.Розалівка Подільського району Одеської області 

  163,900 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тумачівська 
с.Розалівка Подільського району Одеської області 

  101,800 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лісна з № 1 
до № 14 с.Глибочок Подільського району Одеської області 

  144,800 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Парижської 
Комуни з № 1 до № 21 с.Олексіївка Подільського району 
Одеської області 

  122 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ради з № 44 
до № 46 с.Петрівка Подільського району Одеської області 

  210,900 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Молодіжна з 
№ 1 до № 28 с.Станіславка Подільського району Одеської 
області 

  31,700 Поточний ремонт дорожнього покриття з вул. Молодіжна № 
1 до вул. Шкільна № 2 с.Станіславка Подільського району 
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Одеської області 

  158,300 Капітальний ремонт дорожнього покриття з 
вул. Пересипська № 1а до вул. Молодіжна № 28 
с.Станіславка Подільського району Одеської області 

  80,500 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Станіславська з 
№ 12 до № 19 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської 
області 

  81 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Станіславська з 
№ 19 до № 22 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської 
області 

  72,700 Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Центральна з № 
38 до № 40 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської 
області 

  86,700 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 
38 до № 40 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської 
області 

  111,200 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Хмельницька 
с. Ставки Подільського району Одеської області 

  42,700 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Лісна с. Ставки 
Подільського району Одеської області 

  106,700 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Лісна с. Ставки 
Подільського району Одеської області 

15501000000 отг м. Балта 602 Всього, у тому числі: 
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  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  

15502000000 отг м. Біляївка  1 428,500 Всього, у тому числі: 

  301 Капітальний ремонт хірургічного відділення Комунального 
закладу “Біляївська центральна районна лікарня” Одеська 
область м. Біляївка, вул. Московська, 32  

  900 Придбання автобусу для Біляївської об’єднаної 
територіальної громади Одеської області 

  80 Придбання шкільних меблів для загальноосвітніх шкіл 
Біляївської об’єднаної територіальної громади Одеської 
області 

  97,500 Придбання меблів для Біляївського ДНЗ “Веселка” у 
Біляївській об’єднаній територіальній громаді Одеської 
області 

   50 Придбання меблів для Біляївського ДНЗ “Журавлик” у 
Біляївській об’єднаній територіальній громаді Одеської 
області 

15100000000 Обласний бюджет 
Одеської області 

27 104,600 Всього, у тому числі: 

  767 Придбання обладнання для Комунальної установи 
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“Одеська обласна клінічна лікарня” м. Одеса, 
вул. Академіка Заболотного, буд. 26  

  767 Реконструкція будівлі Комунальної установи “Одеська 
обласна клінічна лікарня” м. Одеса, вул. Академіка 
Заболотного, буд. 26  

  727,900 Капітальне будівництво фонтану на площі 28 Червня, 
м. Болград, Одеська область 

  565,400 Капітальне будівництво фонтану на вул. 28 Червня біля 
будинку 109, м. Арциз, Одеська область 

  1 819,100 Придбання спеціалізованого санітарного автотранспорту 
для надання екстреної медичної допомоги мешканцям 
Кілійського, Арцизького районів Одеської області 

  2 458,200 Реставрація пам’ятки архітектури національного значення 
Спасо-Преображенського собору у м. Болград Одеської 
області 

  10 000 Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного значення Т-16-38 
Контрольно-пропускний пункт “Станіславка” - Станіславка-
Мурована, км15+600 – км 20+200 (окремими ділянками) 

  3 000 Капітальний ремонт комунального закладу “Одеська 
обласна школа вищої спортивно майстерності 
“Олімпієць”, м. Одеса, проспект Шевченка, 31-а 

  7 000 Реставрація та реабілітація фасадів будівлі Одеського 
академічного українського музично-драматичного театру 
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ім. В.С. Василька за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15 

15313200000 Лиманський район 598 Всього, у тому числі: 

  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  

15321200000 Савранський район 700 Всього, у тому числі: 

  500 Виконання робіт з капітального ремонту приміщень 
Савранського районного будинку культури - смт Саврань, 
Одеська область, вул. Соборна, 32, у обсязі робіт: заміна 
вікон, дверей; перекриття даху (заміна покрівлі) 

   200 Заходи з енергозбереження - заміна котлів системи 
опалення Савранського районного будинку культури - смт 
саврань, Одеська область, вул. Соборна, 32 

  Полтавська область  . 

16317200000 Оржицький район 2 372 Всього, у тому числі: 

  60 Придбання спортивного майданчика, Оржицька сільська 
рада  

  90 Придбання дитячого майданчика, Новооржицька сільська 
рада 

  160 Придбання електрообладнання, Новооржицька сільська 
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рада 

  50 Придбання дитячого майданчика, Воронинцівська сільська 
рада 

  50 Придбання спортивного майданчика, Денисівська сільська 
рада 

  100 Придбання електрообладнання, Денисівська сільська рада 

  80 Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Зарізька 
сільська рада 

  55 Придбання електрообладнання, Зарізька сільська рада 

  100 Придбання дитячих майданчиків, Золотухинська сільська 
рада 

  40 Придбання дитячого майданчика, Круподеринська сільська 
рада 

  165 Придбання дитячих майданчиків, Вишнева сільська рада 

  150 Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Лазірківська 
сільська рада 

  40 Придбання дитячого майданчика, Лукімська сільська рада 

  90 Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Онішківська 
сільська рада 

  70 Придбання спортивного майданчика, Плехівська сільська 
рада 

  70 Придбання дитячого майданчика, Райозерська сільська 



Продовження додатка 1 302 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

рада 

  60 Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Савинська 
сільська рада 

  80 Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Сазонівська 
сільська рада 

  60 Придбання електрообладнання, Сазонівська сільська рада 

  25 Придбання дитячого майданчика, Селецька сільська рада 

  40 Придбання дитячого майданчика, Староіржавецька 
сільська рада 

  50 Придбання дитячого майданчика, Чевельчанська сільська 
рада 

  70 Придбання електрообладнання, Чевельчанська сільська 
рада 

  80 Придбання дитячих майданчиків, Черевківська сільська 
рада 

  70 Придбання дитячого майданчика, Чутівська сільська рада 

  50 Придбання дитячого майданчика, Яблунівська сільська 
рада 

  184 Реконструкція віконних заповнень із застосуванням 
енергозберігаючих технологій Лазірківської ЗОШ I—III, ім. В. 
О. Підпалого по вулиці Центральна, 1 в селі Лазірки, 
Оржицького району 



Продовження додатка 1 303 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  233 Капітальний ремонт будинку культури по вулиці Крупської, 
30 в селі Вишневе (Куйбишеве) Оржицького району, 
Полтавської області 

16322200000 Хорольський район 1 549 Всього, у тому числі: 

  46 Покращення матеріально-технічної бази (закупівля 
матеріалів та обладнання) для Хорольського районного 
територіального центру соціального обслуговування 
Хорольської районної державної адміністрації 

  75 Придбання дитячого майданчика, Вишняківська сільська 
рада  

  180 Придбання дитячих майданчиків, Клепачівська сільська 
рада (об’єднана територіальна громада) 

  50 Придбання дитячого майданчика, Мусіївська сільська рада 

  150 Придбання дитячих майданчиків, Новоаврамівська сільська 
рада (об’єднана територіальна громада) 

  155 Придбання електрообладнання, Новоаврамівська сільська 
рада (об’єднана територіальна громада) 

  105 Придбання дитячих майданчиків, Петракиївська сільська 
рада 

  30 Придбання дитячого майданчика, Вешневська сільська 
рада 

  120 Придбання дитячих майданчиків, Покровсько-Багачанська 
сільська рада (об’єднана територіальна громада) 



Продовження додатка 1 304 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  50 Придбання дитячого майданчика, Староаврамівська 
сільська рада  

  30 Придбання дитячого майданчика, Трубайцівська сільська 
рада 

  60 Придбання дитячих майданчиків, Хильківська сільська рада 

  110 Придбання електрообладнання, Хильківська сільська рада 

  70 Придбання дитячих майданчиків, Штомпелівська сільська 
рада 

  30 Придбання дитячого майданчика, Ялосовецька сільська 
рада 

  180 Реконструкція огорожі міського скверу в м. Хорол 
Полтавської області 

  108 Реконструкція водопровідної мережі по вул. Петровського в 
м. Хорол Полтавської області  

16321200000 Семенівський район 
(Полтавська обл.) 

1 428 Всього, у тому числі: 

  75 Придбання дитячого майданчика, Семенівська об’єднана 
територіальна громада  

  80 Придбання дитячих майданчиків, Біляківська сільська рада  

  140 Придбання електрообладнання, Біляківська сільська рада 
Семенівського району 

  50 Придбання дитячого майданчика, Богданівська сільська 



Продовження додатка 1 305 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

рада  

  70 Придбання дитячих майданчиків, Василівська сільська рада  

  150 Придбання дитячих майданчиків, Веселоподільська сільська 
рада  

  50 Придбання дитячого майданчика, Горошинська сільська 
рада  

  40 Придбання дитячого майданчика, Заїчинська сільська рада  

  80 Придбання дитячих майданчиків, Липнягівська сільська 
рада  

  30 Придбання дитячого майданчика, Наріжанська сільська 
рада  

  40 Придбання дитячого майданчика, Очеретуватівська 
сільська рада  

  50 Придбання дитячого майданчика, Погребняківська сільська 
рада  

  150 Придбання дитячих майданчиків, Пузирівська сільська рада  

  55 Придбання електрообладнання, Пузирівська сільська рада  

  30 Придбання дитячого майданчика, Степанівська сільська 
рада  

  168 Придбання електрообладнання, Степанівська сільська 
рада  

  50 Придбання дитячого майданчика, Устимівська сільська 



Продовження додатка 1 306 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

рада  

  50 Придбання дитячого майданчика, Худоліївська сільська 
рада  

  70 Придбання електрообладнання, Худоліївська сільська рада  

16312200000 Лубенський район 402 Всього, у тому числі: 

  50 Покращення матеріально-технічної бази (закупівля 
матеріалів та обладнання) для Лубенського районного 
територіального центру соціального обслуговування 
Лубінської районної державної адміністрації 

  50 Придбання дитячого майданчика, Березотіцька сільська 
рада  

  50 Придбання дитячого майданчика, Вовчицька сільська рада  

  100 Придбання дитячих майданчиків, Ісковецька сільська рада  

  50 Придбання дитячого майданчика, Новооріхівська сільська  

  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  

16100000000 Обласний бюджет 
Полтавської області 

10 000 Всього, у тому числі: 

  310 “Капітальний ремонт будівлі відділення денного 
перебування Чутівського районного територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних 



Продовження додатка 1 307 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

послуг) з виконання енергозберігаючих заходів по заміні 
вікон і дверей на металопластикові по вул. Полтавський 
Шлях,23, смт. Чутове, Полтавської області”  

  534 “Капітальний ремонт даху відділення денного перебування 
Чутівського районного територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) по 
вул. Полтавський Шлях, 23, смт. Чутове, Полтавської області” 

  776 “Капітальний ремонт вхідної групи основного входу 
приміщення опорного закладу Чутівської ЗОШ I—III ступенів 
в смт. Чутове, Полтавської області” 

  1 452 “Капітальний ремонт (з заміною вікон) Глобинської 
Центральної Районної Лікарні, тупік Лікарняний, 1, 
Глобинського району Полтавської області” 

  350 “Капітальний ремонт Опришківської ЗОШ першого-
третього ступеня, село Опришки вул. Миру 70, 
Глобинського району Полтавської області” 

  6 073 “Будівництво підвідного газопроводу середнього тиску до 
населених пунктів с. Григорівка та с. Стукалівка 
Гребінківського району Полтавської області” 

  505 “Реконструкція системи опалення (повна заміна) 
двоповерхового лікувального корпусу та харчоблоку 
Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного 
диспансеру по вул.Покровська, 48, м.Полтава Полтавської 
області” 



Продовження додатка 1 308 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

16301200000 Великобагачанський 
район 

550 Всього, у тому числі: 

  50 Покращення матеріально-технічної бази (закупівля 
матеріалів та обладнання) для Великобагачанського 
районного територіального центру соціального 
обслуговування с. Велика Багачка Великобагачанської 
районної державної адміністрації 

  130 Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Гоголівська 
сільська рада Великобагачанського району 

  35 Придбання дитячого майданчика, Кротівщинська сільська 
рада Великобагачанського району 

  50 Придбання дитячого майданчика, Матяшівська сільська 
рада Великобагачанського району 

  40 Придбання електрообладнання, Матяшівська сільська 
рада Великобагачанського району 

  30 Придбання дитячого майданчика, Михайлівська сільська 
рада Великобагачанського району 

  70 Придбання дитячого майданчика, Остап’євська сільська 
рада Великобагачанського району 

  70 Придбання дитячого майданчика, Устивицька сільська рада 
Великобагачанського району 

  25 Придбання дитячого майданчика, Широкодолинська 
сільська рада Великобагачанського району 



Продовження додатка 1 309 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  50 Придбання електрообладнання, Широкодолинська 
сільська рада Великобагачанського району 

16315200000 Новосанжарський 
район 

3 399 Всього, у тому числі: 

  1 450 Капітальний ремонт проїзної частини по провулку 
Гостинному, по вулиці Першотравневій та по вулиці 
Горбенка в смт. Нові Санжари Новосанжарського району 
Полтавської області 

  1 050 Капітальний ремонт Новосанжарського дошкільного 
навчального закладу “Лелеченька”, вул. Центральна, 31 А, 
смт. Нові Санжари Новосанжарського району 

  225 Капітальний ремонт (заміна вікон) Новосанжарський НВК, 
вул. Центральна, 41 смт. Нові Санжари Новосанжарського 
району 

  674 Реконструкція системи електрообладнання першого 
поверху Новосанжарський НВК, вул. Центральна, 41 смт. 
Нові Санжари Новосанжарського району 

16313200000 Машівський район 600 Всього, у тому числі: 

  600 Капітальний ремонт будівлі та системи опалення дитячого 
садка “Калинка”, вул. Незалежності, 125А, смт. Машівка 
Машівського району 

16324200000 Чутівський район 1 000 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт Філенківської ЗОШ I—III ступенів 



Продовження додатка 1 310 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

с. Філенкове вул. Шкільна, 12, Чутівського району 

  700 Капітальний ремонт Чутівської ЗОШ I—III ступенів, 
вул. Центральна, 2 смт. Чутове, Полтавська область 

16308200000 Кобеляцький район 1 400 Всього, у тому числі: 

  700 Капітальний ремонт будівлі початкової ЗОШ № 2 I—III 
ступенів, по вул. Покровській 35/43 в м. Кобеляки 
Полтавської області 

  700 Капітальній ремонт (заміна вікон) в Кобеляцькому НВК № 1, 
вул. Шкільна, 1/28 м. Кобеляки Полтавської області 

16307200000 Карлівський район 2 000 Всього, у тому числі: 

  600 Капітальний ремонт (заміна вікон та ремонт спортивного 
зала) ЗОШ № 1 вул. Полтавській шлях, 64, м. Карлівка 
Полтавської області 

  700 Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ № 3 
вул. Промислова, 43, м. Карлівка Полтавської області 

  700 Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ № 1 (дитячий 
навчальний заклад) “Золотий ключик” вул. Гурамішвілі, 13, 
м. Карлівка Полтавської області 

16309200000 Козельщинський 
район 

1 601 Всього, у тому числі: 

   605 Капітальний ремонт системи опалення Козельщинського 
дитячого садка, вул. Партизанська, 7, смт. Козельщина 
Козельщинського району 



Продовження додатка 1 311 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 
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територіальної одиниці 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  496 Реконструкція системи опалення Оленівської ЗОШ I—III 
ступенів, вул. Молодіжна 6-А, с. Оленівка Козельщинського 
району 

  500 Реконструкція системи опалення Бреусівської ЗОШ I—III 
ступенів, вул. Олеся Гончара, 62 с. Бреусівка 
Козельщинського району 

16319200000 Полтавський район 7 779,615 Всього, у тому числі: 

  480 Реконструкція водопровідних мереж по вул.. Кірова 
(Полтавська) від провулка Балкового до водонапірної вежі, 
автоматичного управління глибинним насосом та ремонту 
свердловини №1. с. Гожули, Полтавського району, 
Полтавської області. 

  200 Капітальний ремонт даху будинку гуртожитку за адресою: 
с. Тахтаулове, вул. Незалежності, 1, Полтавський район, 
Полтавської області. 

  399,895 Капітальний ремонт будинку культури в с. Щербані, 
Полтавський район, Полтавської області. 

  250 Капітальний ремонт пам’ятного знаку жертвам репресій 
30-х років ХХ століття в урочищі “Триби”, Полтавський район 
, Полтавської області.  

  300 Завершення другої черги реконструкції харчоблоку 
неврологічного відділення розташованого в с. Мачухи, 
Полтавський район. 
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  569,500 Капітальний ремонт приміщення Степненської АЗП-СМ, 
с. Степне, Полтавський район , Полтавської області. 

  1 800 Придбання шкільного автобуса для Терешківської ЗОШ I—III 
ст. Полтавський район , Полтавської області. 

  85 Капітальний ремонт Валківського БК, Полтавський район, 
Полтавської області. 

  15 Капітальний ремонт фасаду Гожулівського БК, Полтавський 
район, Полтавської області. 

  692,100 Капітальний ремонт проїзної частини вул. Шкільна в 
с. Андрушки Ковалівської сільської ради Полтавського 
району Полтавської області 

  1 332,739 Капітальний ремонт проїзної частини вул. Берегова в 
с. Макухівка Ковалівської сільської ради Полтавського 
району Полтавської області 

  1 153,381 Капітальний ремонт проїзної частини вул. Лісова в 
с. Грабинівка Ковалівської сільської ради Полтавського 
району Полтавської області 

  502 Капітальний ремонт даху щербанівського будинку культури 
за адресою: вул. Перемоги, 10А, с.Щербані, полтавського 
району, Полтавської області 

16326200000 Котелевський район 2 722,385 Всього, у тому числі: 

  336,615 Капітальний ремонт приміщення центральної районної 
бібліотеки за адресою : Покровська,3 смт Котельва , 
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Полтавської області 

  60 Придбання комплекту музичних інструментів для учнів 
Котелевської дитячої музичної школи (смт Котельва 
Полтавської обл., вул. Полтавський шлях 225) 

  250 Ремонтні роботи по утепленню приміщення Котелевської 
дитячої музичної школи (смт Котельва Полтавської обл., 
вул. Полтавський шлях 225) 

  100 Заміна вікон на енергозберігаючі Котелевської амбулаторії 
загальної практики –сімейної медицини 1 за адресою: 
вул.Полтавський шлях,283,смт.Котельва, Котелевського 
району, Полтавської обл. 

  199 Придбання автомобіля для КЗ “Котелевського центру 
первинної медико-санітарної допомоги” за 
адресою:вул. Полтавський шлях,283, смт.Котельва, 
Котелевського району, Полтавської обл 

  60 Сидоряченська сільська рада,заміна вікон на 
енергозберігаючі, в Сидоряченському сільському клубі, за 
адресою: вул. Миру, 33; с. Сидоряче, Котелевський 
р.,Полтавська обл.. 

  400 Великорублівська сільська рада, капітальний ремонт: 
заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, в 
Трюханівському сільському клубі за адресою: 
вул. Л.Українки 44; с. Велика Рублівка, Котелевський 
р.,Полтавська обл.. 
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  1 200 Капітальний ремонт покрівлі Більської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Котелевської районної ради, за 
адресою: Центральна, 4 в с. Більськ, Котелевського району, 
Полтавської області 

  116,770 Заміна вікон і дверей в амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини с.Деревки за адресою: вулиця 
Гагаріна,7 в с.Деревки Котелевського району Полтавської 
обасті 

16304200000 Гребінківський район 374 Всього, 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  

16306200000 Зіньківський район 4 603,500 Всього, у тому числі: 

   1 100 Реконструкція суміщеної покрівлі головного корпусу 
Зіньківської центральної районної лікарні на шатрову за 
адресою м. Зіньків, вул. І. Петровського, 21 в Полтавській 
області  

  1 100 Капітальний ремонт приміщення спортивного залу та 
зовнішнє опорядження будівлі по вул. Першотравневі 4 в 
м. Зіньків Полтавської області  

  303,500 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверних блоків) в 
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дошкільному навчальному закладі №2 “Сонечко” 
Зіньківської міської ради Полтавської області по 
вул. Воздвиженська, 89 м. Зіньків Зіньківського району 
Полтавської області  

  350 Капітальний ремонт заповнень віконних та дверних прорізів 
Великопавлівської спеціалізованої школи I—III ступенів по 
вул. О. Кошового, 10 в с. Велика Павлівка, Зіньківського 
району Полтавської області  

  150 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в 
Дейкалівській загальноосвітній школі I—III ступенів 
Зіньківської районної ради Полтавської області , по 
вул. Миру, 66 в с. Дейкалівка, Зіньківського району, 
Полтавської області 

  250 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Шилівській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Зіньківської районної 
ради Полтавської області по вул. Центральна,32 в 
с. Шилівка, Зіньківського району, Полтавської області 

  150 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в 
Пишненківській загальноосвітній школі I—III ступенів 
Зіньківської районної ради Полтавської області по 
вул. Гагаріна, 3-а в с. Пишненки, Зіньківського району, 
Полтавської області 

  200 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Покровській 
загальноосвітній школі I II ступенів Зіньківської районної 
ради Полтавської області по вул. Миру, 61 в с. Покровське, 
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Зіньківського району, Полтавської області 

  300 Капітальний ремонт вимощення приміщення другого 
поверху та опалення сільського будинку культури по 
вул. Миру, 55 в с. Покровське, Зіньківського району, 
Полтавської області  

  200 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в 
Ставківському навчально- виховному комплексі 
“загальноосвітня школа I—III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад” Зіньківської районної ради Полтавської 
області по вул.Шкільна,4 в с. Ставкове, Зіньківського 
району, Полтавської області  

  100 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в філії 
Удовиченківської загальноосвітньої школи I—II ступенів 
опорного закладу “Зіньківська спеціалізована школа I—III 
ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської 
області” по вул. Центральна, 2 в с. Удовиченки, Зіньківського 
району, Полтавської області  

  200 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в 
Опішнянській спеціалізованій школі I—III ступенів Зіньківської 
районної ради Полтавської області по вул..Соборна, 18 в 
смт. Опішня, Зіньківського району, Полтавської області 

  200 Капітальний ремонт заміна віконних та дверних блоків в 
Зіньківській спеціалізованій школі I—III ступенів № 2 
Зіньківської районної ради Полтавської області по 
вул. Воздвиженська, 20 в м. Зіньків, Зіньківського району, 
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Полтавської області  

16205100000 м. Миргород 650 Всього, у тому числі: 

   650 Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I—III ступенів №7 по 
вул. Багачанській, 51 в м. Миргород Полтавської області  

16314200000 Миргородський район 2 704,380 Всього, у тому числі: 

  460 Капітальний ремонт приміщення Хомутецької ЗОШ I—III 
ступенів Миргородського району Полтавської області  

  924,380 Придбання рентгенодіагностичного комплексу на два 
робочих місця для Миргородської центральної районної 
лікарні, Миргородського району Полтавської області 

  320 Капітальний ремонт (заміна вікон) в Хомутецькій ЗОШ I—III 
ступенів Миргородської районної ради Полтавської області  

  500 Капітальний ремонт приміщень другої молодшої групи, 
підсобних приміщень кухні та частини огорожі садка-ясел 
“Волошка” по вул. Миру, 7 в смт. Ромодан, 
Миргородського району, Полтавської області  

  200 Капітальний ремонт (заміна вікон) в Комишнянській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Миргородської 
районної ради Полтавської області  

  100 Капітальний ремонт (заміна вікон) в Дошкільному 
навчальному закладі Комишнянському яслах-садочок 
“Малятко” Миргородської районної ради Полтавської 
області 
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  200 Капітальний ремонт (заміна вікон) в Попівській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Миргородської 
районної ради Полтавської області  

16203100000 м. Кременчук 10 000 Всього, у тому числі: 

  1 799 Капітальний ремонт операційного блоку хірургічного 
відділення з оснащенням медичним та іншим 
обладнанням Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського; 
м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1 

  1 920 Капітальний ремонт терапевтичного відділення Другої 
міської лікарні з оснащенням медичним та іншим 
обладнанням, інвентарем, м. Кременчук, вул. Генерала 
Манагарова, 7 

  501 Заміна вікон в поліклінічному відділенні міської лікарні № 4; 
м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 80  

  2 000 Капітальний ремонт першої черги хірургічного відділення 
Кременчуцької міської дитячої лікарні; м. Кременчук, 
вул. Павлова, 16 

  592 Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 33 Кременчуцької міської ради 
Полтавської області: м. Кременчук, вул. Гвардійська, 14 

  592 Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 57 Кременчуцької міської ради 
Полтавської області; м. Кременчук, провулок Героїв 
Бреста, 61-А 
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  596 Капітальний ремонт приміщення КЗК “Міський центр 
культури і дозвілля”; м. Кременчук, вул. Республіканська, 63 

  2 000 Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по 
вул. Гагаріна 14 м. Кременчук; м. Кременчук, вул. Гагаріна, 
14 

16320200000 Решетилівський район 757,120 Всього, у тому числі: 

  415,770 Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків 
Жовтневої ЗОШ I—III ст. Решетилівської районної ради 
Полтавської області  

  341,350 Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків 
Шевченківської ЗОШ I—III ст. ім. академіка В.О. Пащенка 
Решетилівської районної ради Полтавської області 

16516000000 отг с. Великі Сорочинці 300 Всього, у тому числі: 

   300 Капітальний ремонт (заміна вікон) у Великосороченській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Миргородської 
районної ради Полтавської області  

  Рівненська область  . 

17202100000 м. Дубно 6 000 Всього, у тому числі: 

  1 000 Капітальний ремонт вул. Сурмичі в м. Дубно з відновлення 
тротуару від мосту до вул. Словацького 

  1 000 Реконструкція будівлі клубу під центр дозвілля молоді по 
вул. Семидубській, 16-А в м. Дубно (коригування проекту) 
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  500 Будівництво пам’ятника Борцям за Волю та Незалежність 
України на майдані Незалежності в м. Дубно 

  1 575 Капітальний ремонт перехрестя вулиці Семидубської з 
вулицями Мирогощанська, Сурмичі, Грушевського в 
м. Дубно (коригування). Протяжність шляхово-транспортної 
мережі 2,28 км 

  1 000 Капітальний ремонт вул. Сурмичі в м. Дубно з відновленням 
тротуару від мосту до вул. Словацького. Протяжність 
шляхово-транспортної мережі 1,27 км 

  925 Капітальний ремонт спортивного майданчика 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №1 в м. Дубно, 
Рівненської області 

17304200000 Демидiвський район 1 000,001 Всього, у тому числі: 

  173,368 Реконструкція вуличного освітлення по вул. Центральній в 
с. Ільпибоки Демидівського району Рівненської області 

  143,063 Реконструкція вуличного освітлення по вул. Молодіжній, 
вул. Набережній в с. Ільпибоки Демидівського району 
Рівненської області 

  683,570 Реконструкція будівлі Княгининської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів по вул. 17 Березня, 69 в с. Княгинине 
Демидівського району Рівненської області (заміна вікон та 
зовнішніх дверей, влаштування пандуса) 

17305200000 Дубенський район 1 840,762 Всього, у тому числі: 
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  375 Капітальний ремонт вул. Зеленої в с. Озеряни Дубенського 
району Рівненської області 

  262,992 Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням 
енергозберігаючих технологій в с. Дитиничі Дубенського 
району Рівненської області 

  702,770 Капітальний ремонт даху Рачинської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Дубенського району 

  500 Капітальний ремонт будівлі комунального закладу 
“Княгиненська загальноосвітня школа I—III ступенів 
Мирогощанської сільської ради Дубенського району 
Рівненської області” (заміна вікон та дверей) 

17308200000 Здолбунiвський район 2 531,868 Всього, у тому числі: 

  451,868 Капітальний ремонт частини будівлі (заміна внутрішніх 
мереж, дверей, оздоблення приміщень та влаштування 
частини благоустрою) дошнільного навчального закладу 
“Малятко” в с. Івачків по вул. Нова, 22 Здолбунівського 
району Рівненської області 

  400 Будівництво котельні для розміщення 2 твердопаливних 
котлів по 96 кВт з влаштуванням зовнішніх мереж на 
вул. Сільрадська, 27 в с. Івачків Здолбунівського району 
Рівненської області 

  650 Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального 
закладу “Малятко” по вул. 1-го Травня, 13 в смт. Мізоч 
Здолбунівського району Рівненської області 
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  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 

17311200000 Млинiвський район 1 712,517 Всього, у тому числі: 

  1 000 Капітальний ремонт районного стадіону “Колос” (трибун 
та роздягалень) на вул. Олексія Кірися, 48а в смт. Млинів 
Млинівського району Рівненської області 

  712,517 Капітальний ремонт будівель (даху, заміна вікон та дверей) 
Хорупанської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Млинівського району Рівненської області 

17506000000 отг м. Радивилів 1 500 Всього, у тому числі: 

  500 Капітальний ремонт (замінна віконних та дверних блоків) 
Радивилівською дошкільного навчального закладу, ясла-
садочок № 1 “Сонечко” загального розвитку Радивилівської 
міської ради Радивилівського району Рівненської області 

  500 Капітальний ремонт тротуару по вул. Паркова (від 
вул. Волковенка до вул. Нахімова) в м. Радивилів 

  500 Капітальний ремонт тротуару по вул. Почаївська (від буд. 46 
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до буд.144) в м. Радивилів 

17515000000 отг смт. Млинів 444,852 Всього, у тому числі: 

  444,852 Реконструкція вуличного освітлення по вул. Центральній, 
вул. Молодіжній, вул. Пугачівській, вул. Дубенській, 
вул. Млинівській в с. Маслянка Млинівського району 
Рівненської області 

17516000000 отг с. Боремель 500 Всього, у тому числі: 

  500 Реконструкція будівлі Боремельського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—II ступенів-колегіум” 
по вул. Набережній, 27 в с. Боремель Демидівського 
району Рівненської області (заміна вікон та зовнішніх 
дверей, влаштування пантуса) 

17508000000 отг с. Привільне 500 Всього, у тому числі: 

  500 Реконструкція будівлі дитячого садка на вул. Незалежності, 
88 в с. Молодаво Дубенського району Рівненської області 

17203100000 м. Вараш 1 104,093 Всього, у тому числі: 

  700 Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу у 
м. Вараш Рівненської області 

  354,093 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Кузнецовської 
ЗОШ I—III ступенів № 5 за адресою: м-н Вараш, 36 в 
м. Вараш, Рівненської області 

  50 Капітальний ремонт будинку по вулиці Перемоги, 5 в 
м. Вараш 



Продовження додатка 1 324 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

17302200000 Володимирецький 
район 

1 746,267 Всього, у тому числі: 

  919,267 Капітальний ремонт покрівлі Кідрівського навчально-
виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
– дошкільний навчальний заклад” по вул. Поліська, 1 в 
с. Кідри Володимирецького району Рівненської області 

  200 Капітальний ремонт покрівлі Каноницької загальноосвітньої 
школи I—III ступенів по вул. Калініна, 48 в с. Каноничі 
Володимирецького району Рівненської області 

  200 Капітальний ремонт покрівлі Більськовільського навчально-
виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
– дошкільний навчальний заклад” в с. Більська Воля 
Володимирецького району Рівненської області 

  427 Капітальний ремонт покрівлі Більськовільського НВК “ЗОШ 
I—III ступенів – ДНЗ” в с. Більська Воля Володимирецького 
району Рівненської області 

17306200000 Дубровицький район 2 148,081 Всього, у тому числі: 

  800 Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по 
вул. Червоного Хреста, 25 в м. Дубровиця Рівненської 
області (перша черга) 

  313,519 Реконструкція будівель Дубровицького навчально-виховного 
комплексу “Ліцей-загальноосвітня школа I—II ступенів” по 
вул. Макарівській, 11 в м. Дубровиця Рівненської області 
(влаштування шатрового даху, зовнішнє опорядження 



Продовження додатка 1 325 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

фасадів, заміна вікон та зовнішніх дверей, реконструкція 
системи опалення) – коригування 

  298,800 Капітальний ремонт Берестівського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів- 
дошкільний навчальний заклад” (дошкільний підрозділ) 
с. Берестя Дубровицького району 

  298,661 Капітальний ремонт неврологічного відділення (заміна вікон 
та дверей) комунального закладу охорони здоров’я 
“Дубровицька Центральна районна лікарня” Дубровицької 
районної ради по вул. Воробинська 180 в м. Дубровиця 
Рівненської області 

  137,101 Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей ) Залузького 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—
III ступенів – дошкільний навчальний заклад” (дошкільний 
заклад) в с. Залужжя, Дубровицького району Рівненської 
області 

  300 Капітальний ремонт Осівського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів” (покрівлі) 
в с. Осова Дубровицького району Рівненської області 

17307200000 Зарiчненський район 2 828,627 Всього, у тому числі: 

  500 Будівництво стадіону, смт Зарічне Рівненської області 
(Коригування)/Друга черга будівництва 

  350 Будівництво культурно-спортивного комплексу в 
с. Бродниця Зарічненського району Рівненської області 
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  500 Капітальний ремонт системи опалення Борівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів в с. Борове по 
вул. Шкільна, 1 Рівненської області 

  178,627 Капітальний ремонт системи опалення (встановлення 
твердопаливного котла) в Мутвицькій загальноосвітній школі 
I—III ступенів 

  100 Реконструкція актової зали Дібрівської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів під школу початкових класів на 150 
учнівських місць по вул. Центральна, 68 в с. Дібрівськ 
Зарічненського району Рівненської області (для зведення 
фундаменту) 

  1 200 Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу в 
смт Зарічне Рівненської області 

17315200000 Рокитнiвський район 2 599,932 Всього, у тому числі: 

  500 Капітальний ремонт дороги по вул. Заводська в с. Остки 
Рокитнівського району Рівненської області 

  499,932 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Соборна в 
смт Томашгород Рокитнівського району Рівненської 
області 

  400 Капітальний ремонт будівлі Масевицького дошкільного 
навчального закладу “Сонечко” по вул. Леніна, 90 в 
с. Масевичі Рокитнівського району Рівненської області 
(ремонт даху) 
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  350 Капітальний ремонт будівлі Кисорицького дошкільного 
навчального закладу “Дзвіночок” по вул. 1 Травня, 3 в 
с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської області 
(ремонт даху) 

  450 Капітальний ремонт будівлі Карпилівського дошкільного 
навчального закладу “Барвінок” по вул. Жежука, 2-а в 
с. Карпилівка Рокитнівського району Рівненської області 
(ремонт даху) 

  400 Капітальний ремонт дороги по вул. Білоруська в 
с. Березове Рокитнівського району Рівненської області 

17303200000 Гощанський район 4 863,925 Всього, у тому числі: 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Шкільний провулок, 18 в с. Франівка 
Гощанського району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Першотравнева, 22 в с. Тучин 
Гощанського району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Клімчука, 35 в с. Бочаниця Гощанського 
району Рівненської області 

  60 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Оселя в смт Гоща Гощанського 
району Рівненської області 
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  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Молодіжна, 27 в с. Воскодави 
Гощанського району Рівненської області 

  1 555 Капітальний ремонт Гощанської ДЮСШ по 
вул. Незалежності, 9 в смт. Гоща Рівненської області 
(утеплення огороджуючих конструкцій будівлі) 

  1 221,803 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна 
в смт. Гоща Рівненської області 

  1 233,606 Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням новітніх 
енергозберігаючих технологій по вул. Незалежності, 
Застав’я, Молодіжна в смт Гоща Гощанського району 
Рівненської області 

  220 Капітальний ремонт даху Мнишенського НВК “ЗОШ I—II 
ступенів – ДНЗ” по вул. 40 років Перемоги, буд. 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) 

17314200000 Рівненський район 7 181,653 Всього, у тому числі: 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Рівненська в с. Великий Житин 
Рівненського району Рівненської області 

  19,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
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майданчика по вул. Поштова, 1 в с. Дядьковичі Рівненського 
району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Незалежності, 1б в с. Шубків 
Рівненського району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Шевченка, 26 в с. Кустин, Рівненського 
району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Центральна, 5а в с. Жобрин 
Рівненського району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Лесі Українки, 23 в с. Бронники 
Рівненського району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Шевченка в с. Велика Омеляна 
Рівненського району Рівненської області 

  1 200 Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення 
повеневими та зливовими водами території смт Квасилів 
Рівненського району - будівництво 

  500 Будівництво міні-футбольного поля в с. Грушвиця Перша по 
вул. Шкільній, 10 Рівненського району Рівненської області 

  800 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пушкіна, 
с. Рогачів, Рівненського району 
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  1 500 Поточний ремонт вул. Дачна в смт Квасилів Рівненського 
району 

  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 

  1 000 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) 

17312200000 Острозький район 1 262,906 Всього, у тому числі: 
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  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Центральна, 73 в с. Вілія Острозького 
району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Центральна, 44 в с. Новородчиці 
Острозького району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Набережна в с. Стадники Острозького 
району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Богдана Хмельницького в с. Бродівське 
Острозького району Рівненської області 

  300 Реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Межиріч 
Острозького району Рівненської області (корегування) 

  111,390 Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням 
енергозберігаючих технологій в с. Завидів Острозького 
району Рівненської області 

  534 Будівництво централізованої мережі господарсько – 
питного водопостачання на території села Вишеньки 
Острозького району Рівненської області 

17309200000 Корецький район 387,516 Всього, у тому числі: 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Центральна, 1 в с. Велика Клецька 
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Корецького району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Шевченка, 17 в с. Річки Корецького 
району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Центральна, 40а в с. Щекичин 
Корецького району Рівненської області 

  79,379 Придбання та встановлення дитячо-спортивного 
майданчика по вул. Центральна, 22 в с. Коловерти 
Корецького району Рівненської області 

  70 Реконструкція з елементами реставрації будівлі гуртожитку 
№2 Великомежиріцької спеціальної школи-інтернату по 
вул. Грушевського, 27 в с. В. Межирічі Корецького району 
Рівненської області під харчоблок (І поверх) та 
адмінприміщення (ІІ поверх) 

17100000000 Обласний бюджет 
Рівненської області 

12 917 Всього, 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 

  1 000 Реконструкція приймального віділення КЗ “Рівненська 
обласна дитяча лікарня” по вул. Київській, 60 в м. Рівне 
(коригування) 
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  497 Капітальний ремонт будівлі ізоляційно-діагностичного 
корпусу (оздоблення фасаду, заміна вікон) комунального 
закладу “Рівненська обласна дитяча лікарня” Рівненської 
обласної ради на вул. Київська, 60 м. Рівне  

  11 000 Реконструкція загальноосвітньої школи I—III ступенів по 
вул. Центральній, 102, в с. Корнин, Рівненського району 

17310200000 Костопiльський район 297 Всього, у тому числі: 

  297 Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці 
Островського в м. Костопіль  

17301200000 Березнiвський район 234 Всього, у тому числі: 

  234 Капітальний ремонт будівлі Березнівської ЗОШ І – ІІ ступенів 
№ 2 по  
вул. Будівельників, 4 в м. Березне (заміна вікон та дверей, 
ремонт входів) 

17316200000 Сарненський район 85 Всього, 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  . 

18207100000 м. Шостка 5 070 Всього, у тому числі: 
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  200 Реконструкція подвір’я початкової школи спеціалізованої 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №1 по вул. Шевченка, 
8 м. Шостка Сумської області 

  295 Реконструкція спортивного майданчика (баскетбольна 
площадка) спеціалізованої загальноосвітньої школи I—III 
ступенів №1 по вул. Чернігівська, 10 м. Шостка Сумської 
області 

  150 Придбання комп’ютерної техніки ЗОШ №12 м. Шостка 
Сумської області 

  3 089 Реконструкція системи виготовлення та подачі біопалива 
для водогрійних котлів Шосткинської ТЕЦ, м. Шостка 
Сумської області 

  1 000 Реконструкція стадіону “Зірка” в м. Шостка Сумської 
області 

  36 Придбання обладнання довгострокового користування 
(інтерактивна дошка, проектор) для ДНЗ №1 “Дзвіночок”) 

   300 Будівництво (придбання) дитячих майданчиків в м. Шостка 
Сумської області 

18100000000 Обласний бюджет 
Сумської області 

4 230 Всього, у тому числі: 

  36 Придбання обладнання довгострокового користування 
(інтерактивна дошка, проектор) для КЛПЗ СОР 
“Шосткинський обласний дитячий протитуберкульозний 
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санаторій” 

  600 Капітальний ремонт покрівлі КЗ СОР “Сумський обласний 
клінічний шкірно-венерологічний диспансер, м. Суми, 
вул. Привокзальна, 31, Сумської області 

  500 Капітальний ремонт приміщень хірургічного відділення 
комунальної установи Сумської обласної ради Сумська 
обласна дитяча клінічна лікарня, м.Суми, вул. Ковпака, 22 (з 
виготовленням проектно-кошторисної документації) 

  394 Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку Шосткинського 
вищого професійного училища по вул. Воронізька 38, 
м. Шостка, Сумської області 

  1 000 Капітальний ремонт спортивного майданчика з штучним 
покриттям, відкритого типу “Сумський медичний коледж” 
м. Суми 

  200 Заміна віконних блоків в “Сумська інфекційна лікарня” 
м. Суми 

  1 500 Реконструкція КЗ СОР “Сумський обласний клінічний 
психоневрологічний диспансер ул. О.В.Співака” під КЗ СОР 
“Сумська обласна клінічна лікарня”, м. Суми, ул. Ковпака, 
18 

18206100000 м. Ромни 2 589,600 Всього, у тому числі: 

  522,800 Придбання інтерактивних комплексів для Роменської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7, м.Ромни, 
вул.Полтавська,32 
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  758 Придбання 2-х смарт класів для Роменської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7, м.Ромни, 
вул. Полтавська,32 

  240 Придбання дитячих майданчиків для Управління житлово-
комунального господарсьва Роменської міської ради, 
м. Ромни ,вул. Аптекарська,19 

  800 Стоматологічні установки для Комунального закладу 
“Роменська стоматологічна поліклініка, м. Ромни 
вул. Аптекарська,17 

  25,100 Придбання набору меблів для ігрової кімнати для 
Роменського центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів 
Управління праці та соціального захисту населення 
виконкому Роменської міської ради, м. Ромни, 
вул. Пушкіна,25 

  70,100 Придбання тренажеру для рук для спортивної зали 
Роменського центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів 
Управління праці та соціального захисту населення 
виконкому Роменської міської ради, м. Ромни, 
вул. Пушкіна,25 

  20 Придбання комп’ютера в комплекті для Роменського 
центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів Управління 
праці та соціального захисту населення виконкому 
Роменської міської ради, м. Ромни, вул. Пушкіна,25 

  13,200 Придбання принтеру для Роменського центру соціальної 
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реабілітації дітей – інвалідів Управління праці та соціального 
захисту населення виконкому Роменської міської ради, 
м. Ромни, вул. Пушкіна,25 

  48 Придбання комплектів учнівських меблів для Роменської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 11, м. Ромни, 
вул. Горького,121. 

  50 Придбання мультимедійних дощок для Роменської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 11, м. Ромни, 
вул. Горького,121. 

  42,400 Придбання комплекту меблів для кімнат для Роменська 
загальноосвітньої школи I—III №10, м. Ромни, 
вул. Конотопська, 50 

18313200000 Роменський район 1 629 Всього, у тому числі: 

  80 Дитячий майданчик для Погожокриницького Навчально-
виховного комплексу: загальноосвітня школа I—III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад, с. Погожа Криниця 
вул. Центральна,13 

  80 Дитячий майданчик для Басівської загальноосвітньої школи 
I—III ступенів, с. Басівка вул. Роменська,6 

  80 Дитячий майданчик для Бацманівськогонавчально–
виховного комплексу загальноосвітньої школи I –II Iступенів 
– дошкільний навчальний заклад, с. Бацмани, вул.. 
Перемоги 21а 

  80 Дитячий майданчик для Миколаївської загальноосвітньої 
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школи I—III ступенів, с. Миколаївка вул. вул. Центральна,9 

  23 Придбання мультимедійної інтерактивної дошки для 
Миколаївської загальноосвітньої школи I—III ступенів, 
с. Миколаївка, вул. Центральна,9 

  80 Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу 
“Калинка” с. Голінка, Новогребельської сільської ради, 
с. Нова Гребля, вул. Шевченка,36 

  80 Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу 
“Ялинка”, с. Бобрик вул. Київська,56 

  80 Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу 
“Ромашка”, с. Перекопівка вул. Перемоги,1 

  80 Дитячий майданчик для с. Овлаші, с. Довгополівка, вул.40 
річчя Перемоги,2Б 

  80 Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу 
“Малятко”, с. Перехрестівка вул. Соборна,59 

  80 Дитячий майданчик для Рогинського дошкільного 
навчального закладу “Берізка” с. Рогинці вул. Центральна,4 

  80 Дитячий майданчик для Плавинищенської сільської ради, 
с. Плавинище, пл. Українська,48А 

  80 Дитячий майданчик для Хмелівської сільської ради, 
с. Хмелів, вул. Роменська,58 

  80 Дитячий майданчик для Смілівської сільської ради, с. Сміле 
вул. Соборна,57  
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  80 Дитячий майданчик для Василівської сільської ради, 
с. Василівка, вул. Молодіжна,1а 

  80 Дитячий майданчик для Коржівської сільської ради, с. Коржі 
вул. Паркова,10 

  80 Дитячий майданчик для Андріяшівської сільської ради, 
с. Андріяшівка вул. Соборна,11 

  80 Дитячий майданчик для Глинської сільської ради, с. Глинськ, 
вул. Роменська,15 

  80 Дитячий майданчик для Волошнівської сільської ради, 
с. Волошнівка , вул. Центральна,34 

  25 Придбання промислової електром’ясорубки для 
Великобубнівського дошкільного навчального закладу 
“Центр розвитку дитини “Берізка”, с.Великі Бубни, 
вул.Новоселівка,13 

  23 Придбання мультимедійної дошки з проектором для 
Великобубнівського дошкільного навчального закладу 
“Центр розвитку дитини “Берізка”, с.Великі Бубни, 
вул.Новоселівка,13 

  118 Придбання комплекту апаратури для Андріяшівського 
будинку культури, с. Андріяшівка, вул.. Соборна ,11 

18506000000 отг смт Недригайлів 1 449,800 Всього, у тому числі: 

  80 Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу 
ясла – садок “Барвінок”, смт. Недригайлів вул. Щебетунів,7 



Продовження додатка 1 340 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  1 151,800 Реконструкція артсвердловини з водопроводом в смт 
Недригайлів, Сумської області -1 черга. 

  198 Придбання легкового автомобіля для Комунального закладу 
“Недригайлівський районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги” смт. Недригайлів,. вул. Щебетунів,7 

  20 Заміна вікон в комунальному закладі “Недригайлівський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги” 
для Великобудківського фельдшерсько-акушерського 
пункту, смт. Недригайлів 

18310200000 Недригайлівський 
район 

1 023,200 Всього, у тому числі: 

  80 Дитячий майданчик для Маршалівської філії 
Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи 
I—III ступенів, смт. Недригайлів, вул. Щебетунів,7 

  80 Дитячий майданчик для Тернівської селищної ради, смт. 
Терни, вул. Кооперативна, 3 

  80 Дитячий майданчик для Вільшанського дошкільного 
навчального закладу “Ясла – садок “Ромашка”, 
с. Вільшана вул. Київський шлях,1а 

  80 Дитячий майданчик для Деркачівської сільської ради, 
с. Деркачівка вул, Пешотравнева,11 

  80 Дитячий майданчик для Іваницького дошкільного 
навчального закладу – дитячий садок “Сонечко”, смт. 
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Недригайлів, вул. Щебетунів,7 

  80 Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу – 
ясла-садок “Сонечко”, с. Коровинці вул. Київська,41 

  80 Дитячий майданчик для Курманівської сільської ради, 
с. Курмани, вул. Центральна, 22 

  40,500 Придбання комплекту меблів для спальної кімнати 
Вільшанського дошкільного навчального закладу дитячий 
садок “Ромашка”, с. Вільшана, вул. Київський шлях, 8а 

  31,700 Придбання комплекту меблів для ігрової кімнати 
Вільшанського дошкільного навчального закладу дитячий 
садок “Ромашка”, с. Вільшана, вул. Київський шлях, 8а. 

  31 Придбаня набору меблів для “Недригайлівського 
районного центру первинної медико- санітарної 
допомоги” для Сакуниського фельдшерського пункту, 
с. Сакуниха, вул. Рябова,105 

  31 Придбаня набору меблів для “Недгигайлівського 
районного центр первинної медико- санітарної допомоги” 
для Червонослобідського фельдшерського пункту, 
с.Червонаслобода, вул. Духанівка,25 

  31 Придбання комплекту меблів для амбулаторного прийому 
Томашівської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини комунального закладу “Недригайлівський 
районний центр первинної медико– санітарної допомоги”, 
с.Томашівка, вул. Центральна , 49 
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  198 Придбання легкового автомобіля для амбулаторії загальної 
практики – сімейної медицини смт. Терни комунального 
закладу “Недригайлівський районний центр первинної 
медико– санітарної допомоги, смт. Терни вул. Небесної 
Сотні,11 

  100 На поточний ремонт дорожнього покриття на 
центральному ринку смт. Недригайлів 

18309200000 Липоводолинський 
район (для смт Липова 
Долина - 240 тис. грн.) 

761,300 Всього, у тому числі: 

  80 Дитячий майданчик для Липоводолинської селищної ради, 
смт. Липова Долина вул. Роменська,10 

  160 Придбання комплектів меблів для молодшої групи 
Липоводолинського дошкільного навчального закладу 
(ясла- садок) “Берізка”, смт. Липова Долина, вул.. 
Полтавська,30 

  80 Дитячий майданчик для Байрацької сільської ради, 
с. Байрак, вул. Миру ,16 

  80 Дитячий майданчик для Саївського Навчально-виховного 
комплексу: Саївська загальноосвітня школа I—III ступенів – 
Саївський дошкільний навчальний заклад, с.Саї 
вул. Шкільна,20 

  80 Дитячий майданчик для Семенівської сільської ради, 
с. Семенівка, вул. Дружба,2а 
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  80 Дитячий майданчик для Синівської сільської ради, 
с. Синівка, вул. Миру,1. 

  80 Дитячий майданчик для Подільківської сільської ради, 
с. Подільки , вул. Шкільна, 5. 

  80 Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу 
“Малятко”, с. Берестівка, вул.Молодіжна,1 

  23 Твердопаливний котел для Панасівського будинку культури, 
с. Панасівка вул.. Надлісся, 5 

  11 Придбання комп’ютера для Берестівського дошкільного 
навчального закладу “Малятко”, с. Бересівка, вул. Катерини 
Зеленко,60 

  7,300 Придбання принтеру для Берестівського дошкільного 
навчального закладу “Малятко”, с. Бересівка, вул. Катерини 
Зеленко,60 

18302200000 Буринський район (для 
м. Буринь - 141,3 
тис. грн.) 

805,800 Всього, у тому числі: 

  31,500 Придбання сценічного піаніно для Комунального закладу 
Буринської районної ради “Буринська дитяча школа 
мистецтв”, м. Буринь вул. Незалежності,14 

  55,400 Придбання гармоней для Комунального закладу 
Буринської районної ради “Буринськадитяча школа 
мистецтв”, м.Буринь вул. Незалежності ,14 
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  11,800 Придбання сопрано – саксофона Сі бемоль для 
Комунального закладу Буринської районної ради 
“Буринська дитяча школа мистецтв”, м. Буринь 
вул. Незалежності ,14 

  12,900 Придбання кларнета Сі бемоль для Комунального закладу 
Буринської районної ради “Буринська дитяча школа 
мистецтв”, м. Буринь вул. Незалежності,14 

  16 Придбання віолончелі для Комунального закладу 
Буринської районної ради “Буринська дитяча школа 
мистецтв”, м. Буринь вул. Незалежності,14 

  13,700 Придбання комбо – монітору інструментального, 
клавішного для Комунального закладу Буринської районної 
ради “Буринська дитяча школа мистецтв”, м. Буринь 
вул. Незалежності,14 

  80 Дитячий майданчик для Степанівського Навчально-
виховного комплексу: загальноосвітня школа I-II ступенів – 
дошкільний навчальний заклад , с. Степанівка 
вул. Центральна,14 

  80 Дитячий майданчик для Гвинтівського Навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітня школа I-II Iступенів – дошкільний 
навчальний заклад, с. Гвинтове вул. Лугова,25 

  80 Дитячий майданчик для с. Ігорівка Клепалівської сільської 
ради Буринського району, Сумської області, с. Клепали 
вул. Присеймівська,30  
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  80 Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу 
“Світанок”, с. Жуківка вул. 30 років Перемоги,35г.  

  80 Дитячий майданчик для Успенської сільської ради, 
с. Успенка вул. Шкільна,1а  

  80 Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу 
“Казка”, с. Михайлівка вул. Воровського ,8 

  80 Дитячий майданчик для Червонослобідської сільської ради, 
с. Червона Слобода вул. Центральна,1. 

  80 Дитячий майданчик для Воскресенської сільської ради, 
с. Воскресенка, вул. Шкільна,10. 

  9,500 Придбання ноутбуку для Успенського сільського будинку 
культури, с. Успенка вул. Шкільна,1А 

  15 Придбання проектора для Успенського сільського будинку 
культури, с. Успенка вул. Шкільна,1А 

18305200000 Конотопський район 2 161,300 Всього, у тому числі: 

  80 Дитячий майданчик для Попівської сільської ради, 
с. Попівкавул. Миру, 1 

  80 Дитячий майданчик для Юрівського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад”, с. Юрівка 
вул. Бердицького,5 

  80 Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу 
“Сонечко”, смт. Дубов’язівка, вул. В.Глуховця,8. 
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  80 Дитячий майданчик для Лебедівського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I-II ступенів- дошкільний 
навчальний заклад”, с. Красне, вул. Широка,2 

  80 Дитячий майданчик для Шевченківського навчально – 
виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
– дошкільний навчальний заклад”, с. Шевченкове, 
вул. Набережна,1 

  80 Дитячий майданчик для Кошарівського навчально-виховного 
комплексу “загальноосвітня школа I—III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад”, с. Кошари, 
вул. Ворошилова,1 

  80 Дитячий майданчик для Соснівського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” ім. Анатолія Шульги, 
с. Соснівка, вул. Шкільна,12 

  80 Дитячий майданчик для Курилівського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад”, с. Курилівка, вул. Слави,12  

  80 Дитячий майданчик для Тернівської сільської ради, 
с. Тернівка, вул. Садова,3 

  25,900 Придбання комплекту меблів для кабінету фізики 
Шевченківського навчально – виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів – дошкільний 
навчальний заклад”, с. Шевченкове ,вул. Набережна,1 
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  29 Придбання комплекту меблів для кабінету хімії 
Шевченківського навчально – виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів – дошкільний 
навчальний заклад”, с. Шевченкове ,вул. Набережна,1 

  16,900 Придбання комплекту меблів для кабінету української мови 
та літератури Шевченківського навчально – виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад”, с. Шевченкове 
,вул. Набережна,1 

  69,500 Придбання інтерактивних дощок на підставці з проектором 
для шевченківського навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів дошкільний 
навчальний заклад”, с. Шевченкове, вул. Набережна,1 

  1 000 Будівництво водопровідної мережі правого берега р. 
Куколка в с. Попівка для забезпечення стабільного 
водопостачання по вул. Мостовій, Невського, Суворова, 
Портовій, Широкій, Круговій, Мічуріна, Червоноармійській, 
Набережній, Чкалова, Червоній, Виконкомівській, 
Маяковського, Вигін, Ілліча та Журналістів з прилеглими 
провулками 

  300 Капітальний ремонт дороги по вул. Тракторна с. Бочечки 
Конотопського району  

18308200000 Лебединський район 538 Всього, у тому числі: 

  200 Заміна вікон в Комунальна установа Лебединська 
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центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника, 
м. Лебедин 

  221 Капітальний ремонт покрівлі в Голубівській ЗОШ I—III 
ступенів, с. Голубівка вул. Шкільна, 1 Лебединського району 
Сумської області  

  117 Реконструкція системи опалення Голубівській ЗОШ I—III 
ступенів за адресою: с. Голубівка, вул. Шкільна, 1 
Лебединського району Сумської області  

18201100000 м. Суми 19 050 Всього, у тому числі: 

  1 000 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень стрілкового тиру 
комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми 

  950 Капітальний ремонт будівлі (утеплення) комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа I—III ступенів №10 
імені Героя радянського Союзу О.Бутка, м. Суми 

  400 Капітальний ремонт фасаду будівлі Комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа I—III ступенів № 8, м. Суми, 
Сумської області, вул. Троїцька, 8 

   1 100 Капітальний ремонт будівель та приміщень Комунальної 
установи Сумська загальноосвітня школа I—III ступенів 
№21, м. Суми, Сумської області, вул. Олега Балацького, 32 

  900 Капітальний ремонт тротуару по вулиці Данила Галицького 
м. Суми (від вулиці Люблінської до вулиці Іллінської) 

  575 Озеленення території житлового кварталу по вул. Д. 
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Галицького у м. Суми, Сумська область (від будинку № 27 
до будинку № 39) 

  1 450 Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинків за 
№ 27, 39 по вулиці Данила Галицького 

  550 Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30, 
м. Суми, Сумська область, вул. Рибалка,7 

  1 435 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Сумського дошкільного 
навчального закладу (Центр розвитку дитини) № 26 
“Ласкавушка” Сумської міської ради по провулку лікаря І. 
Дерев’янка, 3, м. Суми, Сумської області 

  110 Придбання спортивного обладнання для Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 
“Ясочка” м.Суми, Сумської області, вул. Інтернаціоналістів, 
39 

  3 200 Придбання обладнання довгострокового користування для 
комунальної установи “Сумська міська дитяча лікарня 
Святої Зінаїди” 

  80 Придбання меблів та спортивного обладнання для 
Сумського дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) №14 “Золотий півник” м.Суми, Сумської 
області 

  200 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 12Г по 
вул. Засумська в м. Суми 
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  1 390 Капітальний ремонт Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) №33 “Маринка”, м. Суми, Сумської 
області, вул. Котляревського, 2  

  1 395 Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №23 “Золотий ключик” 
м. Суми Сумської області, вул. Ковпака, 27 

  1 390 Капітальний ремонт будівлі Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа I—III ступенів № 23, м. Суми, 
Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 36 

  825 Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №20 
“Посмішка”, м. Суми, Сумської області, вул. Лучанська, 2 

  500 Реконструкція волейбольного майданчика в парку культури 
і відпочинку ім. І.М. Кожедуба 

  200 Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету КУ 
“Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди”, 
м. Суми, Сумської області, вул. Троїцька, 28 

  1 400 Капітальний ремонт будівлі під розміщення комунального 
закладу Сумської обласної ради “Сумський обласний 
наркологічний диспансер” за адресою: м. Суми, 
вул. Білопільський шлях, 22  

18507000000 отг смт Хотінь 1 009 Всього, у тому числі: 

  15 Придбання газонокосілки для об’єднаної громади, смт 
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Хотінь 

  194 Придбання комп’ютерної техніки для офісу об’єднаної 
громади, смт Хотінь 

  800 Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі поліклініки 
Хотінської АЗПСМ по вул. Соборна, 15 в смт. Хотінь 

18509000000 отг с. Бездрик 1 080 Всього, у тому числі: 

  194 Придбання комп’ютерної техніки для офісу об’єднаної 
громади, с. Бездрик 

  186 Капітальний ремонт дитячого садка (утеплення) с. Бездрик 

  700 Капітальний ремонт приміщення Бездрицької ЗОШ I—III 
ступенів, с. Бездрик 

18315200000 Сумський район 2 695,610 Всього, у тому числі: 

  500 Капітальний ремонт мосту через ріку Псел на 
автомобільній дорозі с. В.Чернеччина - с. Битиця 

  200 Поточний ремонт покрівлі Садівської ЗОШ I—III ступенів 
с. Сад 

  130 Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків) 
Косівщинської ЗОШ I—III ступенів ім. Л.Українки 
с. Косівщина 

  500 Капітальний ремонт покрівлі Степанівської ЗОШ I—III 
ступенів №1, вул. Центральна, 70, смт. Степанівка, 
Сумського району 
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  100 Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків) 
Степанівської ЗОШ I—III ступенів №1, вул. Центральна, 70 
№1, смт. Степанівка, Сумського району 

  500 Капітальний ремонт покрівлі Підліснівської ЗОШ I—III 
ступенів Сумської районної ради (с. підліснівка, 
вул. Шкільна, 4-а), Сумський район 

  765,610 Капітальний ремонт покрівлі Стецьківської ЗОШ I—III 
ступенів, Сумської районної ради, вул. Шкільна, 6 
с.Стецьківка, Сумського району 

18301200000 Бiлопiльський район 1 714,700 Всього, у тому числі: 

  60 Облаштування вуличного спортивного комплексу 
“ВОРКАУТ” в м. Білопілля 

  902,700 Капітальний ремонт тротуару по вул. Соборна (від 
перехрестя з вул. Сумська до перехрестя з вул. Спаська) 
м. Білопілля 

  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 
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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  

  173 Капітальний ремонт покрівлі п’ятиповерхового житлового 
будинку по вул. Спаській, 36, м. Білопілля Білопільському 
районі Сумської області  

  67 Капітальний ремонт п’ятиповерхового будинку по 
вул. Ковпака, 1а, м. Білопілля Білопільському районі 
Сумської області 

18505000000 отг смт Миколаївка 325,690 Всього, у тому числі: 

  325,690 Капітальний ремонт водопроводу смт. Миколаївка 

18202100000 м. Глухів 432 Всього, у тому числі: 

  432 Капітальний ремонт підлоги спортивної зали в 
загальноосвітній школі №1., м. Глухів 

18204100000 м. Лебедин 113 Всього, у тому числі: 

   113 Будівництво міні-футбольного майданчика з штучним 
покриттям за адресою: Сумська область, Лебединський 
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район місто Лебедин, вулиця Сумська, 79  

18304200000 Глухiвський район 734 Всього, у тому числі: 

  134 Капітальний ремонт тротуару по вулиці Спаській місто 
Глухів Глухівський район Сумська область  

  250 Реконструкція водогону в с. Кучерівка Глухівського району  

   350 Реконструкція будівлі (початкової та майстерні) 
Червонянської ЗОШ I—III ступенів Глухівського району 
Сумської області (заміна вікон, утеплення початкової 
школи) 

18318200000 Ямпільський район 
(Сумська обл.) 

550 Всього, у тому числі: 

  350 Утеплення фасаду з заміною вікон ДНЗ ясла-садок 
“Малятко” по вулиці Соборна, 2 в смт. Ямпіль Сумської 
області – капітальний ремонт  

  200 Заміна вікон у Свеській спеціалізованій ЗОШ I—III ступенів 
№2 “ліцей” Ямпільської районної ради Сумської області 

18307200000 Кролевецький район 500 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт, заходи з енергозбереження 
Камінського навчально-виховного комплексу Кролевецької 
районної ради Сумської області по вул. Шевченка, 12  

   200 Капітальний ремонт, заходи з енергозбереження 
Литвиновицького навчально-виховного комплексу 
Кролевецької районної ради Сумської області по 
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вул. Першотравнева, 5  

18314200000 Середино-Будський 
район 

300 Всього, у тому числі: 

   300 Капітальний ремонт приміщення під НВК по 
вул. Центральна,17 с. Уралове Середино-Будського району 
Сумської області  

18317200000 Шосткинський район 450 Всього, у тому числі: 

   450 Реконструкція мереж вуличного освітлення с. Глазове 
Шосткинського району 

18312200000 Путивльський район 900 Всього, у тому числі: 

  900 Реконструкція громадської будівлі під клуб, медичний пункт 
та дошкільний навчальний заклад по вул. Центральна 10А, в 
с. Манухівка, Путивльського району, Сумської області  

  Тернопільська область  . 

19302200000 Борщівський район 1 850 Всього, у тому числі: 

  250 Капітальний ремонт спортзалу загальноосвітньої школи I—
III ступенів, с. Іване-Пусте 

  200 Капітальний ремонт адмінбудинку для облаштування 
дитячого садочка с. Шупарка (заміна вікон на 
енергозберігаючі) 

  150 Капітальний ремонт крівлі адмінбудинку(придбання 
матеріалів) с/р, амбулаторія, аптека, пошта, телеком 
с. Гермаківка 
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  160 Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі ЗОШ I—II ст. 
с. Ланівці 

  100 Відділ освіти райдержадміністрації, капітальний ремонт 
ЗОШ I—II ст. с. Вовківці (заміна вікон на енергозберігаючі) 

  440 Реконструкція районного будинку культури 

  200 Перекриття крівлі ЗОШ I—II ст. с. Глибочок 

  80 Капітальний ремонт підлоги приміщення ДЮСШ 

  120 Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в приміщенні 
ДЮСШ 

  150 Капітальний ремонт приміщення управління соціального 
захисту населення 

19305200000 Заліщицький район 3 000 Всього, у тому числі: 

  484,843 Капітальний ремонт будівлі Заліщицького районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості по 
вул. Крушельницької, 18 в м. Заліщики 

  648,182 Капітальний ремонт даху загальноосвітньої школи I—III 
ступенів с. Поділля Заліщицького району Тернопільської 
області 

  254,237 Капітальний ремонт спортивного залу Заліщицької 
районної дитячо-юнацької спортивної школи по 
вул. С. Бандери, 66 в м. Заліщики, Заліщицького району 
Тернопільської області 
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  312,738 Капітальний ремонт перекриття спортивного залу ЗОШ I—II 
ст. с. Блищанка Заліщицького району Тернопільської 
області 

  400 Придбання сцени мобільної для Заліщицького районного 
комунального підприємства “Заліщицький районний 
будинок народної творчості” по вул. С. Бандери, 66 
м. Заліщики, Тернопільської області 

  700 Капітальний ремонт даху будинку народної творчості 
с. Зозулинці Заліщицького району Тернопільської області 

  200 Придбання комп’ютерів для лікарів загальної практики 
сімейної медицини у комунальному закладі “Заліщицький 
районний центр Первинної медико-санітарної допомоги” 
м. Заліщики,  
вул. С. Бандери, 78 

19316200000 Чортківський район 3 700 Всього, у тому числі: 

  299,933 Капітальний ремонт даху та фасаду стоматологічної 
поліклініки в м. Чортків, Тернопільської області 

  250 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в 
с. Ягільниця, Чортківського району Тернопільської області 

  150 Капітальний ремонт клубу в с. Заболотівка, Чортківського 
району Тернопільської області 

  200 Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Чарнецького, 28 в 
с. Шманьківці, Чортківського району Тернопільської області 
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  75 Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в 
с. Швайківці, Чортківського району Тернопільської області 

  75 Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в 
с. Пастуще, Чортківського району Тернопільської області 

  270 Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини в с. Джурин, Чортківського району, 
Тернопільської області 

  200 Закупівля промислової пральної машини та електроплити 
для гереатричного центру с. Пробіжна, Чортківського 
району, Тернопільської області 

  200 Капітальний ремонт будівлі Чортківської РКДЮСШ 

  50 Капітальний ремонт системи опалення із заміною 1 котла 
ЗОШ I—III ступенів в с. Улашківці, Чортківського району 
Тернопільської області 

  100 Капітальний ремонт системи опалення із заміною 2 котлів 
навчально-виховний комплекс “загальноосвітній 
навчальний заклад I—III ступенів - дошкільний навчальний 
заклад” в с. Горішня Вигнанка, Чортківського району 
Тернопільської області 

  100 Капітальний ремонт фасаду ЗОШ I—III ступенів 
с. Шманьківчики Чортківського району Тернопільської 
області 

  50 Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) ЗОШ I—II 
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ступенів с. Кривеньке, Чортківського району Тернопільської 
області 

  200 Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон і дверей) 
ЗОШ I—II ступенів с. Коцюбинчики, Чортківського району 
Тернопільської області 

  200 Капітальний ремонт (внутрішніх площадок, пішохідних 
доріжок, відмостки із облаштуванням бруківки) ЗОШ I—II 
ступенів с. Звиняч, Чортківського району Тернопільської 
області 

  10 Капітальний ремонт приміщення (заміна дверей) ЗОШ I—II 
ступенів с. Залісся, Чортківського району Тернопільської 
області 

  400 Реконструкція опалювальної системи та даху будинку 
Колиндянської ЗОНІ I—III ступенів, Чортківського району, 
Тернопільської області 

  300 Капітальний ремонт (заміна вікон і системи опалення) ЗОНІ 
I—III ступенів с. Біла, Чортківського району, Тернопільської 
області 

  70 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в 
с. Базар, Чортківського району, Тернопільської області 

  60 Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини в с. Нагірянка, Чортківського району. 
Тернопільської області 

  300,067 Капітальний ремонт будинку культури (заміна вікон, 
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дверей, підлоги) в с. Мухавка, Чортківського району 
Тернопільської області 

  140 Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) 
загальноосвітньої школи 1-ІІ ступенів с. Свидова 
Чортківського району 

19527000000 отг м. Борщів 220 Всього, у тому числі: 

  20 Придбання холодильника для початкової школи 
с. Верхняківці 

  100 Капітальний ремонт ЗОШ I—III ступенів № 1 м. Борщів 
(санвузол) 

  100 Будівництво водопровідної мережі в м. Борщів по 
вул. Вовківській 

19515000000 отг смт Мельниця-
Подільська  

530 Всього, у тому числі: 

  200 Капітальний ремонт НВК, с. Білівці (опалення, заміна вікон 
на енергозберігаючі) 

  330 Перекриття Будинку культури село Устя 

19522000000 отг смт Скала-
Подільська  

300 Всього, у тому числі: 

  100 Капітальний ремонт підлоги фойє клубу в с. Іванків 

  200 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Лосяцького 
дошкільного закладу “Дзвіночок” по вул. Шевченка, 216 в 
с. Лосяч 



Продовження додатка 1 361 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

19531000000 отг с. Більче-Золоте 100 Всього, у тому числі: 

  100 Капітальний ремонт фасаду музичної школи (санація) 
с. Більче- Золоте 

19511000000 отг с. Колиндяни 300 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт Великочорнокінецької ЗОНІ I—III ст. у 
с. Великі Чорнокінці по вул. Шкільна, 11 

19314200000 Теребовлянський 
район 

1 150 Всього, у тому числі: 

  1 150 Реконструкція частини приміщення другого поверху 
центрального корпусу Теребовлянської ЦРЛ під 
операційний блок по вул. Січових Стрільців 25 в 
м. Теребовлі Тернопільської області 

19311200000 Монастириський 
район 

1 000 Всього, у тому числі: 

  1 000 Будівництво спортивного майданчика для міні футболу в 
місті Монастириська по вул. Січових Стрільців 

19303200000 Бучацький район 558,772 Всього, у тому числі: 

  558,772 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в Зубрецькій 
загальноосвітній школі I—III ступенів в с. Зубрець Бучацького 
району 

19304200000 Гусятинський район 3 000 Всього, у тому числі: 

  2 000 Будівництво системи водопостачання с. Городниця 



Продовження додатка 1 362 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Гусятинського району Тернопільської області. Підземний 
водозабір 

  1 000 Впровадження енергозберігаючих технологій у навчально-
виховному комплексі “Загальноосвітня школа I—III ступенів 
№1 гімназія” м. Хоростків. Капітальний ремонт по заміні 
систем опалення 

19513000000 отг смт Коропець  489,757 Всього, у тому числі: 

  195,677 Капітальний ремонт спортивного залу загальноосвітньої 
школи I—III ступенів ім. Марка Каганця по вул. М. Каганця, 
28 в смт. Коропець Монастириського району 
Тернопільської області 

  294,080 Капітальний ремонт (ліквідація аварійного стану) актового 
залу загальноосвітньої школи I—III ступенів ім.. М. Каганця 
по вул. М. Каганця, 28 в смт. Коропець Монастириського 
району Тернопільської області. 

19525000000 отг м. Теребовля 1 421,912 Всього, у тому числі: 

  294 Впровадження енергозберігаючих заходів Плебанівського 
дошкільного – навчального закладу в с. Плебанівка 
Теребовлянського району Тернопільської області. 
Капітальний ремонт покрівлі 

  1 127,912 Реконструкція котельні загальноосвітньої школи I—III 
ступенів з встановленням твердопаливного котла Q=250кВт 
в с. Острівець Теребовлянського району Тернопільської 
області. 



Продовження додатка 1 363 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

19534000000 отг с. Коцюбинці 1 195,609 Всього, у тому числі: 

  1 195,609 Реконструкція даху з утепленням горищного перекриття із 
застосуванням інноваційних технологій корпусу А (блок А) 
Коцюбинецької загальноосвітньої школи I—III ступенів по 
вулиці Зелений Кут, 64 в с. Коцюбинці Гусятинського району 
Тернопільської області 

19508000000 отг смт Золотий Потік 534,601 Всього, у тому числі: 

  534,601 Реконструкція будинку культури в смт. Золотий Потік 
Бучацького району Тернопільської області 

19507000000 отг с. Золотники 302,094 Всього, у тому числі: 

  302,094 Реконструкція даху Золотниківського дошкільного 
навчального закладу с. Золотники Теребовлянського 
району Тернопільської області 

19509000000 отг с. Іванівка 
(Тернопільська обл.) 

347,255 Всього, у тому числі: 

  347,255 Капітальний ремонт даху в Іванівській загальноосвітній 
школі I—III ступенів в с. Іванівка Теребовлянського району 
Тернопільської області 

19202100000 м. Чортків 2 656,807 Всього, у тому числі: 

  2 656,807 Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям 
на стадіоні “Харчовик” по вул. Б. Хмельницького №79 в 
м. Чортків Тернопільської області 

19306200000 Збаразький район 2 567 Всього, у тому числі: 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  1 773 Нове будівництво спортивного майданчика із 
встановленням штучного рулонного покриття в м. Збараж, 
землі запасу, вільна ділянка для забудови, приблизною 
площею 0,15 га по вул. Морозенка Збаразького району 
Тернопільської області 

  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 школив 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 
Залужжанській загальноосвітній школі I—III ступенів по вул. І. 
Франка, 26 в с. Залужжя Збаразького району 
Тернопільської області 

19307200000 Зборівський район 1 544 Всього, у тому числі: 

  769 Будівництво спортивного майданчика по вул. Куклинці в. 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

м. Зборів Тернопільської області  

  65 Технічне переоснащення із зміною складових частин діючих 
електричних мереж напругою 0,22 кВ з метою відновлення 
або влаштування ліхтарів вуличного освітлення в с.Нище 
Зборівського району 

  510 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III ступенів 
по вул.Центральна,143 в с.Мшанець Зборівського району  

  155 Капітальний ремонт фасадів Дошкільного навчального 
закладу в с.Жабиня Зборівського району 

  45 Капітальний ремонт Загальноосвітньої школи I—III ступенів в 
с.Висипівці Зборівського району 

19308200000 Козівський район 1 641 Всього, у тому числі: 

  260 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Загальноосвітньої школи I—III ступенів в с.Кальне 
Козівського району  

  374 Капітальний ремонт (заміна вікон, опоряження приміщення 
залу) Ценівського дошкільного навчального закладу 
“Колосочок” в с.Ценів Козівського району 

  241 Енергозберігаючі заходи (реконструкція даху, утеплення 
горища, заміна віконних блоків) Козівської школи мистецтв 
по вул.Грушевського, 34 в смт. Козова 

  166 Реконструкція даху сільського клубу в с.Вікторівка, 
вул.Т.Г.Шевченка,75 Козівського району 
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  79 Капітальний ремонт підлоги танцювальної зали сільського 
клубу в с.Кальне, вул.Центральна, 44 Козівського району 

  164 Реконструкція евакуаційних виходів районного будинку 
культури по вул.Грушевського, 23 в смт Козова 

  357 Реконструкція даху та додаткове утеплення горищного 
перекриття поліклінічного корпусу Козівської центральної 
районної комунальної лікарні в селищі Козова 
вул.Зелена,19 Козівського району 

19313200000 Підгаєцький район 925 Всього, у тому числі: 

  31 Капітальний ремонт Угринівського сільського клубу (заміна 
вікон) в с.Угринів Підгаєцького району 

  42 Капітальний ремонт Яблунівського сільського клубу (заміна 
вікон) в с.Яблунів Підгаєцького району 

  852 Капітальний ремонт Новосілківського будинку культури в 
с.Новосілка по вул. Центральна Підгаєцького району 

19315200000 Тернопільський район 2 934 Всього, у тому числі: 

  572 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III ступенів 
по вул. Грушевського, 18 в с.Малий Ходачків 
Тернопільського району Тернопільської області. Блок А 

  476 Реконструкція даху Великобірківської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів-гімназії ім. С.Балея по вул. Шкільна,1 в 
смт. Великі Бірки, Тернопільського району  

  881 Реконструкція корпусу музичної школи будинку творчості 
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школяра за адресою вул. Шкільна,1 в смт. Великі Бірки, 
Тернопільського району  

  1 005 Будівництво спортивного майданчика на території 
Комунального закладу “Великоглибочецька загальноосвітня 
школа I—III ступенів імені Ярослава Стецька” 
Тернопільської районної ради по вул.Грушевського,5 в 
с.Великий Глибочок Тернопільського району  

19301200000 Бережанський район 1 458 Всього, у тому числі: 

  657 Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт 
будівлі (заміна покриття даху, утеплення фасадів із заміною 
вікон та будівництвом тепло генераторної) Лапшинської 
загальноосвітньої школи І-II ступенів Бережанської районної 
ради по вул.Сонячна,8 в с.Лапшин Бережанського району 
(в частині заміни покриття даху) 

  320 Енергоефективний проект розвитку: реконструкція 
системи опалення та теплотраси Жуківської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів ім.Б.Лепкого 
Бережанської районної ради по вул. Б.Лепкого,40 в с.Жуків 
Бережанського району  

  173 Енергоефективний проект розвитку: реконструкція 
системи опалення з встановленням твердопаливного котла 
на альтернативні види палива, реконструкція покрівлі з 
утеп-ленням горищного перекриття та фасаду у відділенні 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання с.Саранчуки територіального центру 
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соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Бережанського району Тернопільської області (в частині 
реконструкції покрівлі з утепленням горищного перек-
риття) 

  308 Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт із 
заміною покрівлі даху з утепленням горищного перек-риття 
та заміною вікон Тростянецького сільського клубу по 
вул. Шевченка, 67 в с.Тростянець Бережанського району 
Тернопільської області (в частині заміни покрівлі даху з 
утепленням горищного перекриття). 

19312200000 Підволочиський район 111 Всього, у тому числі: 

   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 

19520000000 отг смт Підволочиськ  301 Всього, у тому числі: 

  301 Капітальний ремонт будівлі Підволочиського ДНЗ 
“Дюймовочка” 

19309200000 Кременецький район 255 Всього, у тому числі: 

   255 Капітальний ремонт будівлі Кременецького ДНЗ № 2 
“Золотий ключик” з утепленням фасадів на 
вул. С. Петлюри, 30 в м. Кременець 

19317200000 Шумський район 446 Всього, у тому числі: 
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  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  

19526000000 отг м. Шумськ  114 Всього, у тому числі: 

   114 Реконструкція даху Стіжокського НВК в с. Стіжок Шумського 
району  

19310200000 Лановецький район 237 Всього, у тому числі: 

   237 Реконструкція будівлі ДНЗ “Ромашка” м. Ланівці – 237,00 
тис. грн, код місцевого бюджетукод місцевого бюджету 

  Харківська область  . 

20204100000 м. Лозова 2 700 Всього, у тому числі: 

  1 200 Капітальний ремонт будівлі Лозівського міського Палацу 
культури за адресою: Харківська область, м. Лозова, 
проспект Перемоги 1.(II черга будівництва) 

  1 500 Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території 
фасадної частини Лозівського міського Палацу культури з 
облаштуванням зони відпочинку за адресою: Харківська 
область, м. Лозова, проспект Перемоги 1. 

20320200000 Лозівський район 1 480 Всього, у тому числі: 

  180 Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 
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заходів по заміні вікон та дверей у Орільській ЗОШ I—III ст., 
за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт 
Орілька, вул. Шкільна, 4 

  900 Реконструкція системи водопостачання смт Орілька 
Лозівського району Харківської області 

  283,840 Капітальний ремонт приміщення глядацької зали 
Катеринівського СБК, по вул. Слобожанська, 1 в 
с. Катеринівка Лозівського району Харківської області  

  116,160 “Капітальний ремонт приміщень сцени глядацької зали 
Катеринівського СБК” по вул.Слобожанська, 1 в 
с. Катеринівка Лозівського району Харківської області 

20315200000 Кегичівський район 6 126,900 Всього, у тому числі: 

  500 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Слобожанського 
дошкільного навчального закладу Слобожанської 
селищної ради за адресою: вул. Соборна, буд. 5б, с-ще 
Слобожанське, Кегичівського району Харківської області 

  650 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Медведівського 
дошкільного навчального закладу за адресою: 
вул. Набережна, 1, с. Медведівка, Кегичівського району 
Харківської області 

  2 376,900 Капітальний ремонт приміщення Будинку культури 
Мажарської сільської ради в с. Мажарка Кечигівського 
району 

  2 600 Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень 



Продовження додатка 1 371 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Вовківського сільського Будинку культури в с. Вовківка 
Кечигівського району 

20317200000 Красноградський 
район 

1 150 Всього, у тому числі: 

  350 Капітальний ремонт Поповської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини із встановленням пандусу за 
адресою: с. Попівка, Красноградського району 
Харківської області 

  450 Капітальний ремонт Другого поверху та кабінетів 
Піщанської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини за адресою: с. Піщанка, м. Краснограда, 
Харківської області 

  350 Будівництво спортивного майданчика з волейбольною 
площадкою, мікрорайон 3, территорія прилегла до 
Молодіжного центру , м. Красноград, Харківська область  

20324200000 Сахновщинський 
район 

1 500 Всього, у тому числі: 

  800 Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 
заходів по заміні вікон та дверей у Сахновщинській ЗОШ 
№2 I—III ст., за адресою: Харківська область, 
Сахновщинський район, смт Сахновщина, 
вул. Остапченка, 40а 

  500 Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 
заходів по заміні вікон та дверей у Сахновщинській гімназії, 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

за адресою: Харківська область, Сахновщинський район, 
смт Сахновщина, вул. Полтавська, 14 

  200 Ремонт харчоблоку Сугарівського дошільного навчального 
закладу (ясла-садок) Сахновщинської районної ради 
Харківської області 

20311200000 Зачепилівський район 1 100 Всього, у тому числі: 

  400 Реконструкція харчоблоку дитячого навчального закладу 
(ясла-садок) “Ромашка” у смт. Зачепилівка Харківської 
області 

  700 Будівництво водогону у с. Забарине Зачепилівського 
району Харківської області  

20325200000 Харківський район (для 
м. Південне - 920 
тис. грн.) 

5 397,900 Всього, у тому числі: 

  920 Будівництво спортивного майданчиказ з штучним покриттям 
з виготовленням проектно-кошторисної документації на 
території міського стадіону за адресою: вул. Паркова, 46-а, 
м. Південне Харківського району Харківської області 

   4 477,900 Будівництво фізкультурно-оздоровчогокомплексу на 
мікрорайоні “Мобіль”в смт Пісочин Харківського району 
Харківської області 

20201100000 м. Харків 75 258 Всього, у тому числі: 

  2 500 Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) 
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у Комунальній установі загальноосвітній школі I—III ступеня 
№92 м. Харкова (Новобаварський район, 
вул. Новоприміська,66) 

  2 500 Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) 
у Комунальній установі загальноосвітній школі I—II ступеня 
№79 м. Харкова (Новобаварський район, Карачівське 
шосе, 9) 

  5 000 Роботи по благоустрою КП “Парк культури та відпочинку 
“Юність” у Холодногірському районі м. Харкова 
(вул. Полтавський шлях, 196) 

  10 000 Реконструкція зони “Планета мавп” та існуючих будівель і 
споруд КО “Харківський зоопарк” за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків (6 черга) 

  5 000 Капітальний ремонт житлових будинів Київського та 
Московського районів м. Харкова 

  5 000 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем 
опалювання та горячего водопостачання житлових будинів 
Київського та Московського районів м. Харкова 

  2 377 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 
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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, 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, 
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м. Харків, Харківська область  

  192 Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального 
закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 
242 Харківської міської ради” по вул. Рудика, 4 А, м. Харків, 
Харківська область  

  192 Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального 
закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 
255 компенсуючого типу Харківської міської 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  
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  15 000 Реконструкція зони “Планета мавп” та існуючих будівель і 
споруд КО “Харківський зоопарк”, за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків (6 черга) 

  5 000 Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка по 
вул. Сумській, 35, м. Харків 

  581 Капітальний ремонт комунального закладу “Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа № 16 Харківської міської 
ради”, вул. Амосова 23 А 

  600,700 Капітальний ремонт комунального закладу “Центр дитячої 
та юнацької творчості №6 Харківської міської ради”, 
вул. Амосова 46 

  2 133,800 Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального 
закладу №73 по вул. Балканській, 17а, м. Харків 

  2 604,700 Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального 
закладу № 394 по просп. Московському, 2506, м. Харків 

  2 479,300 Капітальний ремонт комунального закладу “Харківська 
загальноосвітня школа I—III ступенів №72 Харківської міської 
ради Харківської області”, проспект Московський 246, 
м. Харків. 

  599,100 Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський 
навчально-виховний комплекс “гімназія-школа І ступеня” 
№24 Харківської міської ради Харківської області імені 
І.М. Питікова”, вул. Ощепкова 9, м. Харків. 
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  600,700 Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 Харківської 
міської ради Харківської області по проспекту Героїв 
Сталинграда, №171-6, м. Харків 

  400,700 Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального 
закладу № 324 по проспекту Героїв Сталінграда, 185-а, 
м. Харків 

  5 000 Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський 
палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської 
ради Харківської області” по просп. Тракторобудівників,55, 
м. Харків 

  5 000 Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка по 
вул. Сумській, 35, м. Харків 

20203100000 м. Купянськ 5 800 Всього, у тому числі: 

  3 022 Придбання Комплексу технологічного для переробки 
відходів ТКІІО - 300Ж (ТКПО-ЗООЖ- ПС), місто Куп’янськ 
Харківської області 

  32 Капітальний ремонт системи опалення Купянської ЗОШ I—
III ступенів №1 Купянської міської ради Харківської області, 
будівля “Г” за адресою: вул. 1 Травня, 24, м.Купянськ, 
Харківська область  

  2 275 Технічне переоснащення теплових мереж від котельні на 
пл. Залізничників (Радянська) по вул. Сонячній (Кірова) смт. 
Куп’янськ-Вузловий, м. Куп’янськ, Харківська область 
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  471 Капітальний ремонт об’єктів електропостачання 
м. Куп’янськ (колишнього ВАТ “Цукрокомбінат”) 

20321200000 Нововодолазький 
район 

226,400 Всього, у тому числі: 

  139,300 Проведення робіт по капітальному ремонту - заміна 
дерев’яних вікон на металопластикові енергозберігаючі в 
Нововодолазькому НВК Нововодолазької районної ради 
Харківської області 

  87,100 Проведення робіт по капітальному ремонту - заміна 
дерев’яних вікон на металопластикові енергозберігаючі в 
Мелихівському НВК Нововодолазької районної ради 
Харківської області 

20304200000 Богодухівський район 2 985,400 Всього, у тому числі: 

  1 990,300 Закінчення будівництва загальноосвітньої школи I—III 
ступенів с. Губарівка Богодухівського району (блок №1) 
Харківської області 

  995,100 Газопостачання сіл Дмитрівка, Матвіївка і Новософіївка 
Богодухівського району Харківської області 

20310200000 Дергачівський район 5 522,100 Всього, у тому числі: 

  559,500 Будівництво дороги за адресою: с. Малі Проходи, 
вул. Лісна, Дергачівського району Хакрківської області 

  519,700 Реконструкція спортивного майданчику Дергачівського 
ліцею № 2 Дергачівського району Харківської області за 
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адресою: вул. Садова 8, м. Дергачі, Харківська область 

  519,700 Реконструкція спортивного майданчику Подвірського 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—
III ступенів дошкільний заклад” Дергачівського району 
Харківської області за адресою: вул. Курязька 1-1 а, 
с. Подвірки, Дергачівський район, Харківська область 

  479,700 Реконструкція окремих приміщень будівлі “Загальноосвітня 
школа І-Ш ступенів-дошкільний заклад” Русько-Лозівського 
НВК з метою збільшення потужностей дошкільного 
підрозділу за адресою: Харківська область, Дергачівський 
район, село Руська Лозова, вул. Матюшенко, 74 

  199,900 Капітальний ремонт актової зали Вільшанської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Дергачівської 
районної ради Харківської області за адресою: 
вул. Центральна 23, смт Вільшани, Дергачівький район, 
Харківська область 

  199,900 Капітальний ремонт спортивної зали Солоницівського 
колегіуму Дергачівської районної ради Харківської області 
за адресою: вул. Сумський шлях 4, смт Солоницівка, 
Дергачівький район, Харківська область 

  199,900 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 
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  719,700 Капітальний ремонт дитячого садка по пров. 
Корсіковському, 19 в м. Дергачі, Дергачівського району 
Харківської області 

  884,800 Капітальний ремонт дорожнього покріття смт. Мала 
Данилівка, вул. Партизанська Дергачівського району 
Харківської області 

  519,700 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 

  519,700 Реконструкція спортивного майданчику Малоданилівського 
ліцею Дергачівського району Харківської області за 
адресою: вул. Ювілейна 3, селище Мала Данилівка, 
Дергачівський район, Харківська область 

  199,900 Капітальний ремонт спортивної зали Пересічанського 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-
ПІ ступенів-дошкільний заклад” Дергачівської районної 
ради Харківської області за адресою: вул. Сумський шлях 
137, селище Пересічне, Дергачівський район, Харківська 
область 

20306200000 Валківський район 2 487,600 Всього, у тому числі: 

  2 487,600 Реконструкція будівлі Старомерчицького селищного 
будинку культури Старомерчицької селищної ради, 
Валківського району, Харківської області, вул. Центральна, 
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буд.13, смт. Старий Мерчик, Валківський район, Харківська 
область 

20316200000 Коломацький район 2 985,400 Всього, у тому числі: 

  2 985,400 Капітальний ремонт споруди Ново-Іванівського будинку 
культури Коломацького району Харківської області 

20313200000 Золочівський район 
(Харківська обл.) 

733 Всього, у тому числі: 

  226,400 Придбання автомобілю “Швидка допомога” з ношами ГАЗ 
2752 - для КП “Золочівська центральна районна лікарня” 
смт. Золочів Харківської області вул. Філатова, 20 

  247,300 Придбання медичного обладнання Апарат УЗД 
“SonoScape SI5”- для КП “Золочівська центральна районна 
лікарня” смт. Золочів Харківської області вул. Філатова, 20 

  15 Придбання медичного обладнання Електрокардіограф 
3/12 канальний Bene Heart.R3 - для КП “Золочівська 
центральна районна лікарня” смт. Золочів Харківської 
області вул.. Філатова, 20 

  186,600 Придбання медичного обладнання Фіброгастроскоп 
FUJINON FG-1Z- для КП “Золочівська центральна районна 
лікарня” смт. Золочів Харківської області вул.. Філатова, 20 

  57,700 Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та дверей) в 
фельдшерському пункті с. Мала Рогозянка КЗОЗ 
“Золочівський центр первинної медичної допомоги” 
Золочівського району Харківської області 
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20318200000 Краснокутський район 84,600 Всього, у тому числі: 

  84,600 Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та дверей) в 
Слобідській загальноосвітній школі 1-ІЇ ступенів 
Краснокутської районної ради Харківської області 

20305200000 Борівський район 1 924 Всього, у тому числі: 

  162 Капітальний ремонт Гороховатського сільського Будинку 
культури за адресою: вул. Миру, 7, с. Гороховатка 
Борівського району Харківської області 

  276 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Підлиманського 
сільського Будинку культури за адресою: вул. Центральна 3-
а, с. Підлиман Борівського району Харківської області 

  114 Заміна системи опалення будівлі Підлиманського 
сільського будинку культури за адресою: вул. Центральна 
3-а, с. Підлиман Борівського району Харківської області 

  135 Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Маліївка 
Борівського району Харківської області 

  36 Капітальний ремонт вуличного освітлення в скелі Піски-
Радьківські Борівського району Харківської області від КТГТ-
221, вул.. Садова 

  72 Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Піски-
Радьківські Борівського району Харківської області від КТП-
167 вул. Перемоги, пров. Кузнечний, пров. Лісний 

  19 Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Піски-
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Радьківські Борівського району Харківської області від КТП-
211 вул. Перемоги, пров. Шосейний 

  54 Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Піски-
Радьківські Борівського району Харківської області від КТП-
57 вул. Садова 

  78 Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Піски-
РадьківськІ Борівського району Харківської області від КТП-
200 вул. Перемоги, вул. Оскільська, пров. Комсомольський 

  25 Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Піски-
Радьківські Борівського району Харківської області від КТП - 
348 вул. Перемоги 

  53 Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Піски-
Радьківські Борівського району Харківської області від КТП-5 
вул. Миру, вул. Привокзальна, вул.. Кільцева 

  97 Капітальний ремонт вуличного освітлення на 
вул. Першотравнева в смт. Борова Борівського району 
Харківської області 

  803 Придбання автомобіля - підйомника АП-18 на базі 
автомобіля ГАЗ 3309 АП (автовишка) для комунального 
підприємства житлово-комунального господарства 
Борівської селищної ради 

20314200000 Ізюмський район 1 137 Всього, у тому числі: 

  910 Капітальний ремонт адміністративної будівлі під дошкільний 
навчальний заклад по вулиці Перемоги, 50 в селі Заводи 
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Ізюмського району Харківської області 

  227 Будівництво майданчику для відпочинку з літньою естрадою 
в с. Капитолівка вул. Лугова, Ізюмського району Харківської 
області 

20319200000 Куп’янський район 705 Всього, у тому числі: 

  471 Капітальний ремонт приміщень спортивного залу та 
актового залу будинку культури із застосуванням 
енергозберігаючих технологій за адресою: 63730 
Харківська область Куп’янський район, с. Курилівка-1 

  234 Технічне переоснащення системи опалення із 
застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі 
районного будинку культури за адресою: 63701 Харківська 
область, м. Куп’янськ, Проспект Конституції, 2 

20100000000 Обласний бюджет 
Харківської області 

434 Всього, у тому числі: 

   434 Капітальний ремонт поліклінічного корпусу Шевченківської 
центральної районної лікарні по вул. Бубліченко, 15, смт. 
Шевченкове, Шевченківського району Харківської області 

  Херсонська область  . 

21301200000 Бериславський район 3 996,430 Всього, у тому числі: 

  1 274,800 Капітальний ремонт опалення Бериславської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №1 

  696,800 Капітальний ремонт опалення Тягинської ЗОШ I—III ступенів 
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  478,200 Капітальний ремонт опалення Лиманецької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 

  392,400 Капітальний ремонт газової котельні Козацької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів 

  600,630 Капітальний ремонт опалення Бериславської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №3 

  247,300 Капітальний ремонт покрівлі Веселівської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів 

  306,300 Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків в 
Бургунському дошкільному навчальному закладі 

21304200000 Великоолександрівськ
ий район 

2 771,146 Всього, у тому числі: 

  2 771,146 Капітальний ремонт частини покрівлі та заміна вікон 
Борозенської ЗОШ I—III ступенів 

21306200000 Високопільський район 720,932 Всього, у тому числі: 

  265,040 Капітальний ремонт у Заріченському фельдшерсько-
акушерському пункті с. Зарічне 

  223,009 Капітальний ремонт у Миколаївському фельдшерсько-
акушерському пункті с. Миколаївка 

  232,883 Капітальний ремонт у Нововознесенівському 
фельдшерсько-акушерськрму пункті с. Нововознесенівка 

21314200000 Нововоронцовський 2 500,116 Всього, у тому числі: 
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район 

  1 450,116 Капітальний ремонт четвертого поверху Нововоронцовської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №1 
смт.Нововоронцовка, вул.Суворова, 6 

  1 050 Утеплення фасаду будівлі Нововоронцовської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №1 смт 
Нововоронцовка, вул. Суворова, 6  

21201100000 м. Херсон 300 Всього, у тому числі: 

  300 Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка 
№ 33 по вул. Ладичука, 123, м. Херсон 

21100000000 Обласний бюджет 
Херсонської області 

9 700 Всього, у тому числі: 

  9 700 Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі від ПК-4 
у напрямку ПК-2 в районі вул. Паровозної у м. Херсон 

21312200000 Каховський район 1 679,960 Всього, у тому числі: 

  501,170 Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у 
приміщеннях Любимівської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 1 за адресою: вул. Шкільна, 52, смт Любимівка 
Каховського району Херсонської області 

  1 178,790 Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у 
приміщеннях Семенівської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів за адресою: вул. Шкільна, 42, с. Семенівка 
Каховського району Херсонської області 
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21506000000 отг с-ще Зелений Під 662,140 Всього, у тому числі: 

  662,140 Капітальний ремонт покрівлі Червоноперекопської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів (середня школа) 
вул. Першотравнева, 19, селище Зелений Під Каховського 
району Херсонської області” 

21315200000 Новотроїцький район 2 141,820 Всього, у тому числі: 

  1 269,830 Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей у будівлі 
Новотроїцького навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа I—III ступенів-гімназія” по 
вул. Гоголя, 28, в смт Новотроїцьке Херсонської області 

  471,990 Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у приміщеннях 
амбулаторії за адресою: вул. Таврійська, 20, с. Чкалове 
Новотроїцького району Херсонської області 

  400 Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури за 
адресою: вул. Першотравнева, 2, с. Подове Новотроїцького 
району Херсонської області 

21313200000 Нижньосірогозький 
район 

2 555,030 Всього, у тому числі: 

  900 Реконструкція спортивних об’єктів і споруд за адресою: 
смт Нижні Сірогози, вул. Таврійська (Щорса), 52, 
Нижньосірогозького району Херсонської області 

  772,250 Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у приміщеннях 
Степненської загальноосвітньої школи I—III ступенів за 
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адресою: вул. Шевченко, 37, с. Степне Нижньосірогозького 
району Херсонської області 

  882,780 Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у приміщеннях 
Вільненської загальноосвітньої школи I—III ступенів за 
адресою: вул. Молодіжна, 1, с. Вільне Нижньосірогозького 
району Херсонської області 

21307200000 Генічеський район 2 085,050 Всього, у тому числі: 

  517 Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у 
приміщеннях Генічеської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 1 за адресою: вул. Дружби народів, 44 б, 
м. Генічеськ Херсонської області 

  757,580 Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у 
приміщеннях Чонгарської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів за адресою: вул. Шевченка, 66, с. Чонгар 
Генічеського району Херсонської області 

  810,470 Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у 
приміщеннях Привільненської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів за адресою: вул. Шевченка, 23, с. Привільне 
Генічеського району Херсонської області 

21305200000 Верхньорогачицький 
район 

876 Всього, у тому числі: 

  876 Капітальний ремонт котельні із заміною опалювальних 
котлів і насосів Чистопільської ЗОШ I—III ступенів у 
с. Чистопілля Верхньорогачицького району Херсонської 



Продовження додатка 1 389 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

21308200000 Голопристанський 
район 

2 391,830 Всього, у тому числі: 

  375 Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального 
закладу комбінованого типу, ясла-садок “Сонечко” 
Добропільської сільської ради 

  445 Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей на 
енергозберігаючі в будівлі Новософіївської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Голопристанського 
району Херсонської області. 

  601,830 Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей на 
енергозберігаючі в будівлі Малокопанівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Голопристанського 
району Херсонської області 

  570 Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей на 
енергозберігаючі в будівлі Великокардашинської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Голопристанського 
району Херсонської області 

  400 Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей на 
енергозберігаючі в будівлі Пам’ятнеської загальноосвітньої 
школи в с. Пам’ятне Голопристанського району 
Херсонської області. 

21204100000 м. Гола Пристань 1 305,620 Всього, у тому числі: 

  1 305,620 Капітальний ремонт з утеплення фасаду мінеральною 



Продовження додатка 1 390 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

ватою з подальшою зашивкою його металопрофілем у 
Голопристанській загальноосвітній школі I—III ступенів 
(Учбовий корпус) № 4 по вул. 1 Травня, 38 в м. Гола 
Пристань Херсонської області з впровадженням 
енергозберігаючих технологій. 

21318200000 Чаплинський район 1 500 Всього, у тому числі: 

  1 500 Термомодернізація будівель пологового, неврологічного та 
дитячого відділень Чаплинської районної лікарні за 
адресою: смт. Чаплинка, по вул. Грушевського, 59 

21316200000 Скадовський район 2 122,550 Всього, у тому числі: 

  205,580 Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон у Шевченківській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Скадовського району 
Херсонської області 

  276,780 Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон у дитсадку в селі 
Таврія Скадовського району Херсонської області 

  222,470 Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон у Таврійській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Скадовського району 
Херсонської області 

  197 Капітальний ремонт будівлі, заміна віконних та дверних 
блоків у дошкільному навчальному закладі “Сонечко” в 
с. Антонівка Скадовського району Херсонської області. 

  251,160 Капітальний ремонт спортивної зали Тарасівської 
загальноосвітньої школи I—III ступеню Скадовського 
району Херсонської області 



Продовження додатка 1 391 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  223,500 Капітальний ремонт покрівлі будинку культури у 
с. Благодатне 

  141,300 Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу у 
с. Новомиколаївка Скадовського району 

  236,560 Капітальний ремонт комунального закладу ясла-садок 
“Золотий ключик” у с. Новомиколаївка Скадовського 
району 

  159,500 Реконструкція топкової комунального закладу ясла-садок 
“Золотий ключик” у с. Новомиколаївка Скадовського 
району 

  208,700 Капітальний ремонт стелі, заміна вікон та дверей 
Улянівського сільського будинку культури 

21508000000 отг с. Гладківка 580 Всього, у тому числі: 

  580 Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей на 
енергозберігаючі в будівлі Таврійської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Голопристанського району 
Херсонської області. 

21503000000 отг смт Каланчак 1 838,989 Всього, у тому числі: 

  687,657 Термомодернізація лікарсько-амбулаторного центру 
ПСМД, смт. Каланчак Херсонської області. Капітальний 
ремонт. 

  183,686 Капітальний ремонт системи опалення другого поверху 
навчально-виховного комплексу “Роздольнинський 



Продовження додатка 1 392 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

загальноосвітній навчальний заклад I—III ступенів -
дошкільний навчальний заклад Кланчацької селищної ради 
Херсонської області” 

  300 Капітальний ремонт системи водопроводу по вулиці 
Жовтнева та провулку Молодіжному, с. Новопавлівка, 
Каланчацького району Херсонської області 

  667,646 Капітальний ремонт освітлення в с. Новокиївка Каланчацької 
селищної ради 

21504000000 отг смт Мирне 261,011 Всього, у тому числі: 

  261,011 Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії с. Преображенка 
Каланчацького району Херсонської області 

21203100000 м. Нова Каховка 593 Всього, у тому числі: 

  36 Реконструкція будівлі (заміна вікон, дверей) ДНЗ 
“Ромашка” м. Нова Каховка, Херсонська область, 
вул. Леніна, 32-а  

  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, 66-а 

  500 Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №3 - заміна вікон за 
адресою: м.Нова Каховка, вул. Історична 

21317200000 Олешківський район 1 722 Всього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 393 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  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  

  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  

  26 Поточний ремонт системи освітлення в с. Підстепне, 
Підстепенська селищна рада  

  40 Поточний ремонт системи освітлення с. Піщане, 
Підстепенська селищна рада 

  101 Капітальний ремонт системи опалення Солонцівського 
Будинку Культури с. Солонці, вул. Зарічна 87 В  

  101 Капітальний ремонт будівлі Солонцівський Будинок 
Культури с. Солонці, вул. Зарічна, 87 В  

  101 Капітальний ремонт Будинку Культури в м. Олешки, с. Саги  

  30 Поточний ремонт укладання тротуарної плитки 
Олешківська спеціалізована школа I—III ступенів №4 з 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

поглибленим вивченням предметів природничо-
математичного напряму в м. Олешки 

21202100000 м. Каховка 83 Всього, у тому числі: 

   83 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей Каховський 
РЦПМСД АЗПСМ №3, Херсонська область м. Каховка, 
вул. Ленiна 15  

  Хмельницька область  . 

22503000000 отг м. Волочиськ  2 369,170 Всього, у тому числі: 

  10 Капітальний ремонт приміщення сільського клубу (заміна 
дверних блоків) по вул. Т. Шевченка, 3 в с. Гарнишівка 
Волочиської ОТГ Хмельницької області 

  80 Капітальний ремонт приміщення Клининської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів (заміна віконних 
блоків) по вул. Шкільна, 11 в с. Клинини Волочиської ОТГ 
Хмельницької області 

  30 Капітальний ремонт приміщення сільського будинку 
культури (заміна віконних блоків) по вул. Першотравнева, 
47 в с. Лозова Волочиської ОТГ Хмельницької області 

  80 Капітальний ремонт Бальковецької загальноосвітньої школи 
I—III ступенів (заміна віконних блоків) по вул. Набережній 
18А, в с. Бальківці Волочиської ОТГ Хмельницької області 

  50 Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту 
по вул. Центральна, 11А в с. Маначин Волочиської ОТГ 
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територіальної одиниці 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Хмельницької області 

  70 Капітальний ремонт приміщення сільського будинку 
культури по вул. Свободи, 37 в с. Поляни Волочиської ОТГ 
Хмельницької області 

  30 Капітальний ремонт приміщення Тарнорудської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів (заміна віконних 
блоків) по вул. Шкільна, 1 в с. Тарноруда Волочиської ОТГ 
Хмельницької області 

  10 Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту 
(заміна дверних блоків) по вул. Тиха, 2В у с. Федірки 
Волочиської ОТГ Хмельницької області 

  10 Капітальний ремонт приміщення Чухелівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів (заміна дверних 
блоків) по вул. Шкільна, 4 в с. Чухелі Волочиської ОТГ 
Хмельницької області 

  25 Придбання меблів для Волочиської загальноосвітньої школи 
I—II ступенів №3 по вул. Шкільна, 7 в м. Волочиськ 
Волочиської ОТГ Хмельницької області 

  100 Капітальний ремонт приміщення сільського будинку 
культури (заміна віконних і дверних блоків) по 
вул. Центральна, 13 в с. Курилівка Волочиської ОТГ 
Хмельницької області 

  290 Капітальний ремонт приміщення Яхновецької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів (заміна віконних 
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блоків) по вул. Шкільна, 4 в с. Яхнівці Волочиської ОТГ 
Хмельницької обл. 

  250 Капітальний ремонт даху приміщення сільського клубу по 
вул. Центральна. 37 в с. Яхнівці Волочиської ОТГ 
Хмельницької області 

  205 Капітальний ремонт системи опалення сільського клубу по 
вул. Центральна, 19 в с. Вочківці Волочиської ОТГ 
Хмельницької області 

  270 Капітальний ремонт системи опалення сільського клубу по 
вул. Центральна, 28 А в с. Рябіївка Волочиської ОТГ 
Хмельницької області 

  30 Капітальний ремонт фельдшерського пункту (заміна 
віконних і дверних блоків) по вул. Шкільна, 10 в с. Клинини 
Волочиської ОТГ Хмельницької області 

  10 Капітальний ремонт фельдшерського пункту (заміна 
дверних блоків) по вул. Матросова, 4 в с. Мислова 
Волочиської ОТГ Хмельницької області 

  40 Капітальний ремонт фельдшерського пункту по 
вул. Первомайській, 47 в с. Лозова Волочиської ОТГ 
Хмельницької області 

  173,170 Капітальний ремонт приміщення кухні у дитячому садочку 
“Зірочка” по вул. Лисенка, 16 у м. Волочиськ Волочиської 
ОТГ Хмельницької області 

  606 Капітальний ремонт ДНЗ “Сонечко” вул. Соборна, 1 у 
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м. Волочиськ Волочиського району Хмельницької області 
(утеплення, заміна даху, вікон) 

22502000000 отг смт Війтівці 1 415,080 Всього, у тому числі: 

  40 Капітальний ремонт Бокиївської загальноосвітньої школи I—
III ступенів в с. Бокиївка Війтовецької ОТГ Хмельницької 
області  

  20 Капітальний ремонт сільського клубу (заміна віконних та 
дверних блоків) с. Видава Війтовецької ОТГ Хмельницької 
області 

  30 Капітальний ремонт зовнішніх мереж вуличного освітлення 
с. Бронівка Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

  30 Капітальний ремонт сільського клубу в с. Завалійки 
Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

  40 Капітальний ремонт сільського клубу в с. Зелена 
Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

  30 Капітальний ремонт сільського будинку культури в 
с. Кривачинці Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

  15 Капітальний ремонт сільського клубу в с. Порохня 
Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

  70 Капітальний ремонт сільського будинку культури в с. Сарнів 
Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

  40 Капітальний ремонт сільського будинку культури по 
вул. Слави, 4 в с. Петриківці Війтовецької ОТГ Хмельницької 



Продовження додатка 1 398 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

області 

  30 Капітальний ремонт зовнішніх мереж вуличного освітлення 
с. Павликівці Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

  340 Будівництво мережі господарсько-питного водопостачання 
в с. Писарівка Війтовецької ОТГ Хмельницької області (ІІ 
черга будівництва) 

  247,760 Капітальний ремонт електричної мережі зовнішнього 
освітлення вулиць: В. Шкабата, Набережна, Яблунева і 
Незалежності в селі Зелена Війтовецької ОТГ Хмельницької 
області 

  283,520 Реконструкція котельні та теплової мережі ДНЗ “Лісова 
казка” по вул. Молодіжна, 2Б в с. Писарівка Війтовецької ОТГ 
Хмельницької області 

  121,190 Капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням 
енергозберігаючих заходів в с. Завалійки, Війтовецької ОТГ 
Хмельницької області. ТП-378,ТП-150 

  77,610 Капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням 
енергозберігаючих заходів в с. Завалійки, Війтовецької ОТГ 
Хмельницької області. ТП-377 

22515000000 отг смт Наркевичі 1 203,810 Всього, у тому числі: 

  70 Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків) 
Бубнівської загальноосвітньої школи I—III ступенів по 
вул. Шкільна, 18 Наркевицької ОТГ Хмельницької області 



Продовження додатка 1 399 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  215 Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального 
закладу по вул. Садова, 1 в с. Пахутинці Наркевицької ОТГ 
Хмельницької області 

  25 Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту 
по вул. Центральна, 18 в с. Трительники Наркевицької ОТГ 
Хмельницької області 

  30 Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту 
по вул. Богдана Хмельницького, 2Б в с. Глядки Наркевицької 
ОТГ Хмельницької області 

  40 Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту 
по вул. Шкільна, 1 в с. Шмирки Наркевицької ОТГ 
Хмельницької області 

  489,710 Реконструкція будівлі Наркевицької дитячої школи мистецтв 
по вул. Театральна, 9 Наркевицької ОТГ Хмельницької 
області 

  334,100 Капітальний ремонт будівлі їдальні Бубнівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. по вул. Шкільна в с. Бубнівка 
Наркевицької ОТГ Хмельницької області 

22303200000 Волочиський район 1 212 Всього, у тому числі: 

  750 Реконструкція даху будівлі дитячого відділення Волочиської 
ЦРЛ 

  50 Капітальний ремонт сільського будинку культури по 
вул. Центральна, 51 в с. Богданівка Волочиського району 



Продовження додатка 1 400 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Хмельницької області 

  20 Капітальний ремонт сільського будинку культури по 
вул. Шкільна, 1 в с. Іванівка Волочиського району 
Хмельницької області 

  20 Капітальний ремонт сільського будинку культури по 
вул. Гагаріна, 7 в с. Нова Гребля Волочиського району 
Хмельницької області 

  20 Капітальний ремонт адмінбудівлі сільської ради (заміна 
віконних та дверних блоків) по вул. Гагаріна, 1 в с. Нова 
Гребля Волочиського району Хмельницької області 

  301 Капітальний ремонт Купільської ЗОШ I—III ст. Волочиського 
району Хмельницької області 

  51 Капітальний ремонт крівлі, утеплення даху, стін заміна вікон 
та дверей Наркевицького ДНЗ “Сонечко” у смт Наркевичі 
Волочиського району 

22519000000 отг с. Розсоша 1 157,940 Всього, у тому числі: 

  240 Капітальний ремонт Соломнянської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів по вул. Центральній, 17 А (заміна 
віконних блоків) в с. Соломна Волочиського району 
Хмельницької області 

  100 Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту 
по вул. Центральна, 25 в с. Гайдайки Волочиського району 
Хмельницької області 



Продовження додатка 1 401 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  200 Будівництво мережі господарсько-питного водопостачання 
в с. Кушнирівка Волочиського району Хмельницької області 

  177,940 Будівництво свердловини для господарсько-питного 
водопостачання в с. Попівці Волочиського району 
Хмельницької області 

  40 Капітальний ремонт АЗПСМ (заміна віконних і дверних 
блоків) по вул. Жовтнева, 4 в с. Соломна Волочиського 
району Хмельницької області 

  200 Реконструкція будівлі дитячого дошкільного закладу по 
вул. Молодіжна, 8 в с. Ружичанка Хмельницького району 
Хмельницької області 

  200 Капітальний ремонт Андрійковецької Загальноосвітньої 
школи I—II ступенів Хмельницького району Хмельницької 
області, заміна покрівлі 

22512000000 отг с. Лісові Гринівці 720 Всього, у тому числі: 

  421,324 Капітальний ремонт Пашковецької Загальноосвітньої школи 
I—II ступенів по вул. Лісова 3а Хмельницького району 
Хмельницької області, заміна покрівлі 

  50 Капітальний ремонт та відновлення мереж вуличного 
освітлення від КТП №668 в с. Терешівці. Хмельницького 
району Хмельницької області 

  48,676 Капітальний ремонт та відновлення мереж вуличного 
освітлення від КТП №274 в с. Редвинці Хмельницького 



Продовження додатка 1 402 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

району Хмельницької області 

  100 Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП №422 
с. Шпичинці Хмельницького району Хмельницької області 

  100 Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП №419 
с. Шпичинці Хмельницького району Хмельницької області 

22505000000 отг с. Гвардійське 250 Всього, у тому числі: 

  250 Будівництво артезіанської свердловини для господарчо-
питного водопостачання населення с. Райківці 
Хмельницького району Хмельницької області 

22317200000 Хмельницький район 2 629,999 Всього, у тому числі: 

  400 Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної 
башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району 
Хмельницької області 

  150,900 Придбання коагулятора лазерного універсального “Ліка-
хірург” 12,5 Вт, 1470нм 

  400 Будівництво та відновлення мережі господарського 
водопостачання с. Давидківці 

  100 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в 
с. Кудринці 

  100 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в 
с. Рижулинці 

  200 Модернізація вуличного освітлення по вул. Безсонова і 
вул. Квітнева с. Велика Калинівка 



Продовження додатка 1 403 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  700 Капітальний ремонт, пішохідних доріжок Богданівецького 
ДНЗ “Вербиченька” селище Богданівці Хмельницького 
району Хмельницької області 

  579,099 Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку 
Торговому в селі Олешин Хмельницького району 

22518000000 отг смт Понінка 988 Всього, у тому числі: 

  690 Реконструкція приміщень амбулаторії на вул. Перемоги, 25 
в смт Понiнка Полонського району Хмельницької області 

  25 Придбання спортивних тренажерів в Понінківську 
загальноосвітню школу I—II ступенів Полонського району 
Хмельницької області 

  50 Придбання дитячого майданчика в смт Понінка 
Полонського району Хмельницької області 

  20 Придбання комп’ютерної техніки для Понінківського 
дошкільного начального закладу № 2 “Барвінок” 
Полонського району Хмельницької області 

  142 Реконструкцiя примiщень амбулаторii на вул. Перемоги, 25 
в смт. Понiнка, Полонського району, Хмельницькоi областi  

  61 Капiтальний ремонт Понiнкiвського дошкiльного 
навчального закладу 
№ 1 “Зiрочка”, в смт Понiнка, Полонського району, 
Хмельницькоi областi  

22312200000 Полонський район 500 Всього, у тому числі: 



Продовження додатка 1 404 

Код бюджету 

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

  200 Придбання котла в Кустовецьку загальноосвітню школу I—III 
ступенів с. Кустівці Полонського району Хмельницької 
області 

  100 Придбання енергоефективних ліхтарів в с. Воробіївка 
Полонського району Хмельницької області 

  100 Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та дверей) 
дошкільного навчального закладу “Малятко” с. Микулин 
Полонського району Хмельницької області 

  100 Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення 
Сасанівської сільської ради с. Крачанівка Полонського 
району Хмельницької області 

22204100000 м. Славута 675 Всього, у тому числі: 

  75 Придбання ігрового майданчика та спортивних тренажерів 
для загальноосвітньої школи I—III ступенів № 1, м. Славута, 
вул. Кузовкова, 12 

  75 Придбання ігрового майданчика та спортивних тренажерів 
для НВК “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня, гімназія”, м. Славута, 
вул. Соборності, 17 

  75 Придбання ігрового майданчика та спортивних тренажерів 
для Загальноосвітньої школи I—III ступенів № 3, м. Славута, 
вул. М.Лисенко, 2-а 

  75 Придбання ігрового майданчика та спортивних тренажерів 



Продовження додатка 1 405 
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для Загальноосвітньої школи I—III ступенів № 4, м. Славута, 
вул. Миру, 69 

  75 Придбання ігрових майданчиків та спортивних тренажерів 
для НВК “ЗОШ I—III ступенів, гімназія” № 5, м. Славута, вул. Я. 
Мудрого, 60 

  75 Придбання ігрових майданчиків та спортивних тренажерів 
для Загальноосвітньої школи I—III ступенів № 6, м. Славута, 
вул. Острозька, 15 

  75 Придбання ігрового майданчика та спортивних тренажерів 
для Загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7, м. Славута, 
вул. Перемоги, 17 

  75 Придбання ігрового майданчика та спортивних тренажерів 
для НВК “Спеціалізована школа I—III ступенів - ліцей 
“УСПІХ”, м. Славута, вул. Я. Мудрого, 59 

  75 Придбання ігрового майданчика та спортивних тренажерів 
для НВК “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня”, м. Славута, вул. К. Сангушків, 
64 

22313200000 Славутський район 2 274,760 Всього, у тому числі: 

  1 300 Капітальний ремонт частини приміщень та вхідної групи 
центральної бібліотеки з заміною вікон, дверей, світильників, 
внутрішнім опорядженням, влаштуванням системи 
водовідведення по вул. Козацькій, 40 м. Славута 
Славутського району Хмельницької області 



Продовження додатка 1 406 
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  100 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Іванівка 
Славутського району Хмельницької області 

  99,760 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) сільського 
клубу в с. Марачівка Славутського району Хмельницької 
області 

  100 Поточний ремонт локальних електричних мереж вуличного 
освітлення с. Дятилівка, вул. Кузьмука 

  100 Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) клубу по вул. Л. 
Українки,1 с. Жуків, Славутського району Хмельницької 
області 

  50 Придбання ігрових майданчиків та спортивних тренажерів 
для Миньковецького навчально-виховного комплексу 
“Дошкільний навчальний заклад I—II ступенів “ Славутського 
району Хмельницької області 

  20 Придбання мультимедійного проектора для Губелецького 
навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад I—II ступенів “Славутського району Хмельницької 
області 

  20 Придбання мультимедійного проектора для 
Перемишельського навчально-виховного комплексу 
“Дошкільний навчальний заклад I—II ступенів “ Славутського 
району Хмельницької області 

  100 Ремонт покрівлі Полянського сільського клубу, 
вул. Вишнева, 38 



Продовження додатка 1 407 
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  15 Придбання мультимедійного проектора для Крупецького 
навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад - середня загальноосвітня школа I—III ступенів” 
Славутського району Хмельницької області 

  20 Придбання меблів для Старокривинського навчально-
виховного комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
середня загальноосвітня школа I—III ступенів” Славутського 
району Хмельницької області 

  350 Придбання медичного, лікарняного устаткування та 
комп’ютерної техніки для комунального закладу 
“Славутський ЦПМСД” Славутського району Хмельницької 
області 

22206100000 м. Шепетiвка 2 832,120 Всього, у тому числі: 

  840 Будівництво модульної котельні Шепетівського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 3 “Ластівка” по пр. 
Миру, 39 м. Шепетівка Хмельницької області 

  830 Будівництво модульної котельні Шепетівського ДНЗ (ясла-
садок) №6 “Білочка” по вул. Героїв Небесної Сотні,30а, 
м. Шепетівка Хмельницької області 

  830 Будівництво модульної котельні Шепетівського ДНЗ (ясла-
садок) №11 “Дзвіночок” по вул. Чкалова,34 м. Шепетівка 
Хмельницької області 

  45 Придбання звукотехнічного обладнання для Шепетівського 
міського будинку культури 



Продовження додатка 1 408 
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  20 Придбання комп’ютерного та мультимедійного 
обладнання для Шепетівської дитячої художньої школи 

  15 Придбання туристичного спорядження для Шепетіівської 
загальоосвітньої школи I—III ступенів №8 Хмельницької 
області 

  10 Придбання комп’ютерної техніки для Шепетівської 
центральної районної біблотеки імені Михайла 
Коцюбинського 

  15 Придбання комп’ютерної техніки для Шепетівського 
міжшкільного навчально-виробничого комбінату 
Хмельницької області 

  20 Придбання тренажерного обладнання для Шепетівського 
міського центру дитячої та юнацької творчості 

  25 Придбання дитячого майданчика для Шепетівського 
міського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів 

  25 Придбання мультимедійної апаратури для студії ранного 
розвитку “Пізнайко” Шепетівського міського будинку 
культури 

  20 Придбання мультимедійної апаратури для облаштування 
кабінету історії Шепетівського навчально-виховного 
комплексу №3 у складі “Загальноосвітня школа I—III 
ступенів ім.Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  50 Придбання спортивного обладнання для Шепетівського 
професійного ліцею 

  20 Поточний ремонт спортивної площадки Шепетівської 
загальноосвітньої школи 1-3 ступенів № 3 Хмельницької 
області 

  67,120 Придбання та встановлення дитячого майданчика на 
території скверу ім. В.Котика в місті Шепетівка 
Хмельницької області 

22526000000 отг с. Судилків 90 Всього, у тому числі: 

  25 Придбання мультимедійної апаратури для Судилківського 
дошкільного навчального закладу “Колосок” Судилківської 
сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

  25 Придбання спортивного спорядження для Городищенської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Судилківської 
сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

  20 Придбання дитячого майданчика в село Климентовичі 
Судилківської сільської ради Шепетівського району 
Хмельницької області 

  20 Придбання дитячого майданчика в село Пашуки 
Судилківської сільської ради Шепетівського району 
Хмельницької області 

22525000000 отг с. Ленківці 110 Всього, у тому числі: 

  50 Реконструкція скверу по вул.Центральній в с. Чотирбоки 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Шепетівського району Хмельницької області 

  20 Придбання фізіотерапевничного обладнання для 
комунального закладу Шепетівського центру первинної 
медико-санітарної допомоги Ленковецької амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини 

  20 Придбання дитячого майданчика в село Пиляї Ленковецької 
сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

  20 Придбання дитячого майданчика в село Ленківці 
Ленковецької сільської ради Шепетівського району 
Хмельницької області 

22319200000 Шепетiвський район 1 384,130 Всього, у тому числі: 

  50 Придбання ігрового майданчика в с. Жилинці 
Шепетівського району, Хмельницької області 

  100 Реконструкція сільського будинку культури в с. Корчик 
Шепетівського району Хмельницької області 

  100 Поточний ремонт фельдшерського пункту с. Лотівка 
Шепетівського району Хмельницької області 

  50 Придбання ігрового майданчика в с. Плесна Шепетівського 
району, Хмельницької області 

  100 Поточний ремонт локальних електромереж вуличного 
освітлення по вулицях Ізяславська, Українська та Чкалова в 
селі Пліщин Шепетівського району Хмельницької області 

  73,130 Капітальний ремонт системи опалення приміщень 
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Рилівської сільської ради по вул. Кірова, 37 в с. Рилівка 
Шепетівського району Хмельницької області 

  100 Придбання ігрових майданчиків та спортивних тренажерів 
для мешканців Рожичнянської сільської ради Шепетівського 
району, Хмельницької області 

  100 Поточний ремонт системи централізованого 
водопостачання в смт Гриців Шепетівського району 
Хмельницької області 

  100 Благоустрій паркової зони по вул. Миру в смт Гриців 
Шепетівського району Хмельницької області 

  50 Поточний ремонт зовнішніх мереж електроосвітлення 
паркової алеї в смт Гриців Шепетівського району 
Хмельницької області 

  100 Капітальний ремонт будівлі Великошкарівського навчально-
виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад 
I—II ступенів – дошкільний навчальний заклад” Шепетівської 
районної ради Хмельницької області, що знаходиться по 
вул. Шкільна 12 в с. Велика Шкарівка Шепетівського району 
Хмельницької області. 

  100 Капітальний ремонт приміщення кінозалу сільського клубу 
по вул. Заводська, 3а в с. Червоний Цвіт Шепетівського 
району Хмельницької області 

  10 Придбання туристичного спорядження для Травлинської 
загальноосвітньої школи I—III Судилківської сільської ради 
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Шепетівського району Хмельницької області 

  250 Придбання медичного, лікарняного устаткування та 
комп’ютерної техніки для комунального закладу 
“Шепетівський ЦПМСД” Шепетівського району 
Хмельницької області 

  101 Капітальний ремонт Грицівського будинку культури, смт. 
Гриців, Шепепетівського району Хмельницької області 

22202100000 м. Кам’янець-
Подiльський 

6 411 Всього, у тому числі: 

  4 500 Капітальний ремонт міського будинку культури по 
вул. Шевченка, 20, м. Кам’янець-Подільський 

  1 510 Капітальний ремонт фасаду та системи водовідведення 
СЗОШ №1 на площі Польський ринок, 6, м. Кам’янець-
Подільський 

  401 Капітальний ремонт фасаду та системи водовідведення 
водовідведення СЗОШ № 1 на площі Польський ринок, 6 в 
м. Кам’янець-Подільському  

22311200000 Новоушицький район 1 490 Всього, у тому числі: 

  1 490 Реконструкція будинку дитячої творчості (БДТ) по 
вул. Подільська, 24 в смт. Нова Ушиця Новоушицького 
району Хмельницької області (коригування). 

22308200000 Кам’янець-Подiльський 
район 

2 500 Всього, у тому числі: 
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  1 007 Капітальний ремонт (утеплення) 2-х корпусів Довжоцького 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—
III ступенів, колегіум” по вул. Шкільна, 2 с. Довжок, 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області 
(корпус № 1) 

  130 Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального 
закладу “Калинка” в селі Оринин по вул. Соломії 
Крушельницької, 17 Кам’янець-Подільського району 
Хмельницької області 

  289 Капітальний ремонт будинку культури в селі Оринин по 
вулиці Тараса Шевченка, 45 Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької області 

  803 Капітальний ремонт фасаду (утеплення) сільського 
будинку культури та благоустрою прилеглої до нього 
території в с. Грушка, Кам’янець-Подільського району 
Хмельницької області 

  271 Капітальний ремонт фасаду та фойє сільського будинку 
культури по вул. Центральна, 18 в с. Велика Слобідка 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області 

22301200000 Бiлогiрський район 670 Всього, у тому числі: 

  190 Капітальний ремонт сільського клубу (зовнішні та внутрішні 
роботи) по вул. Центральна, 13 в с. Варивідки Білогірського 
району Хмельницької області 

  50 Придбання твердопаливного котла БілЕко 40квт та 
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металопластикових вікон для місцевої пожежної команди 
Ямпільської селищної ради Білогірського району 
Хмельницької області 

  100 Капітальний ремонт огорожі Білогірської школи мистецтв 
Білогірської районної ради Хмельницької області 

  150 Капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського 
пункту по вул. Садова, 3 в с. Денисівка Білогірського 
району Хмельницької області 

  50 Капітальний ремонт приміщень (середньої групи “Б”) 
дошкільного закладу комбінованого типу “Сонечко” 
Білогірської селищної ради Білогірського району 
Хмельницької області по вул. Івана Франка, буд. 2А в смт 
Білогір’я Білогірського району Хмельницької області  

  100 Придбання меблів дошкільного закладу комбінованого 
типу “Сонечко” Білогірської селищної ради Білогірського 
району Хмельницької області по вул. Івана Франка, буд. 2А 
в смт Білогір’я Білогірського району Хмельницької області 

  30 Придбання інтерактивної дошки для 6 (2 гімназійного) класу 
Білогірського навчально-виховного комплексу “Середня 
загальноосвітня школа I—III ступенів ім. І. О. Ткачука, 
гімназія”, вул. Шевченка, 89, смт Білогір’я Білогірського 
району Хмельницької області 

22316200000 Теофiпольський район 1 995 Всього, у тому числі: 

  1 000 Будівництво будинку культури на 500 місць в смт. Теофіполь 
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Хмельницької області (із зменшенням місць до 453). 
Коригування 

  500 Капітальний ремонт неврологічного відділення 
Теофіпольської центральної районної лікарні 
Теофіпольського району Хмельницької області 

  120 Придбання дитячого майданчика для Теофіпольського 
дошкільного навчального закладу № 2 “Білочка” 
Хмельницької області 

  150 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Поляхівській 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
с.Поляхова Теофіпольського району Хмельницької області 

  100 Капітальний ремонт водопроводу в с. Ординці Ординецької 
сільської ради Теофіпольського району Хмельницької 
області 

  75 Придбання гілкоподрібнювача АМ-120 ТР-К 
Теофіпольському професійному аграрно-промисловому 
ліцею Теофіпольського району Хмельницької області 

  50 Капітальний ремонт доріжки та огорожі біля ФП с. Ординці 
Теофіпольського району Хмельницької області 

22309200000 Красилiвський район 2 337 Всього, у тому числі: 

  150 Капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-
акушерського пункту в с. Печеське Красилівського району 
Хмельницької області 
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  40 Антонінський будинок творчості дітей та юнацтва, 
придбання музичної апаратури 

  150 Будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с. М. Пузирки 
Красилівського району Хмельницької області 

  90 Великозозулинецька амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини, с. Великі Зозулинці Красилівського 
району Хмельницької області Придбання медичного 
обладнання 

  70 Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту в 
с. Севрюки Красилівського району Хмельницької області 

  1 120 Реконструкція покрівлі поліклініки по вул. Центральна, 32 в 
м. Красилові Хмельницької області 

  100 Капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-
акушерського пункту в с. Манівці Красилівського району 
Хмельницької області 

  380 Капітальний ремонт покрівлі Волицької загальноосвітньої 
школи I—III ступенів в с. Волиця Красилівського району 
Хмельницької області 

  20 Красилівська дитячо-юнацька спортивна школа, придбання 
світлодіодного спортивного табло 

  40 Красилівський районний будинок творчості дітей та 
юнацтва, придбання музичної апаратури та комп’ютерної 
техніки 
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  30 Придбання меблів для потреб дошкільного навчального 
закладу с. Слобідка – Красилівська Яворовецької сільської 
ради Красилівського району Хмельницької області 

  30 Красилівський навчально-виховний комплекс “Гімназія та 
загальноосвітня школа I ступеню” придбання інтерактивної 
дошки 

   38 Капітальний ремонт відмостки та водовідведення від 
корпусу початкової школи Красилівської ЗОШ 1-3 ст, 
Хмельницька область Красилівський район  
м. Красилів, вул. Грушевського, 187  

  79 Капітальний ремонт приміщення для заняття фізичною 
культурою та спортом Красилівської ЗОШ 1-3 ст. № 3, 
вул. Центральна, 38 Красилівського району Хмельницької 
області  

22307200000 Iзяславський район 730 Всього, у тому числі: 

  290 Капітальний ремонт системи опалення 3-го поверху 
комунального закладу соціального захисту “Відродження” 
Білогородської сільської ради по вул. Лікарняна, 10, 
с. Білогородка Ізяславського району Хмельницької області 

  400 Придбання комплекту апаратури та обладнання для 
демонстрування фільмів в Ізяславському районному 
будинку культури по вул. Шевченка, 40-А, м. Ізяслав 
Хмельницької області 

  40 Зміцнення матеріально-технічної бази Місцевої пожежної 
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команди “Пожежник” Білогородської сільської ради, 
вул. Крупської 2 А, с. Білогородка Ізяславського району 
Хмельницької області 

22100000000 Обласний бюджет 
Хмельницької області 

30 000 Всього, у тому числі: 

  1 470 Реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький, 
розробка проектної документації 

  17 090 Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 
500 м.куб/добу в м. Старокостянтинів, Хмельницької 
області 

  1 440 Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 
500 м.куб/добу в м. Старокостянтинів, Хмельницької 
області, розробка проектної документації 

  10 000 Придбання мобільного цифрового апарату 
ренгенангіографії, ультразвукового апарату високого 
експертного класу та портативного УЗД-апарату для 
Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру 

22304200000 Городоцький район 
(Хмельницька обл.) 

4 491 Всього, у тому числі: 

  1 250 Реконструкція мереж вуличного освітлення по 
вул. Витовського, вул. 1 Травня, вул. Ціолковського, пров. 
Свердлова, пров. Чапаєва, пров. Маяковського, пров. 
Річний, 5 у м.Городок Хмельницької області 

  3 000 Будівництво лікувального корпусу на 120 ліжок та 
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харчоблоку по вул. Шевченка, 40 у м.Городок Хмельницької 
області 

   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 

22306200000 Дунаєвецький район 1 588 Всього, у тому числі: 

  867,596 Капітальний ремонт підлоги спортивного залу 
Дунаєвецького міського центру “Спорт для всіх” по 
вул. Дунайгородська, 2 у м. Дунаївці Хмельницької області 

  265,110 Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць: 
Партизанської, Широкої, Рогульського, провулків: 
Декоративного, Сонячного у м. Дунаївці Хмельницької 
області 

  117,294 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення спортивного 
комплексу по вул. Дунайгородській, 2 у м. Дунаївці 
Хмельницької області 

  338 Капітальний ремонт елементів фасаду та вхідних груп 
ясел-садка по вул. Молодіжній в смт Дунаївці 
Дунаєвецького району Хмельницької області 

22318200000 Чемеровецький район 3 007 Всього, у тому числі: 

  1 250 Реконструкція стадіону “Товтри” по вул. Центральній, 50 у 
смт Чемерівці Чемеровецького району Хмельницької 
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  638 Будівництво водозабірної свердловини в с. Жабинці 
Чемеровецького району Хмельницької області 

  719 Капітальний ремонт системи опалення основної будівлі 
ясла-садка №1 “Дзвіночок” по вул. Дружби, 3 в смт 
Чемерівці Чемеровецького району Хмельницької області 

  400 Капітальний ремонт даху будівель Красноставського 
дошкільного навчального закладу “Ромашка” по 
вул. Перемоги, 4 в с. Красноставці Чемеровецького 
району Хмельницької області 

22320200000 Ярмолинецький район 1 154,200 Всього, у тому числі: 

  1 154,200 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) будівлі 
Ярмолинецького НВК “ЗОШ I—III ступенів і гімназія” по 
вул. Пушкіна, 6 в смт Ярмолинці Ярмолинецького району 
Хмельницької області 

22305200000 Деражнянський район 908,700 Всього, у тому числі: 

  908,700 Капітальний ремонт покрівель комплексу будівель 
Деражнянської центральної районної лікарні по 
вул. Подільська, 1 в м. Деражня, Хмельницької області 

22514000000 отг смт Меджибіж 1 257,100 Всього, у тому числі: 

  227,200 Капітальний ремонт водопроводу в селі Митківці, 
Летичівського району, Хмельницької області 

  458,700 Капітальний ремонт водопроводу в селі Ярославка, 
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Летичівського району, Хмельницької області 

  571,200 Реконструкція водопроводу в селі Шрубків, Летичівського 
району, Хмельницької області 

22314200000 Старокостянтинiвський 
район 

3 745 Всього, у тому числі: 

  454 Реконструкція будинку побуту під комунальний заклад 
“Дошкільний навчальний заклад “Капітошка” Веснянської 
сільської ради по вул. Шкільна, 98 у селі Веснянка, 
Старокостянтинівського району, Хмельницької області 

  3 291 Капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ I- III 
ступенів №5 по вул. Пугачева, 3 в м. Старокостянтинів, 
Хмельницької області 

22511000000 отг смт Летичів 502,800 Всього, у тому числі: 

  138,300 Будівництво мережі водопроводу по вул. Центральній, 
с. Майдан Голенищівський, Летичівського району, 
Хмельницької області 

  126,900 Будівництво мережі водопостачання с.Сахни, Летичівського 
району, Хмельницької області 

  237,600 Будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній, 
вул. Колгоспній в с.Греченці, Летичівського району, 
Хмельницької області 

22302200000 Вiньковецький район 2 586,500 Всього, у тому числі: 

  303 Капітальний ремонт водопроводу “Гаївка” до смт. Віньківці, 
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Хмельницької області 

  2 283,500 Капітальний ремонт спортивного комплексу “Юність” в 
смт. Віньківці, Хмельницької області 

22521000000 отг смт Стара Синява 999,900 Всього, у тому числі: 

  242,400 Реконструкція водогону в с. Іванківці Старосинявського 
району Хмельницької області 

  272,700 Реконструкція водогону в с. Адампіль Старосинявського 
району Хмельницької області 

  242,400 Реконструкція водогону в с. Паплинці Старосинявського 
району Хмельницької області 

  242,400 Реконструкція водогону в с. Цимбалівка Старосинявського 
району Хмельницької області 

22523000000 отг смт Чемерівці 230 Всього, у тому числі: 

  230 Реконструкція ІI—III поверхів дитячого корпусу 
Чемеровецької центральної районної лікарні під 
травматологічне відділення в смт. Чемерівці вул. Пирогова, 1 
Хмельницької області 

22517000000 отг м. Полонне 347 Всього, 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, 
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22201100000 м. Хмельницький 10 000 Всього, у тому числі: 

   10 000 Будівництво другої черги водогону від 1 Чернелівка 
Красилівського району до м. Хмельницький 

  Черкаська область  . 

23317200000 Черкаський район 7 993,100 Всього, у тому числі: 

  80 Придбання музичної апаратури для будинку культури смт 
Ірдинь, Білозірська сільська рада Черкаського району 

  117 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в Сільському 
клубі Центру культури та дозвілля Білозірської сільської ради 
за адресою: вул. Гагаріна, 191, с. Білозір’я Черкаського 
району Черкаської області 

  100 Придбання та встановлення твердопаливного котла в 
дошкільному навчальному закладі (ясла-садочок) 
загального типу розвитку “Червона шапочка”, с. Білозір’я 
Черкаського району Черкаської області 

  6,500 Придбання велосипеда для комунального закладу “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги” Білозірської 
сільської ради Черкаського району Черкаської області 

  6,500 Придбання велосипеда для амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини смт Ірдинь Білозірської 
сільської ради Черкаського району Черкаської області 

  250 Капітальний ремонт по заміні вікон у Вергунівській 
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загальноосвітній школі I—III ступенів Черкаської районної 
ради Черкаської області 

  70 Придбання та монтаж спортивного майданчика, 
с. Вергуни, Вергунівська сільська рада Черкаської області 

  400 Капітальний ремонт топкової у Дубіївській загальноосвітній 
школі I—III ступенів, яка знаходиться за адресою вул. Б. 
Хмельницького, 1, с. Дубіївка Черкаського району 
Черкаської області 

  400 Капітальний ремонт покрівлі Леськівської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Черкаської районної ради Черкаської 
області 

  70 Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Леськи, 
Леськівська сільська рада Черкаського району Черкаської 
області 

  70 Придбання та монтаж спортивного майданчика, 
с. Сагунівка, Сагунівська сільська рада Черкаського 
району Черкаської області 

  70 Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Степанки, 
Степанківська сільська рада Черкаського району 
Черкаської області 

  48,800 Придбання сценічних костюмів для аматорського 
народного хору “Родина” Степанківського сільського 
будинку культури, с. Степанки, Степанківська сільська 
рада Черкаського району Черкаської області 
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  145 Капітальний ремонт будівлі будинку культури з 
впровадженням енергозберігаючих заходів (утеплення 
зовнішніх стін, влаштування утепленої стелі) по 
вул. Шевченка, 69а, с. Хацьки Черкаського району 

  150 Капітальний ремонт по заміні вікон у Хацьківській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Черкаської районної 
ради Черкаської області 

  30 Придбання мультимедійних засобів навчання для 
дошкільного навчального закладу “Берізка”, с. Хацьки 
Черкаського району Черкаської області 

  300 Реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Худяки 
Черкаського району (співфінансування) 

  70 Придбання та монтаж спортивного майданчика, с. Худяки, 
Худяківська сільська рада Черкаської області 

  200 Капітальний ремонт по заміні вікон у Хутірській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Черкаської районної 
ради Черкаської області 

  70 Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Хутори, 
Хутірська сільська рада Черкаського району Черкаської 
області 

  300 Капітальний ремонт огорожі Червонослобідської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 2 Черкаської 
районної ради Черкаської області 
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  30 Придбання холодильників для інфекційного відділення 
Черкаської центральної районної лікарні с. Червона 
Слобода вул. Пирогова, 3 Черкаського району Черкаської 
області 

  70 Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Чорнявка, 
Чорнявська сільська рала Черкаського району Черкаської 
області 

  290 Капітальний ремонт по заміні вікон Чорнявського 
навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня школа I—III ступенів” Черкаської 
районної ради Черкаської області 

  79,300 Придбання велосипедів для комунального закладу 
“Черкаський районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Черкаської районної ради Черкаської області 

  1 350 Капітальний ремонт каналізаційної системи (влаштування 
очисних споруд) у Мошнівській ЗОШ I—III ступенів 
Черкаської районної ради  

  170 Часткова заміна вікон у Байбузівській ЗОШ I—III ступенів 
Черкаської районної ради  

  480 Часткова заміна вікон у Яснозірській ЗОШ I—III ступенів 
Черкаської районної ради  

  570 Капітальний ремонт - заміна освітлювальних приладів 
Сагунівської загальноосвітньої школи I—III ступенів - 
с.Сагунівка, вул. Шевченка, 26-а 
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  400 Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по 
вулицях Миру, Медова, Соборна, Ярова від ТП-602, по 
вулицях Миру, Лісова, Першотравнева від ТП-275 та вулиці 
Миру від ТП-611 в селі  Сагунівка, Черкаського району, 
Черкаської області  

  130 Капітальний ремонт по заміні вікон у дошкільному 
навчальному закладі “Калинка” за адресою: вул. Свято-
Троїцька, 239/1 с. Вергуни Черкаського району Черкаської 
області 

  300 Капітальний ремонт з утеплення зовнішніх стін у 
дошкільному навчальному закладі “Дубок”, Дубіївська 
сільська рада Черкаського району Черкаської області 

  70 Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Дубіївка, 
Дубіївська сільська рада Черкаського району Черкаської 
області 

  100 Капітальний ремонт по заміні вікон в амбулаторії загальної 
практики – сімейної медицини, с. Дубіївка, Комунального 
Закладу “Черкаський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги” Черкаської районної ради 
Черкаської області 

  300 Капітальний ремонт фасаду амбулаторії загальної 
практики – сімейної медицини, с. Леськи, Комунального 
Закладу “Черкаський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги” Черкаської районної ради 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Черкаської області 

  100 Реконструкція газопостачання об’єкта в амбулаторії 
загальної практики – сімейної медицини, с. Худяки, 
Комунального Закладу “Черкаський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги” Черкаської 
районної ради Черкаської області 

  100 Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Худяки, 
Худяківська сільська рада Черкаського району 
(співфінансування) 

  500 Придбання санітарного автотранспорту для Комунального 
Закладу “Черкаський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги” Черкаської районної ради 
Черкаської області 

23306200000 Кам’янський район 
(для м. Кам’янка – 75 
тис. грн.) 

5 587,500 Всього, у тому числі: 

  180 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у Кам’янській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 1 Кам’янської 
районної ради Черкаської області 

  120 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у Будинку 
творчості дітей та юнацтва Кам’янської районної ради 
Черкаської області 

  500 Капітальний ремонт приміщення Комунального 
підприємства “Фізкультурно-оздоровчий спортивний 
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Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

комплекс “Атлант” Кам’янської районної ради за 
адресою: Черкаська область, м. Кам’янка, вул. Героїв 
Майдану, 48 (співфінансування) 

  150 Придбання рингу боксерського для Комунального 
підприємства “Фізкультурно-оздоровчий спортивний 
комплекс “Атлант” Кам’янської районної ради за 
адресою: Черкаська область, м. Кам’янка, вул. Героїв 
Майдану, 48 

  6,400 Придбання газонокосарки для дошкільного навчального 
закладу № 2 “Зірочка” Кам’янської міської ради, 
м. Кам’янка Черкаської області 

  109,800 Придбання велосипедів для Кам’янської центральної 
районної лікарні Кам’янської районної ради Черкаської 
області 

  30 Придбання дитячого ігрового комплексу для дошкільного 
навчального закладу № 2 “Зірочка” Кам’янської міської 
ради, м. Кам’янка Черкаської області 

  8,600 Придбання електричної м’ясорубки для дошкільного 
навчального закладу № 3 “Ізумруд” Кам’янської міської 
ради, м. Кам’янка Черкаської області 

  30 Придбання дитячого ігрового комплексу для дошкільного 
навчального закладу № 3 “Ізумруд” Кам’янської міської 
ради, м. Кам’янка Черкаської області 

  200 Капітальний ремонт площі, що належить до території 
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районного будинку культури за адресою: вул. Декабристів, 
9, м. Кам’янка Черкаська область 

  100 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у 
Баландинській загальноосвітній школі I—III ступенів 
Кам’янської районної ради Черкаської області 

  70 Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Вербівка, 
Вербівська сільська рада Кам’янського району Черкаської 
області 

  85 Капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-
акушерського пункту, с. Грушківка Грушківська сільська 
рада Кам’янського району Черкаської області 
(співфінансування) 

  42,700 Придбання сценічних костюмів для самодіяльного 
аматорського колективу “Калина” Грушківського сільського 
Будинку культури, с. Грушківка, Грушківська сільська рада 
Кам’янського району Черкаської області 

  250 Капітальний ремонт будинку культури с. Жаботин 
Кам’янського району Черкаської області 

  30 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в приміщенні 
фельдшерсько-акушерського пункту, с. Коханівка, 
Коханівська сільська рада Кам’янського району 
Черкаської області 

  60 Капітальний ремонт покрівлі Косарської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Кам’янської районної ради Черкаської 
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області 

  60 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у 
дошкільному навчальному закладі “Віночок”, Косарська 
сільська рада Кам’янського району Черкаської області 

  75 Капітальний ремонт Лебедівського будинку культури 
Кам’янського району Черкаської області по заміні покрівлі 
та водовідведення, Лебедівська сільська рада 
Кам’янського району Черкаської області 
(співфінансування) 

  100 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків і дверей 
Лузанівської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Кам’янської районної ради Черкаської області 

  20 Придбання меблів для облаштування їдальні Лузанівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Кам’янської районної 
ради Черкаської області 

  30 Придбання мультимедійних засобів навчання для 
Лузанівської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Кам’янської районної ради Черкаської області 

  200 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у 
Михайлівській загальноосвітній школі I—III ступенів 
Кам’янської районної ради Черкаської області 

  120 Реконструкція вуличного освітлення, с-ще Лісове, 
Михайлівська сільська рада Кам’янського району 
Черкаської області 
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Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  50 Капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-
акушерського пункту, Радиванівська сільська рада 
Кам’янського району Черкаської області 

  50 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в будинку 
культури, с. Ребедайлівка, Ребедайлівська сільська рада 
Кам’янського району Черкаської області 
(співфінансування) 

  80 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у 
Ребедайлівській загальноосвітній школі I—III ступенів 
Кам’янської районної ради Черкаської області 

  140 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків і дверей у 
Ревівській загальноосвітній школі I—III ступенів Кам’янської 
районної ради Черкаської області 

  50 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у 
дошкільному навчальному закладі “Сонечко”, Телепинська 
сільська рада Кам’янського району Черкаської області 

  140 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у Телепинській 
загальноосвітній школі I—III ступенів Кам’янської районної 
ради Черкаської області 

  1 200 Будівництво мініфутбольного майданчика з синтетичним 
покриттям “Штучна трава” на території Кам’янської 
загальноосвітньої спеціалізованої школи I—III ступенів № 2 з 
поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Героїв 
Майдану, 55 в м. Кам’янка Черкаської області 
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  200 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в 
Жаботинській лікарській амбулаторії с. Жаботин 
Кам’янського району, Черкаської області 

  70 Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Михайлівка, 
Михайлівська сільська рада Кам’янського району 
Черкаської області 

  60 Придбання та монтаж дитячого майданчика, 
с. Ребедайлівка, Ребедайлівська сільська рада 
Кам’янського району Черкаської області 

  70 Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Косарі, 
Косарська сільська рада Кам’янського району Черкаської 
області 

  200 Капітальний ремонт вікон приміщення Жаботинської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Кам’янської районної 
ради Черкаської області 

  200 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у 
Михайлівській загальноосвітній школі I—III ступенів 
Кам’янської районної ради Черкаської області 

  500 Придбання санітарного автотранспорту для Кам’янської 
центральної районної лікарні Кам’янської районної ради 
Черкаської області 

23205100000 м. Смiла 3 280 Всього, у тому числі: 

  65 Придбання та монтаж дитячого майданчика на території 
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навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад-загальноосвітня школа I—III ступенів № 15” по 
вул. Кармелюка, 38 в м. Сміла Черкаської області 

  75 Придбання та монтаж спортивного комплексу WORKOUT S-
40 на території навчально-виховного комплексу “Ліцей-
загальноосвітня школа I—III ступенів “Лідер” по вул. Героїв 
Небесної Сотні, 16 в м. Сміла Черкаської області 

  65 Придбання та монтаж дитячого майданчика по вул. Б. 
Хмельницького, 54-56 в м. Сміла Черкаської області 

  75 Придбання та монтаж спортивного комплексу WORKOUT S-
40 по вул. Мазура, 12 в м. Сміла Черкаської області 

  188,300 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в житловому 
багатоповерховому будинку за адресою: 
пров. Бобринського, 4, м. Сміла, Черкаської області 

  64 Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків в 
житловому будинку по пров. Павлова, 14 м. Сміла 
Черкаської області 

  50 Капітальний ремонт щодо заміни вікон та дверей у 
житловому будинку за адресою: вул. Незалежності, 58, 
м. Сміла Черкаської області 

  59,200 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в будинку 
№ 49 по вул. Рєпіна в м. Сміла Черкаської області 

  150 Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків в будинку 
№ 45 по вул. Рєпіна в м. Сміла Черкаської області 
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  120 Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків в будинку 
№ 43 по вул. Рєпіна в м. Сміла Черкаської області 

  230 Капітальний ремонт по заміні вікон в будинку по 
вул. Соборній, 90 м. Сміла Черкаської області 

  68,500 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків на сходових 
клітинах в місцях загального користування житлового 
будинку по вул. Трипільська, 5 в м. Сміла Черкаської 
області 

  71,600 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків на сходових 
клітинах в місцях загального користування житлового 
будинку по вул. Любомирська, 2 в м. Сміла Черкаської 
області 

  42 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків житлового 
будинку № 103 по вул. Соборна у м. Сміла Черкаської 
області 

  92,300 Капітальний ремонт щодо заміни вікон будинку по 
вул. В’ячеслава Чорновола, 24, м. Сміла Черкаської області 

  100 Капітальний ремонт щодо заміни вікон будинку по 
вул. В’ячеслава Чорновола, 4 м. Сміла Черкаська область 

  140 Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків будинку 
№ 3 по вул. Софіївській, м. Сміла Черкаської області 

  63,100 Капітальний ремонт щодо заміни вікон житлового будинку 
№ 22 по вул. 40 років Перемоги в м. Сміла Черкаської 
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  112,500 Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків житлового 
будинку № 72а по вул. Соборна в м. Сміла Черкаської 
області 

  200 Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків та вхідних 
дверних житлового будинку (гуртожиток) № 6 по 
вул. Заводській в м. Сміла Черкаської області 

  125 Капітальний ремонт покрівлі бібліотечного філіалу № 4 по 
вул. Громова, 160а м. Сміла Черкаської області 

  220 Капітальний ремонт фасаду клубу по вул. Громова, 81 
м. Сміла Черкаської області 

  168,300 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків на сходових 
клітинах в місцях загального користування житлового 
будинку по вул. Трипільська, 3 в м. Сміла Черкаської 
області 

  60 Придбання та встановлення дитячого майданчика по 
пров. Павлова, 14, м. Сміла Черкаської області 

  35 Придбання та встановлення дитячого майданчика по 
вул. Б. Хмельницького, 64, м. Сміла Черкаської області 

  60 Придбання та встановлення дитячого майданчика по 
вул. В’ячеслава Чорновола, 24, м. Сміла Черкаської області 

  60 Придбання та встановлення дитячого майданчика по 
вул. Родини Бобринських, 64, м. Сміла Черкаської області 
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  60 Придбання та встановлення дитячого майданчика по 
вул. Мазура, 22, м. Сміла Черкаської області 

  60 Придбання та встановлення дитячого майданчика по 
вул. Трипільська, 7, м. Сміла Черкаської області 

  150 Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків в будинку 
№ 6 по вул. Філатова в м. Сміла Черкаської області 

  79 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в будинку 
№ 10 по вул. Філатова в м. Сміла Черкаської області 

  71,200 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків на сходових 
клітинах в місцях загального користування житлового 
будинку по вул. Філатова, 12 в м. Сміла Черкаської обл. 

   100 Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків будівлі 
Смілянської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 4 по 
вул. Незалежності, 90/а, м. Сміла Черкаської області 

23313200000 Смiлянський район 5 709,400 Всього, у тому числі: 

  125 Комплексний капітальний ремонт системи опалення та 
заміна вікон та дверей в ДНЗ “Яблунька” № 12 за адресою: 
вул. Данільченка, 1б с. Велика Яблунівка, Смілянського 
району, Черкаської області 

  100 Капітальний ремонт по заміні вікон Голов’ятинської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Смілянської районної 
ради Черкаської області 

  200 Капітальний ремонт покрівлі сільського клубу села Залевки 
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Смілянського району Черкаської області 

  120 Капітальний ремонт по заміні вікон Ковалиської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Смілянської районної 
ради Черкаської області 

  180 Капітальний ремонт по заміні вікон Костянтинівської 
спеціалізованої школи I—III ступенів Смілянської районної 
ради Черкаської області 

  34 Придбання меблів для облаштування навчальних кабінетів 
Куцівської загальноосвітньої школи I—II ступенів Смілянської 
районної ради Черкаської області 

  72,400 Реконструкція вуличного електроосвітлення ТП-150; ТП-289; 
ТП-290; ТП-466 с. М. Смілянка, Смілянського району, 
Черкаської області 

  150 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в 
Малосмілянській загальноосвітній школі I—II ступенів 
Смілянської районної ради Черкаської області 

  80 Придбання музичної апаратури в сільський будинок 
культури с-ще Холоднянське Малосмілянської сільської 
ради Смілянського району Черкаської області 

  80 Капітальний ремонт по заміні вікон і дверей в дошкільному 
навчальному закладі “Вишенька” № 18, по вул. Новоселів, 
13 в с. Мале Старосілля Смілянського району Черкаської 
області 

  120 Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків 



Продовження додатка 1 439 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Малостаросільської загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Смілянської районної ради Черкаської області 

  40 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
Мельниківської загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Смілянської районної ради Черкаської області 

  60 Придбання та монтаж дитячого майданчика в 
с. Мельниківка по вул. Центральна, 9 Мельниківської 
сільської ради Смілянського району Черкаської області 

  230 Капітальний ремонт навчального корпусу № 3 Носачівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Смілянської районної 
ради Черкаської області 

  70 Придбання та монтаж дитячого майданчика на території 
Пастирської загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Смілянської районної ради Черкаської області 

  100 Реконструкція вуличного освітлення ТП-53 с. Шевченка, 
Смілянського району, Черкаської області 

  50 Капітальний ремонт стелі в Плескачівській загальноосвітній 
школі I—II ступенів Смілянської районної ради Черкаської 
області 

  50 Капітальний ремонт будівлі Плескачівської загальноосвітньої 
школи I—II ступенів Смілянської районної ради Черкаської 
області 

  80 Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків 
Попівського дошкільного навчального закладу с. Попівка 
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Смілянського району Черкаської області 

  25 Капітальний ремонт по заміні вікон Попівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Смілянської районної 
ради Черкаської області 

  40 Капітальний ремонт по заміні дверних блоків будинку 
культури с. Самгородок Смілянського району Черкаської 
області 

  200 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків 
Ротмістрівської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Смілянської районної ради Черкаської області 

  140 Капітальний ремонт будівлі сільського клубу с. Санжариха 
Смілянського району Черкаської області 

  90 Капітальний ремонт по заміні вікон Сунківської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Смілянської районної 
ради Черкаської області 

  140 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків Сердюківської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів Смілянської районної 
ради Черкаської області 

  100 Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків 
дошкільного навчального закладу № 28 “Сонечко” 
с. Ташлик Смілянського району Черкаської області 

  50 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків Ташлицької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Смілянської районної 
ради Черкаської області 
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  300 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків Тернівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Смілянської районної 
ради Черкаської області 

  183 Придбання велосипедів для комунального закладу 
“Смілянський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги” Смілянської районної ради 
Черкаської області 

  1 255 Капітальний ремонт поліклінічного відділення Смілянської 
ЦРЛ ім. Софії Бобринської по вул. Софіївській, 2 у м. Сміла, 
Черкаської обл. (посилення фундаменту, ремонт даху, 
мережі опалення, водопроводу та каналізації) 

  500 Придбання автомобіля підвищеної прохідності з ношами 
для транспортування хворих (класу А) для комунального 
закладу “Смілянський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги” Смілянської районної ради 

  150 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та дверей 
Теклинської загальноосвітньої школи I—II ступенів 
Смілянської районної ради Черкаської області 

  45 Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків в 
дошкільному навчальному закладі “Ромашка” по 
вул. Центральна, 269 в с. Носачів Смілянського району 
Черкаської області 

  150 Реконструкція вуличного електроосвітлення ТП-121; ТП-418; 
ТП-419; ТП-420 с. Миколаївка, Малосмілянської сільської 
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ради, Смілянського району, Черкаської області 

  400 Реконструкція даху Балаклеївської спеціалізованої школи 
I—III ступенів № 1 ім. Є. Гуглі Смілянської районної ради 

23305200000 Золотонiський район 2 400 Всього, у тому числі: 

  1 000 Капітальний ремонт з утеплення та заміною покрівлі 
приміщень будівлі пологового відділення Золотоніської ЦРЛ  

  275 Придбання наркозно-дихального апарату для Золотоніської 
ЦРЛ 

  70 Придбання моніторів пацієнта для Золотоніської ЦРЛ 

  155 Придбання багатофункціональних ліжок для Золотоніської 
ЦРЛ 

  230 Придбання серверу та програмного забезпечення 
Microsoft для роботи медичної інформаційної системи 
“Доктор Елекс” для Золотоніської ЦРЛ 

  200 Капітальний ремонт приміщення Пальмірської ЗОШ I—III ст. 

  120 Капітальний ремонт приміщення “Лего-класу” 
Коробівського НВК 

  100 Капітальний ремонт перекриття даху Драбівецького НВК 
“Загальноосвітня-школа I—III ст. - ДНЗ” (дитяча установа)  

  150 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей ДНЗ “Берізка” 
по вул.. Наталії Ужвій в с.Благодатне 

   100 Капітальний ремонт даху сільського будинку культури 
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с.Скориківка  

23319200000 Чорнобаївський район 3 653,800 Всього, у тому числі: 

  200 Капітальний ремонт системи опалення та встановлення 
модульної котельні Москаленківського СБК за адресою: 
вулиця Шевченка, 39д, село Москаленки Чорнобаївського 
району Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт Комінтернівського районного Будинку 
культури 

  79,900 Капітальний ремонт опалювальної системи в 
Красенівському навчально-виховному комплексі 
“Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I—
III ступенів” Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

  39,900 Капітальний ремонт приміщення ФАПу с.Красенівка 
Чорнобаївського району Черкаської області 

  39,900 Заміна вікон та перекриття даху сільського ФАПу с.Степове 
Чорнобаївського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт Степівського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—III ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

  39,900 Капітальний ремонт сільського Будинку культури с.Степове 
Чорнобаївського району Черкаської області 
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  79,900 Капітальний ремонт із заміною вікон і дверей 
Староковрайської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
Чорнобаївської районної ради Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт Ревбинського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—II ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт сільського Будинку культури 
с.Франківка Чорнобаївського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт систему водогону с.Бакаєве 
Франківської сільської ради Чорнобаївського району 
Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт сільського Будинку культури с.Великі 
Канівці Чорнобаївського району 

  99,800 Капітальний ремонт Москаленківського навчально - 
виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа І - III ступенів”с.Москаленки 
Чорнобаївського району Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт Мельниківського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—III ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області Чорнобаївського району 
Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт Васютинської лікарської амбулаторії 



Продовження додатка 1 445 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

загальної практики сімейної медицини 

  79,900 Капітальний ремонт Васютинського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—III ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт Крутьківського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа І - III ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт Малобурімської загальноосвітньої 
школи І - III ступенівЧорнобаївської районної ради 
Черкаської області 

  99,800 Капітальний ремонт Лукашівського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа І - III ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт сільського Будинку культури с.Веселий 
Хутір Чорнобаївського району 

  20 Капітальний ремонт приміщення ФАПу с.Мохнач 
Чорнобаївського району 

  39,900 Капітальний ремонт системи водогону с.Першотравневе 
Чорнобаївського району 

  59,900 Капітальний ремонт Кліщинського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
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загальноосвітня школа I—III ступенів” імені М.П. 
Старицького Чорнобаївської районної ради Черкаської 
області 

  59,900 Капітальний ремонт Новожиттівського навчально- виховного 
комплексу: “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—II ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт приміщення ФАПу с.Новоукраїнка 
Чорнобаївського району 

  139,800 Реконструкція котельні Лящівського навчально - виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний комплекс - 
загальноосвітня школа І - III ступенів” с.Лящівка 
Чорнобаївського району 

  59,900 Капітальний ремонт лікарської амбулаторії с.Вереміївка 
Чорнобаївського району 

  79,900 Капітальний ремонт Тимченківського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—III ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

  20 Придбання обладнання для Тимченківської сільської 
бібліотеки-філіалу 

  59,900 Капітальний ремонт Лихолітського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—III ступенів” Чорнобаївської 



Продовження додатка 1 447 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

районної ради Черкаської області 

  99,800 Капітальний ремонт Богодухівського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—III ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

  99,800 Капітальний ремонт Дошкільного навчального закладу 
“Веселка” с.Іркліїв Чорнобаївської районної ради 
Чорнобаївського району Черкаської області 

  39,900 Капітальний ремонт Скородистицької загальноосвітньої 
школи I—II ступенів Чорнобаївської районної ради 
Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт приміщення ФАПу с. Придніпровське 
Чорнобаївського району 

  59,900 Капітальний ремонт Хрестителівського навчально- 
виховного комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальносвітня школа I—III ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт нвк с.Малі Канівці Чорнобаївського 
району 

  79,900 Капітальний ремонт сільської лікарської амбулаторії 
с.Велика Бурімка Чорнобаївського району 

  59,900 Капітальний ремонт Жовнинського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—III ступенів” Чорнобаївської 



Продовження додатка 1 448 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

районної ради Черкаської області 

  20 Придбання меблів для Жовнинського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—III ступенів” Чорнобаївської 
районної ради Черкаської області 

  179,700 Капітальний ремонт покрівлі районного Будинку культури 

  598,300 Капітальний ремонт приміщення Чорнобаївського 
районного спортивного комплексу в смт Чорнобай 
Черкаської області по вул.Спортивній ,5 

  139,800 Капітальний ремонт приймального відділення 
Чорнобаївської ЦРЛ 

23100000000 Обласний бюджет 
Черкаської області 

5 182,500 Всього, у тому числі: 

  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  
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 
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територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

  303 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (комп’ютерної 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 Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази 
шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів 
Черкаської області  

  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 Канівського району Черкаської 
області  

  404 Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази 
закладів професійної технічної освіти Черкаської області  

  404 Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази 
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шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів 
Черкаської області  

  1 126,500 Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по 
вул. Шевченка, 190 в смт Вільшана Городищенського 
району Черкаської області 

23301200000 Городищенський 
район 

1 150,500 Всього, у тому числі: 

  709 Капітальний ремонт приміщень (ремонт покрівлі) 
Городищенської ЗОШ I—III ступенів №2 по вул. Миру, 60, 
м.Городшце Черкаської області 

   138,400 Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних блоків) 
Городищенської ЗОШ I—III ступенів №1 імені С.С.Гулака-
Артемовського по вул. Фізкультурна,39, м.Городище 
Черкаської області 

  303,100 Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних блоків) Г 
ородищенської ЗОШ I—III ступенів №2 по вул.Миру, 60, 
м.Городище Черкаської області 

23308200000 Катеринопiльський 
район 

459 Всього, у тому числі: 

  459 Капітальний ремонт вуличного водопроводу смт 
Катеринопіль, Черкаської області 

23309200000 Корсунь-
Шевченкiвський район 

3 406,600 Всього, у тому числі: 
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  1 307,400 Реконструкція полів фільтрації м.Корсуня- Шевченківського 
Черкаської області 

  894,800 Придбання мулососа марки КО-503 ИВ-12, м.Корсунь-
Шевченківський Черкаської області 

  1 204,400 Капітальний ремонт проїжджої частини мосту через р.Рось 
в м.Корсуні-Шевченківському 

23320200000 Шполянський район 688 Всього, у тому числі: 

  688 Реконструкція постаменту колишнього пам’ятника 
В.І.Леніна на площі героїв Майдану в м.Шпола Черкаської 
області з облаштуванням фонтану 

23506000000 отг с. Набутів 3 169,400 Всього, у тому числі: 

  2 901,900 Реконструкція дошкільної установи “Вогник” під районний 
дитячий оздоровчий табір по вул. Леніна, 238 в с. Сахнівка 
Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

  267,500 Підвищення якості надання медичних послуг в Набутівській 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
шляхом проведення капітального ремонту приміщення 

23318200000 Чигиринський район 3 119,900 Всього, у тому числі: 

  43,800 Реконструкція мережі вуличного освітлення від ТП 10/04 
кВ№147 в с.Боровиця Чигиринського району Черкаської 
області 

  13 Реконструкція мережі вуличного освітлення від ТП 10/04 
кВ№147 в с.Боровиця Чигиринського району Черкаської 
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області 

  79,900 Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури с.Вершаці 
Чигиринського району Черкаської області 

  99,800 Будівництво теплогенераторної для забезпечення 
теплопостачанням Галаганівського навчально-виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - загальносвітня 
школа I—II ступенів” Чигиринської районної ради 
Черкаської області 

  79,900 Реконструкція вуличного освітлення с.Головківка 
Чигиринського району Черкаської області 

  79,900 Реконструкція вуличного освітлення с.Зам’ятниця 
Чигиринського району Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт Будинку культури с.Іванівка 
Чигиринського району Черкаської області 

  28 Придбання ігрового майданчика для ДНЗ “Берізка” 
Красносільської сільської ради Чигиринського району 
Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт амбулаторії Будинку культури 
с.Матвіївка Чигиринського району Черкаської області 

  99,800 Реконструкція вуличного освітлення с.Медведівка 
Чигиринського району Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт Будинку культури с.Мельники 
Чигиринського району Черкаської області 
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  99,800 Капітальний ремонт системи опалення ФАПу с.Новоселиця 
Чигиринського районуЧеркаської області 

  39,900 Придбання кабінету математики для Рацівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Чигиринської 
районної ради Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт Будинку культури с.Стецівка 
Чигиринського району Черкаської області 

  99,800 Будівництво тенлогенераторної для забезпечення 
теплопостачанням Суботівської загальноосвітньої школи І 
ступеня Чигиринської районної ради Черкаської області 

  119,800 Капітальний ремонт з облаштуванням їдальні в приміщенні 
Тіньківської загальноосвітньої школи I- III ступенів 
Чигиринської районної ради Черкаської області 

  99,800 Будівництво тенлогенераторної для забезпечення 
теплопостачанням Топилівського навчально- виховного 
комплексу “Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I—II ступенів” Чигиринської районної 
ради Черкаської області 

  71,900 Реконструкція вуличного освітлення вул.Богдана 
Хмельницького в с.Трушівці Чигиринського району 
Черкаської області 

  79,900 Капітальний ремонт Будинку культури с.Худоліївка 
Чигиринського району Черкаської області 
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  28 Придбання спортивного обладнання для Чигиринського 
навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний 
заклад - загальноосвітня школа I—III ступенів №3” 
Чигиринської районної ради Черкаської області 

  119,800 Придбання лінгафонного кабінету для Чигиринської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №1 ім. Б. 
Хмельницького Чигиринської районної ради Черкаської 
області 

  595 Добудова спортивного корпусу до ЗОШ I—III ступенів №1 в 
м.Чигирин Черкаської області по вул. Б .Хмельницького, 52-
а 

  595 Капітальний ремонт даху Чигиринського районного 
Будинку культури з облаштуванням м’якої утепленої покрівлі 
в м.Чигирин Черкаської області по вул. Б .Хмельницького, 28 

  327,500 Будівництво котельні для забезпечення теплопостачанням 
Чигиринського навчально - виховного комплексу 
“Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа I—
III ступенів №2” Чигиринської районної ради Черкаської 
області 

23302200000 Драбiвський район 3 426,300 Всього, у тому числі: 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків по 
Драбівській амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини смт Драбів 

  59,900 Придбання технологічного обладнання та запірної 
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арматури для водогону смт Драбів 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків по 
Шрамківській амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини смт Шрамківка Драбівського району Черкаської 
області 

  59,900 Капітальний ремонт групової кімнати та музичного залу 
Центру розвитку дитини “Берізка” смт Шрамківка 
Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних та дверних 
блоків Безбородьківської ЗОШ I—III ступенів Драбівської 
районної ради Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків по 
Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) 
загального розвитку “Сонечко” с.Безпальче Безпальчівської 
сільської ради Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт Бирлівської Амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини Драбівського району 
Черкаської області 

  59,900 Придбання багатофункціонального спортивного 
майданчика с.Білоусівка Драбівського району Черкаської 
області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних та дверних 
блоків Бойківщинської ЗОШ I—III ступенів Драбівської 
районної ради Черкаської області 
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  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
приміщення сільського будинку культури та музею 
с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
Демківської ЗОШ I—III ступенів Драбівської районної ради 
Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
Драбово-Барятинської ЗОШ I—III ступенів Драбівської 
районної ради Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт вул. Падалки с. Жорнокльови 
Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Золотоношки 
Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
Кантакузівського НВК I—III ступенів Драбівської районної 
ради Черкаської області 

  59,900 Реконструкція котельні Ковалівського НВК I—III ступенів 
Драбівської районної ради Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт Будинку культури с.Коломиці 
Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт Дошкільного навчального закладу 
загального розвитку “Яблунька” с.Кононівка Драбівського 
району Черкаської області 
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  59,900 Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Криштопівка 
Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
приміщення сільського будинку культури с. Левченкове 
Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Придбання обладнання та меблів для Мехедівської 
Амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних та дверних 
блоків Митлашівського НВК I—II ступенів Драбівської 
районної ради Черкаської обл. 

  59,900 Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Михайлівка 
Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт даху Дошкільного навчального закладу 
загального розвитку “Яблунька” с.Мойсівка Драбівського 
району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
приміщення сільського будинку культури с. Нехайки 
Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
Остапівського НВК І ступеню Драбівської районної ради 
Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
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Перервинцівського НВК I—III ступенів Драбівської районної 
ради Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
Погребської ЗОШ I—III ступенів Драбівської районної ради 
Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних та дверних 
блоків Рецюківщинського НВК I—II ступенів Драбівської 
районної ради Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт адміністративної будівлі 
с.Рождественське Драбівського району Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
Свічківського НВК I—III ступенів Драбівської районної ради 
Черкаської області 

  59,900 Придбання багатофункціонального спортивного 
майданчика для Степанівської ЗОШ I—II ст. Драбівської 
районної ради Черкаської області 

  59,900 Капітальний ремонт із заміною частини віконних блоків 
приміщення сільського будинку культури с. Яворівка 
Драбівського району Черкаської області 

  595 Капітальний ремонт Драбівського районного Центру 
культури і дозвілля 

  595 Капітальний ремонт навчального корпусу Драбівського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа I—
III ступенів ім. С. В. Васильченка-гімназія” Драбівської 
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районної ради Черкаської області 

  259,600 Ремонт кухні та заміна віконних блоків дошкільного 
навчального закладу Центр розвитку дитини „Сонечко” в 
смт Драбів 

23316200000 Христинівський район 3 850 Всього, у тому числі: 

  3 850 Реконструкція площі Соборна в м.Христинівка 

23312200000 Монастирищенський 
район 

6 150 Всього, у тому числі: 

  6 150 Реконструкція центральної площі в м.Монастирище 
Черкаської області 

23303200000 Жашківський район 4 716 Всього, у тому числі: 

  2 149 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Перемоги 
м.Жашків Черкаська область 

  1 365 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Соборна 
м.Жашків Черкаська область 

  608 Капітальний ремонт тротуару по вул.Польова м.Жашків 
Черкаська область 

  594 Будівництво тротуару по вул.Василя Стуса м.Жашків 
Черкаська область 

23304200000 Звенигородський 
район 

2 265 Всього, у тому числі: 

  2 265 Капітальний ремонт водопровідних мереж в 
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м.Звенигородка (1 черга). Заміна аварійних мереж по 
вулицях міста: вул.Чорновола (від вул. Д.Давидова до 
вул.Криницького) - 1744,5 м.п.; вул.Криницького - 982 м.п. 

23310200000 Лисянський район 1 052 Всього, у тому числі: 

  668 Капітальний ремонт ділянки тротуару по вул.Центральна в 
с.Бужанка Лисянського району Черкаської області 

  384 Капітальний ремонт Бужанської середньої 
загальноосвітньої школи I—III ступенів з заміною вікон та 
радіаторів в с.Бужанка, Лисянського району Черкаської 
області 

23311200000 Маньківський район 1 967 Всього, у тому числі: 

  1 171 Реконструкція покрівлі Мальдівського НВК ЗОШ I- III ступенів-
гімназії за адресою: Черкаська область, смт. Маньківка 
вул. Соборна, 36 (коригування) 

  796 Капітальний ремонт теплової мережі Тальнівської 
центральної районної лікарні, м.Тальне Черкаської області 

23204100000 м. Канiв 2 000 Всього, у тому числі: 

  1 200 Повна заміна вікон у приміщенні Канівської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів №1 імені 
Т.Г.Шевченка 

  800 Придбання стільців у актові зали шкіл міста Канева 

23307200000 Канiвський район 2 000 Всього, у тому числі: 

  2 000 Придбання автомобіля швидкої медичної допомоги типу В 
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(в комплектації з необхідним обладнанням) для Канівської 
центральної районної лікарні 

23201100000 м. Черкаси 1 600 Всього, у тому числі: 

  400 Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний 
майданчик) ЗОШ №6 за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
123 

  320 Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний 
майданчик) ЗОШ №7 за адресою: м. Черкаси, 
вул. Добровольчих батальйонів,13 

  50 Закупівля комп’ютерів для комп’ютерного класу в 
Черкаську загальноосвітню школу I—III ступенів № 29  

  500 Закупівля мультимедійного комплексу в Черкаську 
загальноосвітню школу I—III ступенів № 29  

  65 Капітальний ремонт чотирьох санітарних вузлів в Черкаській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 29  

  265 Закупівля п’яти ноутбуків для комп’ютерного класу в 
Черкаську загальноосвітню школу I—III ступенів № 29  

  Чернівецька область  . 

24301200000 Вижницький район 2 679,800 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт вулиці Комсомольська, смт. 
Берегомет Вижницького району 

  150 Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням 
енергоефективних ліхтарів, с. Долишній Шепіт Вижницького 
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району 

  99,800 Капітальний ремонт будинку культури Коритненської 
сільської ради, с. Коритне Вижницького району 

  100 Придбання комп’ютерної техніки для Лопушнянської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Лопушна 
Вижницького району 

  50 Придбання спортивного інвентарю для Лопушнянської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Лопушна 
Вижницького району 

  80 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Слобода - 
Банилівського навчально-виховного комплексу 
(загальноосвітній навчально-виховний заклад I—II ступенів - 
дошкільний заклад) с. Слобода - Банилів Вижницького 
району  

  170 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Мигівського 
сільського будинку народної творчості та дозвілля, с. Мигове 
Вижницького району 

  100 Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням 
енергоефективних ліхтарів по вулиці Героїв Майдану, 
с. Лукавці Вижницького району 

  800 Капітальний ремонт будівлі по вул. Бурги, 5 в м. Вижниця 
Чернівецької області 

  200 Капітальний ремонт приміщення харчоблоку комунальної 
установи “Вижницька центральна районна лікарня”, 
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м. Вижниця Вижницького району 

  630 Капітальний ремонт Іспаської ЗОШ I—III ст. по 
вул. Шевченка, 76, с. Іспас, Вижницького району 
Чернівецької області 

24306200000 Кіцманський район 3 849,769 Всього, у тому числі: 

  180 Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням 
енергоефективних ліхтарів, с. Брусниця Кіцманського 
району 

  200,385 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Кіцманського 
загальноосвітнього навчального закладу I—III ступенів, 
відділу освіти, молоді та спорту Кіцманської районної 
державної адміністрації Кіцманського району Чернівецької 
області, м. Кіцмань 

  800 Капітальний ремонт (заміна даху) Мамаївського 
загальноосвітнього навчального закладу I—III ступенів, 
с. Мамаївці Кіцманського району 

  200 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Нижньостанівецького загальноосвітнього навчального 
закладу I—III ступенів, с. Нижні Станівці Кіцманського 
району 

  144,562 Капітальний ремонт вулиці Шкільної, с. Суховерхів 
Кіцманського району 

  70 Будівництво дитячого майданчика, с. Глиниця Кіцманського 
району 
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  197,322 Капітальний ремонт (заміна даху) Кіцманської художньої 
школи, м. Кіцмань Кіцманського району 

  100 Придбання сценічних костюмів для народного 
аматорського хорового колективу Кіцманського районного 
будинку народної творчості та дозвілля, м. Кіцмань 

  190 Придбання сцени для Кіцманської міської ради 
Чернівецької області, м. Кіцмань 

  27 Капітальний ремонт (заміна котла) Валявського 
дошкільного навчального закладу (ясла-сад), с. Валява 
Кіцманського району 

  60 Капітальний ремонт (заміна вікон) Кальнівського 
загальноосвітнього навчального закладу І ступеня 
Брусницької селищної ради, с. Кальнівці Кіцманського 
району 

  50 Придбання обладнання для облаштування дитячого 
майданчика Кіцманського дошкільного навчального 
закладу (ясла-сад) “Веселка”, м. Кіцмань Кіцманського 
району 

  54,500 Придбання комплектів меблів для Валявського дошкільного 
навчального закладу (ясла-сад), с. Валява Кіцманського 
району 

  130 Капітальний ремонт (заміна вікон) Верхньостановецького 
загальноосвітнього навчального закладу I—III ступенів, 
с. Верхні Станівці Кіцманського району 
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  100 Будівництво спортивного майданчика для Кіцманського 
навчально-виховного комплексу, м. Кіцмань Кіцманського 
району 

  70 Придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного 
обладнання для Кіцманського районного будинку дитячої 
творчості, м. Кіцмань Кіцманського району 

  230 Будівництво спортивного майданчика для Реваківського 
загальноосвітнього навчального закладу I—III ступенів, 
с. Реваківці Кіцманського району 

  300 Капітальний ремонт покрівлі Стрілецькокутського 
загальноосвітнього навчального закладу I—III ступенів, 
с. Стрілецький Кут Кіцманського району 

  150 Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням 
енергоефективних ліхтарів, с. Оршівці Кіцманського 
району 

  100 Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням 
енергоефективних ліхтарів, с. Драчинці Кіцманського 
району 

  100 Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням 
енергоефективних ліхтарів, с. Давидівці Кіцманського 
району 

   301 Капітальний ремонт будівлі Шипинського ЗНЗ I—III ст. 
с. Шипинці,  
вул. Головна, 27 б, Кіцманського району, Чернівецької 
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області  

  95 Реконструкція покрівлі та горищного перекриття 
Оршовецького  
ЗНЗ I—III ст. з використанням енергозберігаючих матеріалів, 
с. Оршівці Кіцманського району Чернівецької області  

24308200000 Путильський район 7080 Всього, у тому числі: 

  40 Придбання комплектів меблів для Путильської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів, смт. Путила 
Путильського району 

  100 Придбання комп’ютерної техніки для Довгопільської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Довгопілля 
Путильського району 

  140 Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням 
енергоефективних ліхтарів, с. Яблуниця Путильського 
району 

  100 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Самаківської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Самакова 
Путильського району 

  150 Капітальний ремонт приміщення харчоблоку 
Конятинського дошкільного навчального закладу с. Конятин 
Путильського району 

  150 Капітальний ремонт (заміна вікон) Дихтинецької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів с. Дихтинець 
Путильського району 
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  100 Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням 
енергоефективних ліхтарів, с. Сергії Путильського району 

  500 Капітальний ремонт покрівлі Плосківської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів, с. Плоска Путильського району 

  5000 Ремонт відтинку дороги Р-62 Підзахаричі — Розтоки (до села 
Петраші) Путильського району Чернівецької області 
(відстань  
5 км) 

  800 Проект нової школи у с. Розтоки Путильського району 
Чернівецької області 

24310200000 Сторожинецький 
район 

280 Всього, у тому числі: 

  100 Капітальний ремонт території шкільного підрозділу 
Старожадівського навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів, с. Стара Жадова Сторожинецького району 

  140 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Старобросковецького навчально-виховного комплексу I—III 
ступенів, с. Старі Бросківці Сторожинецького району 

  40 Придбання товарів довгострокового використання для 
потреб дошкільного навчального закладу “Пролісок” 
с. Михальча Сторожинецького району Чернівецької області 

24511000000 отг м. Вашківці 1 857,431 Всього, у тому числі: 

  216,431 Капітальний ремонт КЗ “Вашківецький центр первинної 
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медико - санітарної допомоги”, м. Вашківці Вижницького 
району 

  900 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Вашківецької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Вашківецької міської 
ради Вижницького району, м. Вашківці 

  160 Капітальний ремонт приміщення Вашківецької школи 
мистецтв, м. Вашківці Вижницького району 

  100 Капітальний ремонт приміщень внутрішніх вбиралень 
Замостянського дошкільного навчального закладу, 
с. Замостя Вижницького району 

  180 Капітальний ремонт приміщення Волоцького дошкільного 
навчального закладу-загальноосвітнього навчального 
закладу І ступеня Вашківецької міської ради Вижницького 
району, с. Волока Вижницького району 

  301 Капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі по 
вул. Шевченка 22, м. Вашківці, Вижницького району, 
Чернівецької області 

24512000000 отг м. Вижниця 1 382 Всього, у тому числі: 

  200 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
Чорногузівської загальноосвітньої школи I—III ступенів, 
с. Чорногузи Вижницького району 

  100 Придбання комплектів меблів для Вижницької 
загальноосвітньої школи I—III ступенів імені Ю. Федьковича, 
м. Вижниця Вижницького району 
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  180 Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням 
енергоефективних ліхтарів, с. Черешенька Вижницького 
району 

  100 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Виженської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Виженка 
Вижницького району 

  500 Капітальний ремонт будівлі Вижницької гімназії, м. Вижниця,  
вул. Українська, 92, Вижницького району, Чернівецької 
області  

  302 Капітальний ремонт Виженської ЗОШ-ІІ ступенів, по 
вул. Головна, 271, Вижницької міської ради Вижницького 
району Чернівецької області  

24513000000 отг м. Сторожинець 571 Всього, у тому числі: 

  50 Придбання комплектів меблів для Комарівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів, с. Комарівці 
Сторожинецького району 

  50 Придбання комплектів меблів для Зруб - Комарівської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів, с. Зруб - 
Комарівський Сторожинецького району 

  70 Придбання обладнання для дитячого ігрового майданчика 
Панківського навчально-виховного комплексу I—III ступенів, 
с. Панка Сторожинецького району 

  100 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Бобовецького 
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загальноосвітнього навчального закладу I—III ступенів, 
с. Бобівці Сторожинецького району 

  301 Капітальний ремонт ДНЗ “Дзвіночок”, вул. Першотравнева 
№ 4,  
м. Сторожинець, Сторожинецького району Чернівецької 
області  

24510000000 отг с. Усть-Путила 50 Всього, у тому числі: 

  50 Придбання комплектів меблів для Усть - Путильської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів, с. Усть - Путила 
Путильського району 

24100000000 Обласний бюджет 
Чернівецької області 

21 931,992 Всього, у тому числі: 

  6 000 Будівництво загальноосвітньої школи I—III ступенів в 
с. Йорданешти Глибоцького району 

  1 000 Реконструкція існуючої школи з добудовою учбового 
корпусу та спортзалу, їдальні в с.Горішні Шерівці 
Заставнівського району 

  1 200 Капітальний ремонт покрівлі сільського центру дозвілля 
с.Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області 

  350 Капітальний ремонт водозабірної свердловини в с.Перківці 
Кельменецького району Чернівецької області 

  450 Реконструкція водопостачання с. Хрещатик 
Заставнівського району Чернівецької області 
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  8 000 Реконструкція будівель Чернівецького обласного 
перинатального центру, структурного підрозділу 
Чернівецької обласної клінічної лікарні в м. Чернівці 

  2 607 Капітальний ремонт площі Театральної м. Чернівці 

  1 326 Капітальний ремонт санітарних кімнат у 5 відділеннях з 
повною заміною сантехнічних приладів, закупівля 
обладнання для реабілітаційного центру (п’ять каталок для 
перевезення хворих з висотою, що може регулюватися, 
електроприводом та автономним живленням) для 
комунальної медичної установи “Міська клінічна лікарня 
№3” м. Чернівці, вул. Головна, 100 

  998,992 Будівництво багатофункціонального спортивного 
майданчика з штучною травою в Чернівецькій гімназії № 1 
за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 68 

24504000000 отг смт Глибока 500 Всього, у тому числі: 

  500 Будівництво підвідного газопроводу в смт Глибока 
Чернівецької області 

24503000000 отг с. Волока 700 Всього, у тому числі: 

  700 Будівництво футбольного майданчику на території стадіону 
с. Волока Волоківської об’єднаної територіальної громади 

24515000000 отг с. Тереблече 310 Всього, у тому числі: 

  310 Капітальний ремонт Нижньо-Синівецького дошкільного 
навчального закладу Глибоцького району Чернівецької 
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24506000000 отг с. Мамалига 142 Всього, у тому числі: 

  142 Придбання дитячих ігрових майданчиків для дошкільних 
навчальних закладів сіл Мамалига, Кошуляни та Балківці 
Новоселицького району 

24303200000 Глибоцький район 2 497 Всього, у тому числі: 

  500 Будівництво сільського стадіону, с. Чагор Глибоцького 
району 

  35 Придбання електричного котла для Кам’янської лікарської 
амбулаторії потужністю 30 кВт 

  120 Придбання дитячих ігрових майданчиків для навчальних 
закладів Глибоцького району (управління освіти Глибоцької 
районної державної адміністрації) 

  250 Реконструкція сільського стадіону, с. Сучевени Глибоцького 
району 

  200 Поточний ремонт комунальних доріг Купської сільської 
ради 

  65 Придбання основних засобів (комп’ютерної техніки) для 
потреб Турятського навчально-виховного комплексу 
Глибоцького району (відділ освіти Глибоцької районної 
державної адміністрації) 

  121 Капітальний ремонт Тарашанського ДНЗ, с. Тарашани, 
Глибоцького району, Чернівецької області  
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  302 Капітальний ремонт будівлі Турятського НВК по вул. Головна, 
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  

24302200000 Герцаївський район 2 097 Всього, у тому числі: 

  250 Капітальний ремонт міського стадіону по вул. Центральній, 
33А в м. Герца Герцаївського району Чернівецької області 

  198 Придбання товарів довгострокового використання для 
потреб комунального закладу “Герцаївський районний 
центр первинної медико-санітарної допомоги” 

  150 Придбання обладнання для Великобудського навчально-
виховного комплексу Герцаївського району Чернівецької 
області 

  302 Капітальний ремонт районного будинку дозвілля для дітей 
та молоді по вул. Нікіфора, 8, м. Герца, Герцаївський 
район Чернівецької області  

  1 197 Капітальний ремонт Герцаївського ДНЗ “Теремок” 
м. Герца Герцаївського району  

24307200000 Новоселицький район 762 Всього, у тому числі: 
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  350 Капітальний ремонт покрівлі Котелевського навчально-
виховного комплексу в с. Котелеве Новоселицького району 
Чернівецької області (управління освіти Новоселицької 
районної державної адміністрації) 

  190 Поточний ремонт зовнішнього фасаду Фороснянської 
загальноосвітньої школи I—II ступенів в с. Форосня 
Новоселицького району Чернівецької області (відділ освіти 
Новоселицької районної державної адміністрації) 

  222 Капітальний ремонт будівлі ДНЗ “Ясне сонечко” 
м. Новоселиця,  
вул. Чапаєва, 8, Новоселицький район, Чернівецької області  

24201100000 м. Чернівці 5 000 Всього, у тому числі: 

   5 000 Реконструкція кінотеатру ім.І.Миколайчука під 
кіномистецький центр на вул.Головній,140 у м.Чернівцях 

24311200000 Хотинський район 6 746,595 Всього, у тому числі: 

  300 Капітальний ремонт спортивного залу Ярівського НВК 1-2 
ступенів (вул. Головна, 41, с. Ярівка, Хотинський район) 

  298 Капітальний ремонт Ярівського сільського клубу (вул. О. 
Кобилянської, 6, с. Ярівка, Хотинський район) 

  100,400 Придбання комплектів спортивного обладнання та 
інвентарю для Ярівського НВК 1-2 ступенів (вул. Головна, 41, 
с. Ярівка, Хотинський район) 

  100,495 Придбання комплекту меблів для Ярівського сільського 



Продовження додатка 1 475 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

клубу (вул. О. Кобилянської, 6, с. Ярівка, Хотинський район) 

  1 350 Капітальний ремонт проїжджої частини вул. О. Кобилянської 
, с. Ярівка, Хотинський район) 

  671 Капітальний ремонт інфекційного відділення Хотинської ЦРЛ 
в м. Хотин Хотинського району Чернівецької області 

  744 Капітальний ремонт санвузлів Хотинської ЦРЛ в м. Хотин 
Хотинського району Чернівецької області 

  350 Капітальний ремонт підвальних приміщень Хотинського 
територіального соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) в м. Хотин Хотинського району 
Чернівецької області 

  315 Капітальний ремонт Хотинської гімназії (заміна вікон) в 
м. Хотин Хотинського району Чернівецької області 

  350 Капітальний ремонт Перебиковецької ЗОШ I—III ступенів 
(заміна вікон) в с. Перебиківці Хотинського району 
Чернівецької області 

  140 Капітальний ремонт Хотинського НВК (заміна вікон) в 
м. Хотин Хотинського району Чернівецької області 

  280 Капітальний ремонт Білівецького НВК (заміна вікон) в 
с. Білівці Хотинського району Чернівецької області 

  150 Капітальний ремонт Крутеньківської ЗОШ I—II ступенів 
(заміна вікон) в с. Крутеньки Хотинського району 
Чернівецької області 
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  500 Капітальний ремонт будівлі Хотинського НВК “ДНЗ-ЗОШ І 
ст.” корпус №2, м. Хотин, вул. Незалежності, 62, 
Чернівецької області  

  1 097,700 Реконструкція будівлі котельні Клішковецької лікарні, 
с. Клішківці, Хотинського району, Чернівецької області 

24505000000 отг с. Клішківці 1 301 Всього, у тому числі: 

  1 000 Добудова спортивного залу та котельні до існуючого 
корпусу гімназії в с. Клішківці Хотинського району 
Чернівецької області 

  301 Капітальний ремонт будівлі Клішковецького НВК 
“Дошкільний Навчальний Заклад – Загальноосвітньої школи 
I—III ступенів Клішковецької сільської ради Хотинського 
району Чернівецької області”  

24304200000 Заставнівський район 4 736,800 Всього, 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, Чернівецької області 

  95 Капітальний ремонт будівлі Заставнівської ЗОШ I—III ст. 
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м.Заставна, вул.Незалежності, 112А, Заставнівського 
району, Чернівецької області  

  303 Реконструкція будівлі Заставнівської загальноосвітньої 
школи I–III ступенів по вул. Незалежності, 112 а, 
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, 
112 а, м. Заставна, Заставнівського району, Чернівецької 
області 

  24,500 Капітальний ремонт перекриття даху в Шубранецькій ЗОШ 
I—III ст. в с. Шубранець вул. Шкільна, 12 Заставнівського 
району, Чернівецької області  

  1497,300 Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним 
покриттям Заставнівської ЗОШ I—III ст. по вул. Незалежності, 
112а, м. Заставна Чернівецької області 

  1490 Капітальний ремонт будівлі Заставнівської ЗОШ I—III ст. 
м. Заставна, по вул. Незалежності, 112А, Заставнівського 
району, Чернівецької області 

  95 Придбання обладнання для Заставнівської гімназії 
м. Заставна, вул. Гагаріна, 5, Заставнівського району, 
Чернівецької області 
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24516000000 отг с. Чудей 80 Всього, у тому числі: 

  80 Придбання обладнання для Чудейської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів по вулиці Карпатській, с. Чудей 
Сторожинецького району  

24502000000 отг с. Великий Кучурів 301 Всього, у тому числі: 

   301 Капітальний ремонт будівлі Великокучурівської ЗОШ I—III 
ступенів с. Великий Кучурів вул. Головна 20-А, 
Сторожинецького району Чернівецької області  

24509000000 отг м. Сокиряни 302 Всього, у тому числі: 

   302 Капітальний ремонт будівель Сокирянської гімназії по 
вул. Покровська, м. Сокиряни, Сокирянський район 
Чернівецької області  

  Чернігівська область  . 

25201100000 м. Чернігів 14 648 Всього, у тому числі: 

  4 000 Реконструкція 1-го поверху 3-го поліклінічного відділення 
міської лікарні № 1, м. Чернігів, проспект Миру, 44 

  1 500 Реконструкція парку “Березовий гай” по вул. Пухова в 
м. Чернігові 

  1 500 Влаштування об’єктів благоустрою та малих архітектурних 
форм в парку “Березовий гай” по вул. Генерала Пухова у 
м. Чернігові 

  1 000 Заміна віконних конструкцій на енергозберігаючі 
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дошкільного навчального закладу № 39 за адресою: 
м. Чернігів, вул.Рокосовського, 31 

  1 000 Заміна віконних конструкцій на енергозберігаючі 
загальноосвітньої школи № 30 I—III ступенів за адресою: 
м.Чернігів, вул. Всіхсвятська, 14 

  180 Закупівля спортивного майданчика для вул.Шевченка, 99 А, 
м.Чернігів, Чернігівська обл. 

  30 Закупівля дитячого майданчика для Чернігівського 
дошкільного навчального закладу №68 “Пізнайко” 
Чернігівської міської ради Чернігівської області, 
вул.Пирогова, 17, м.Чернігів 

   500 Капітальний ремонт будівлі 1 корпусу Чернігівського 
геріатричного пансіонату розташованого за адресою 
м. Чернігів вул. Л. Пашина, 12  

  4 044 Будівництво дитячого садку-ясел в першому мікрорайоні 
житлового району “Масани” в м. Чернігів  

  724 Реконструкція неврологічного відділення міської лікарні №4, 
що знаходиться у м. Чернігів по вул. текстильників, 36 

   170 Чернігів “Лікарня №4” Кабінет реабілітації (Модуль для 
активної реабілітації) 

25100000000 Обласний бюджет 
Чернігівської області 

8 892 Всього, у тому числі: 

  2 000 Медичний лінійний прискорювач з комплексом 
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обладнання для оснащення радіотерапевтичного 
відділення КЛПЗ “Чернігівський обласний онкологічний 
диспансер” м. Чернігів, проспект Миру, 211 

  1 154 Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі 
Ніжинської загальноосвітньої школи I—II ступенів №14 під 
лікарську амбулаторію сімейної медицини по 
вул. Шекерогринівська , 52-А в м. Ніжині Чернігівської 
області 

  1 000 Реконструкція будівлі хірургічного корпусу комунального 
лікувально-профілактичного закладу “Чернігівська обласна 
лікарня” по вул. Волковича, 25 в м. Чернігові (улаштування 
приймально-діагностичного відділення) 

  100 Закупівля енергозберігаючих металопластикових вікон для 
Комунального підприємства “Чернігівський обласний 
навчально-курсовий комбінат” Чернігівської обласної ради, 
м.Чернігів, проспект Перемоги, 33 

  249 Реконструкція з прибудовою, частини приміщень першого 
поверху будівлі медичного коледжу під туалет та його 
підключення до каналізаційних мереж м.Ніжина. адреса 
будівництва: вул.Небесна сотня, 18 в м.Ніжині в м.Ніжині, 
Чернігівської обл. 

  115 Реконструкція частини будівлі Менського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу 
“Дитяча академія” Менської міської ради 
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  98 Реконструкція частини будівлі Менського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) ім. Ю.О. Гагаріна 
Менської міської ради загального типу 

  176 Будівництво водопроводу по вул. 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. Мена Чернігівської області 

  226 Капітальний ремонт проїзної частини вул. Андрейченка 
Максима від вул. Чернігівський шлях до вул. Калинової в 
м. Мена Чернігівської області 

  301 Теплова модернізація зовнішніх огороджень (капітальний 
ремонт) Козелецької ЗОШ I—III ст. №3 Чернігівська область, 
селище Козелець, вул. Святопреображенська, 32 а 

  170 Капітальний ремонт проїзної частини вул. Жукова від 
вул. Сонячна до вул. Робітнича в м. Мена Чернігівської 
області 

  40 Придбання дитячих майданчиків для м. Мена 

  123 Придбання футбольного майданчика для м. Мена 

  719 Капітальний ремонт дорожнього, тротуарного покриття та 
мережі освітлення в межах перехрестя вулиць Поліська, 
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Центральна, та площі Центральна з подовженням по 
відповідним напрямам вулиць в смт Добрянка Ріпкинського 
району Чернігівської області 

  729 Капітальний ремонт дорожнього покриття в межах площі 
Центральна та перехрестя вулиць Поліська, Центральна з 
подовженням по відповідним напрямкам вулиць в смт 
Добрянка Ріпкинського району Чернігівської області 

  499 Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ 
“Чернігівська обласна лікарня” по вул. Волковича, 25 в 
м. Чернігові (улаштування приймально-діагностичного 
відділення) 

  716 Капітальний ремонт даху Ріпкинської гімназії по 
вул. Святомиколаївська, 43 в смт Ріпки Чернігівської області 

25510000000 отг м. Сновськ 5 225,640 Всього, у тому числі: 

  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 
вул. Залізнична м. Сновськ Чернігівської області 

  547,270 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Короленка м. Сновськ Сновського району Чернігівської 
області  
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  111 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  

  607 Капітальний ремонт будівлі центральної районної 
бібліотеки (заміна вікон та дверей) за адресою: 
м. Сновськ, вул. 55 Стрілецької дивізії, 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-ЗНЗ 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. Сновськ, 
вул. 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 
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  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  

  1050,370 Реконструкція трибун стадіону ЩРО ВФСТ “Колос” АПК 
України, ОТГ м. Сновськ, вул. Горького 22а 

25507000000 отг м. Корюківка 477 Всього, у тому числі: 

  268 Будівництво спортивного багатофункціонального 
майданчика з поліуретановим покриттям в Корюківській 
ЗОШ I—III ступенів № 4 по вул. Шевченка, 116, а 
м. Корюківка Чернігівської області 

   209 Реконструкція приміщення Корюківського дошкільно-
навчального закладу № 4 “Веселка” еколого-
натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 
м. Корюківка Чернігівської області 

25316200000 Ріпкинський район 597 Всього, у тому числі: 

  115 Реконструкція будівлі дитсадка “Веселка” в смт Ріпки 
Чернігівської області (завершення)  

  124 Капітальний ремонт Ріпкинського районного Будинку 
культури Чернігівської по вул. Святомиколаївська, 89, смт 
Ріпки  

   358 Реконструкція системи опалення Добрянської ЗОШ I—III ст. 
з установленням блочно-модульної котельні на твердому 
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паливі по вул. Преображенська, 7, смт Добрянка, 
Ріпкинського району Чернігівської області  

25321200000 Чернігівський район 
(Чернігівська обл.) 

704 Всього, у тому числі: 

  105 Капітальний ремонт технологічного обладнання котельні 
Олишівської ЗОШ I—III ступенів, Чернігівська область, 
Чернігівський район, смт Олишівка, вул. Шкільна, 11 

  318 Капітальний ремонт Редьківського НВК (ЗОШ I—III ст.) 
Чернігівської області, Чернігівського району, с. Редьківка, 
вул. Процька, 12 (енергозберігаючі технології — заміна 
вікон) 

  165 Капітальний ремонт Халявинської ЗОШ I—III ст, Чернігівської 
обл, Чернігівського району, с. Халявин, вул. Шкільна 15а 
(заміна вікон та дверей (коригування))  

   116 Капітальний ремонт технологічного обладнання котельні 
Брусиловської ЗОШ I—III ст. Чернігівської обл. Чернігівського 
району с. Брусилов, вул. Шевченка, 50 

25204100000 м. Новгород-
Сіверський 

526 Всього, у тому числі: 

  150 Теплова модернізація дошкільного навчального закладу 
“Ластівка” в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області 
(Капітальний ремонт)  

   376 Коригування проектної документації в зв’язку з виділенням 2-
го пускового комплексу робочого проекту “Капітальний 
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ремонт проїзної частини по вул. Князя Ігоря в м. Новгород-
Сіверський Новгород-Сіверського району Чернігівської 
області 

25315200000 Прилуцький район 703 Всього, у тому числі: 

  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  

25515000000 отг с. Іванівка 
(Чернігівська обл.) 

92 Всього, у тому числі: 

   92 Капітальний ремонт технологічного обладнання котельні 
Іванівської ЗОШ I—III ст., Чернігівської області, Чернігівський 
район, с. Іванівка, вул. Шевченка, 1 

25509000000 отг м. Остер 987 Всього, у тому числі: 

  717 Капітальний ремонт Остерського ДНЗ “Оленка” 

   270 Капітальний ремонт по вулиці Дружби с. Любечанинів 
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Остерської міської ради 

25306200000 Ічнянський район 1 873 Всього, у тому числі: 

  700 Капітальний ремонт Ічнянської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів №4 Ічнянської районної ради Чернігівської області 
за адресою: м. Ічня, вул. Травнева, 45 (заміна вікон та 
дверей) 

  180 Придбання дитячих майданчиків, лавочок, урн тощо для 
облаштування зон відпочинку та благоустрою в населених 
пунктах Ічнянського району Чернігівської області 

  60 Закупівля металопластикових вікон для 
Монастирищенського дошкільного навчального закладу 
Монастирищенської сільської ради Ічнянського району 
Чернігівської області, с.Монастирище, Ічнянський район, 
Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для смт.Дружба, Ічнянський 
район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с.Бакаївка, Ічнянський 
район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля спортивного майданчика для с.Гмирянка, 
Ічнянський район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с.Заудайка, Ічнянський 
район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с.Крупичполе, 
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Ічнянський район, Чернігівська обл. 

  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  

25301200000 Бахмацький район 3 830 Всього, у тому числі: 

  110 Придбання медичного обладнання, інструментів та 
інвентарю для гінекологічного відділення Бахмацької 
центральної районної лікарні Чернігівської області 

  1 000 Реконструкція будівлі Будинку культури по вул. Центральна, 
34 в с. Піски Бахмацького району Чернігівської області 

  200 Придбання автомобіля для організації медичної допомоги 
комунальним закладом “Бахмацький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги” Чернігівської 
області 

  281 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення частини 
вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Назарова, вул. 8 Березня 
від КТП-82 в с. Стрільники, Бахмацького району, 
Чернігівської області з виділенням черговості: І черга - 
вул. Центральна; ІІ черга – вул. Шкільна; ІІІ черга – 
вул. Назарова, вул. 8 Березня 
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  2500 Придбання дитячих майданчиків, лавочок, урн тощо для 
облаштування зон відпочинку та благоустрою в населених 
пунктах Бахмацького району Чернігівської області 

  3520 Будівництво кладовища по вул. Тиницькій в м. Бахмач 
Чернігівської області (I черга)  

  1 0000 Будівництво свердловини в північно-східній частині 
м. Бахмач Чернігівської області 

  2530 Будівництво пішохідної зони та автомобільної дороги по 
вул. Дружби в м. Бахмач Чернігівської області  

  2430 Влаштування водовідної системи по вул. Дружби в 
м. Бахмач Чернігівської області  

  1410 Капітальний вибірковий ремонт дорожнього покриття 
вул. Ю. Бутусова в м. Бахмач Чернігівської області  

25310200000 Куликівський район 1 375 Всього, у тому числі: 

  75 Придбання лінійного датчика “Зонд ультразвуку SonoScape 
L745” до апарату ультразвукового дослідження для 
Куликівської центральної районної лікарні 

  500 Капітальний ремонт даху п’ятиповерхового 30 квартирного 
будинку по вул. Миру, 81 в смт Куликівка Куликівського 
району Чернігівської області 

  100 Придбання медично-лікарняного обладнання, інструментів, 
інвентарю та комп’ютерної техніки для закладів первинної 
медико-санітарної допомоги Куликівського району 
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Чернігівської області 

  700 Капітальний ремонт підлоги Куликівської опорної 
загальноосвітньої школи I—III ступенів, смт Куликівка, вулиця 
Шевченка, 4 Куликівського району Чернігівської області 

25303200000 Борзнянський район 2 102 Всього, у тому числі: 

  1 000 Реконструкція Борзнянського районного будинку дитячої та 
юнацької творчості за адресою: м. Борзна, вул. П. Куліша, 
126, Чернігівської області 

  100 Придбання медично-лікарняного обладнання, інструментів, 
інвентарю та комп’ютерної техніки для закладів первинної 
медико-санітарної допомоги Борзнянського району 
Чернігівської області 

  200 Придбання автомобіля для організації медичної допомоги 
комунальним закладом “Центр первинної медико-
санітарної допомоги Борзнянського району” Чернігівської 
області 

  200 Придбання дитячих майданчиків, лавочок, урн тощо для 
облаштування зон відпочинку та благоустрою в населених 
пунктах Борзнянського району Чернігівської області 

  301 Капітальний ремонт терапевтичного відділення Борзнянської 
ЦРЛ  

  301 Будівництво артезіанської свердловини в м. Борзна 

25320200000 Талалаївський район 920 Всього, у тому числі: 
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  750 Будівництво водопровідної мережі по вул. Освіти, 
Молодіжна, Робітнича в смт. Талалаївка Чернігівської 
області 

  80 Придбання дитячих майданчиків, лавочок, урн тощо для 
облаштування зон відпочинку та благоустрою в населених 
пунктах Талалаївського району Чернігівської області 

  90 Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини 
вул. Центральна, вул. Біла Гора від ТП-27 в с. Липове 
Талалаївского району Чернігівської області 

25311200000 Менський район 762,870 Всього, у тому числі: 

  190 Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. 1-го 
Травня від КТП-150 в с. Куковичі Менського району 
Чернігівської області 

  140 Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини 
вул. Дружби, вул. Жолобок, вул. Хоробор, вул. Лугова, 
вул. Пушкіна, вул. Чернігівська від КТП-259 в смт. Макошино 
Менського району Чернігівської області з виділенням 
черговості: І черга – вул. Дружби; ІІ черга -вул. Жолобок, 
вул. Хоробор; ІIІ черга -вул. Лугова, вул. Пушкіна, 
вул. Чернігівська 

  336,870 Теплова модернізація приміщень (капітальний ремонт) 
ДНЗ “Берізка” розташованого за адресою 
вул. Володимирська 1а, смт. Березне Менського району 
Чернігівської області  
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  96 Реконструкція вуличного освітлення в м. Мена, Чернігівської 
області (в межах КТП 204) — закінчення  

25302200000 Бобровицький район 10 000 Всього, у тому числі: 

  10 000 Добудова об’єкту незавершеного будівництва 
“Перинатальний центр вторинного рівня на 25 ліжок” 
Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Олега Бичка, 1. 

25202100000 м. Ніжин 4 047,500 Всього, у тому числі: 

  1 400 Реконструкція басейну з утепленням зовнішніх стін 
Ніжинської гімназії № 16 м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, 11 
Чернігівської обл. 

  180 Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку 
м.Ніжин 

  180 Закупівля велопарковок для м.Ніжин 

  125 Закупівля зупинкового комплексу для м.Ніжин, Чернігівська 
обл. 

  125 Закупівля зупинкового комплексу для м.Ніжин, Чернігівська 
обл. 

  125 Закупівля зупинкового комплексу для м.Ніжин, Чернігівська 
обл. 

  125 Закупівля зупинкового комплексу для м.Ніжин, Чернігівська 
обл. 

  125 Закупівля зупинкового комплексу для м.Ніжин, Чернігівська 
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обл. 

  185 Закупівля наборів обладнання для ендовідеохірургії для 
КЛПЗ “Ніжинський міський пологовий будинок”, м. Ніжин, 
вул. Московська, 21а 

  60 Закупівля печі для випалу кераміки для КЛПМЗ “Ніжинська 
міська стоматологічна поліклініка”, вул.Батюка, 7, м.Ніжин, 
Чернігівська обл. 

  7,500 Закупівля дитячих ліжок для КЛПЗ “Ніжинська центральна 
міська лікарня імені М.Галицького”, вул.Московська, 21, 
м.Ніжин, Чернігівська область 

  100 Закупівля дитячого майданчика для вул.Березанська, 
м.Ніжин, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для вул.Овдіївська, м.Ніжин, 
Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для вул.Набережна, 
м.Ніжин, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для вул.9 січня, м.Ніжин, 
Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для вул. 8 Березня, м.Ніжин, 
Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для вул.Богуна, м.Ніжин, 
Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для вул.І.Франка, 
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м.Ніжин,Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, м.Ніжин, 
Чернігівська обл. 

  300 Капітальний ремонт скверу Миколи Гоголя, вул. гоголя, 
м. Ніжин - укладання доріжок 

  230 Капітальний ремонт скверу Миколи Гоголя, вул. гоголя, 
м. Ніжин - облаштування освітлення 

  80 Капітальний ремонт скверу Миколи Гоголя, вул. гоголя, 
м. Ніжин - заміна частини лавок з урнами 

25312200000 Ніжинський район 2 160 Всього, у тому числі: 

  180 Дольова участь в придбанні апарату УЗД (ультра звукової 
діагностики) для Ніжинської центральної районної лікарні 

  100 Поточний ремонт класу інформатики Талалаївської ЗОШ 
I—III ст. за адресою вул.Шкільна, 1, с.Талалаївка, 
Ніжинського району, Чернігівської області 

  100 Поточний ремонт кабінету англійської мови Крутівської 
ЗОШ I—III ст. за адресою вул.Незалежності, 45, с.Крути, 
Ніжинського району, Чернігівської області 

  300 Капітальний ремонт будівлі Крутівського будинку культури з 
улаштуванням внутрішніх санвузлів та ремонтом підлоги 
залу за адресою вул.Незалежності, 47, с.Крути, 
Ніжинського району, Чернігівської області 

  120 Поточний ремонт приміщення їдальні Безуглівської ЗОШ I—
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III ст. за адресою вул.Горького, 58 а, с.Безуглівка, 
Ніжинського району, Чернігівської області 

  120 Поточний ремонт приміщення їдальні Перемозького НВК 
“ЗНЗ-ДНЗ” I—III ст. за адресою вул.Молодіжна, 7, 
с.Перемога, Ніжинського району, Чернігівської області 

  120 Поточний ремонт приміщення їдальні Кукшинської ЗОШ I—
III ст. за адресою вул.Власенків, 3, с.Кукшин, Ніжинського 
району, Чернігівської області 

  220 Поточний ремонт неврологічного відділення Ніжинської ЦРЛ 
за адресою вул.Академіка Амосова, 1, м.Ніжин, 
Чернігівська область 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Велика Дорога, 
Ніжинський район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Данине, Ніжинський 
район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Колісники, Ніжинський 
район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Кукшин, Ніжинський 
район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Кунашівка, 
Ніжинський район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Липів Ріг, Ніжинський 
район, Чернігівська обл. 
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  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Перебудова, 
Ніжинський район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Стодоли, Ніжинський 
район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Черняхівка, 
Ніжинський район, Чернігівська обл. 

25304200000 Варвинський район 350 Всього, у тому числі: 

  150 Закупівля дитячого майданчика для смт.Варва, Варвинський 
район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с.Гнідинці, Варвинський 
район, Чернігівська обл. 

   100 Закупівля дитячого майданчика для с.Озеряни, Варвинський 
район, Чернігівська обл. 

25319200000 Срібнянський район 613,500 Всього, у тому числі: 

  271,226 Капітальний ремонт адміністративних та санітарно-
побутових приміщень стаціонарного відділення для 
постійного або тимчасового проживання одиноких 
непрацездатних громадян за адресою: вул. Лікарська, 6а, 
с. Карпилівка, Срібнянського району, Чернігівської області 

  100 Закупівля дитячого майданчика для смт. Дігтярі, 
Срібнянський район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Поділ, Срібнянський 
район, Чернігівська обл. 
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  142,274 Закупівля дитячого майданчика для с. Сокиринці, 
Срібнянський район, Чернігівська обл. 

25314200000 Носівський район 770 Всього, у тому числі: 

  40 Закупівля обладнання, комп’ютерної техніки для Носівської 
районної станції юних техніків 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Держанівка, 
Носівський район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Калинівка, Носівський 
район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Софіївка, Носівський 
район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Степові Хутори, 
Носівський район, Чернігівська обл. 

  180 Закупівля дитячого майданчика для с. Коломійцівка, 
Носівський район, Чернігівська обл. 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Рівчак-Степанівка, 
Носівський район, Чернігівська обл. 

  50 Закупівля обладнання для Редакції газети “Носівські вісті”, 
вул.Центральна, 19, м.Носівка, Чернігівська обл. 

25516000000 отг с. Мрин 850 Всього, у тому числі: 

  400 Капітальний ремонт дорожнього покриття протяжністю 760 
м по вул.Центральній с.Мрин Носівського району 
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  150 Закупівля спортивного майданчика для с. Мрин Носівського 
району Чернігівської області 

  100 Закупівля спортивного майданчика для с. Плоске 
Мринської сільської ради Носівського району Чернігівської 
області 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Селище Мринської 
сільської ради Носівського району Чернігівської області 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Хотинівка Мринської 
сільської ради Носівського району Чернігівської області 

25513000000 отг смт Лосинівка 350 Всього, у тому числі: 

  150 Закупівля спортивного майданчика для смт. Лосинівка 
Ніжинського району Чернігівської області 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Шатура Лосинівської 
селищної ради Ніжинського району Чернігівської області 

  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Шняківка Лосинівської 
селищної ради Ніжинського району Чернігівської області 

25501000000 отг с. Вертіївка  100 Всього, у тому числі: 

  100 Закупівля спортивного майданчика для с. Вертіївка 
Ніжинського району Чернігівської області 

25504000000 отг с. Макіївка  250 Всього, у тому числі: 

  150 Закупівля дитячого майданчика для с. Макіївка Носівського 
району Чернігівської області 
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  100 Закупівля дитячого майданчика для с. Ганнівка Макіївської 
сільської ради Носівського району Чернігівської області 

25512000000 отг смт Короп 284 Всього, у тому числі: 

  284 Реконструкція санвузлів Коропської ЗОШ I—III ступенів ім. Т. 
Г. Шевченка в смт Короп Чернігівської області 

25307200000 Козелецький район 301 Всього, у тому числі: 

  301 Теплова модернізація зовнішніх огороджень (капітальний 
ремонт) Козелецької ЗОШ I—III ст. № 3, Чернігівська 
область, селище Козелець, вул. Святопреображенська, 
32а 

25203100000 м. Прилуки 3 303 Всього, у тому числі: 

  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  

  3 000 Будівництво II корпусу школи-гімназії та реконструкція 
існуючого по вул. Київській, 190, в м. Прилуках Чернігівської 
області (перша черга — будівництво другого корпусу) 

25318200000 Сосницький район 2 608,630 Всього, у тому числі: 

  73 Реконструкція спортивного залу гімназії ім. О.П. Довженка у 
смт Сосниця по проспекту Гагаріна, 22-А Чернігівської 
області (заміна вікон)  

  607 Реконструкція гімназії ім. О.П. Довженка із застосуванням 



Продовження додатка 1 500 

Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

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, 21-а  

  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) 

  299 Реконструкція Авдіївської дільничої лікарні із застосуванням 
заходів теплореновації (внутрішні загально – будівельні 
роботи), за адресою: Чернігівська область, Сосницький 
район, с. Авдіївка 

  700,630 Заміна технологічного обладнання в Авдіївській ЗОШ I—III 
ступенів за сучасними вимогами, Сосницький район, 
с. Авдіївка, вул. Сіверська 

25508000000 отг м. Носівка 998 Всього, у тому числі: 

   998 Коригування РП школи №5 на 520 місць по вул. Вокзальній в 
м. Носівка (Коригування №2) 

25511000000 отг смт Гончарівське 445 Всього, у тому числі: 

  306 Поточний ремонт даху будівлі гуртожитку за адресою: смт 
Гончарівське, вул. Танкістів, Гуртожиток “Зірка 2” 

  75 Смолин ЗОШ. Закупівля котлів (Альтеп КТ-2Е (75кВт)) - 
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вартість 2 шт. школа  

  45 Смолин Будинок культури. Закупівля котла (Альтеп КТ-2Е (95 
кВт)) - 1 шт. 

  19 Смолин ФАП. Закупівля котла (Альтеп КТ-2Е (25 кВт)) - 1 шт. 
ФАП 

 м. Київ  . 

26000000000 Бюджет міста Києва 58 068 Всього, у тому числі: 

  10 000 Поліпшення водовідведення приватного сектора 
Олександрівської Слобідки у Солом’янському районі 
міста Києва 

  1 800 Капітальний ремонт будівлі у КНП “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 1” (вул. Чорнобильська, 5/7 
у Святошинському районі м. Києва) 

  1 200 Улаштування спортивного майданчика (штучне поле з 
огорожею) в загальноосвітньому навчальному закладі № 
203 (вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі 
м. Києва) 

  1 200 Улаштування спортивного майданчика (штучне поле з 
огорожею) в загальноосвітньому навчальному закладі № 55 
(вул. Осіння, 35 у Святошинському районі м. Києва) 

  400 Улаштування спортивного майданчика (штучне поле з 
огорожею) гімназії “Академія” (вул. Феодори Пушиної, 4 у 
Святошинському районі м. Києва) 
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  100 Встановлення спортивного ігрового майданчика (Work Out) 
у гімназії “Академія” (вул. Феодори Пушиної, 4 у 
Святошинському районі м. Києва) 

  1 000 Улаштування спортивного майданчика (штучне поле з 
огорожею) в загальноосвітньому навчальному закладі № 72 
(вулиця Генерала Наумова, 35-А у Святошинському районі 
міста Києва) 

  2 400 Улаштування спортивного майданчика (штучне поле з 
огорожею) в загальноосвітньому навчальному закладі № 
185 (вул. Серпова, 20/6 у Святошинському районі м. Києва) 

  1 000 Капітальний ремонт в загальноосвітньому навчальному 
закладі № 200 (вул. Семашка, 9 у Святошинському районі 
м. Києва) 

  700 Улаштування спортивного майданчика (штучне поле) на 
вул. Академіка Туполева, 15 у Святошинському районі 
м. Києва 

  100 Встановлення дитячого ігрового майданчика (вул. Василя 
Стуса, 7 у Святошинському районі міста Києва) 

  100 Встановлення дитячого ігрового майданчика (вул. Ірпінська, 
2 у Святошинському районі м. Києва) 

  3 600 Капітальний ремонт фасаду загальноосвітнього 
навчального закладу № 35 (вул. Гната Юри, 10-Б у 
Святошинському районі м. Києва) 
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  3 800 Капітальний ремонт фасаду загальноосвітнього 
навчального закладу № 281 (бульвар Кольцова, 7-Б у 
Святошинському районі м. Києва) 

  1 490 Капітальний ремонт фасаду загальноосвітнього 
навчального закладу №222 (вул. Тулузи,6-А у 
Святошинському районі м. Києва) 

  1 110 Капітальний ремонт цоколю спеціалізованої школи № 317 
(вул. Булгакова, 12 у Святошинському районі м. Києва) 

  2 000 Шістнадцятиповерховий, багатоквартирний будинок за 
адресою м. Київ, вулиця Каштанова - 1/9  

  2 000 Шістнадцятиповерховий, багатоквартирний будинок за 
адресою: м. Київ, проспект Володимира Маяковського - 
48/9 

  2 000 Шістнадцятиповерховий, багатоквартирний будинок за 
адресою: м. Київ, вулиця Миколи Закревського - 91/1 

  2 000 Шістнадцятиповерховий, багатоквартирний будинок за 
адресою: м. Київ, вулиця Оноре де Бальзака - 54а 

  2 000 Шістнадцятиповерховий, багатоквартирний будинок за 
адресою: м. Київ, вулиця Оноре де Бальзака - 66/21 

  500 Проектування встановлення спортивно-оздоровчого 
туристичного комплексу в гімназії № 323 (50 тис. грв.) та 
виконання робіт з встановлення спортивно-оздоровчого 
туристичного комплексу в гімназії № 323 (450 тис.грв.). 
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субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

м. Київ, вул. О. Мишуги, 5. 

  150 Роботи з утеплення фасаду блоку загальноосвітнього 
навчального закладу № 255. Адреса: м. Київ, 
вул. Академіка Вербицького 26-В. 

  500 Проектування встановлення спортивно-оздоровчого 
туристичного комплексу в гімназії № 314. (п’ятдесят тисяч) та 
виконання робіт з встановлення спортивно-оздоровчого 
туристичного комплексу в гімназії № 314 (чотириста 
п’ятдесят тисяч) грн. Адреса: м. Київ, вул. Княжий Затон, 7А 

  800 Складання проектно-кошторисної документації, 
експертиза, комплекс робіт по заміні ліфта з 
пусконалагоджувальними роботами, витрати на технагляд 
та введення в експлуатацію ліфта. м. Київ, вул. Вірменська, 
буд 11, під’їзд №6 

  800 Складання проектно-кошторисної документації, 
експертиза, комплекс робіт по заміні ліфта з 
пусконалагоджувальними роботами, витрати на технагляд 
та введення в експлуатацію ліфта. м. Київ, вул. Бажана, буд 
7-А, під’їзд №7 

  3 000 Реконструкція та модернізація ліфтів у житлових будинках 
Дарницького району м. Києва 

  1 000 Капітальний ремонт спортивної площадки за адресою: 
м.Київ, вул. Севастопольська, 19 

  1 000 Капітальний ремонт спортивної площадки за адресою: 
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Код бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 

тис. гривень 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

м.Київ, вул. Харківське шосе, 180/21 

  318 Заміна вікон на енергоощадні за адресою: вул. Героїв 
Дніпра, 42а 

  2 500 Заміна дверних та віконних блоків у приміщеннях Київської 
міської клінічної лікарні №1 по вул. Харківське шосе, 121/3 
(м.Київ) 

  2 000 Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних 
приміщень у гімназії №267 по вул. Вербицького, 7-А (м.Київ) 

  600 Заміна вікон у школі-дитячому садку “Радосинь” по 
вул. Харківське шосе, 55-Б (м.Київ) 

  500 Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі №256 по 
вул. Заслонова, 10 (м. Київ) 

  800 Заміна вікон у середній загальноосвітній школі I—III ступенів 
№66 по вул. Каунаській, 2 (м. Київ) 

  1 800 Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках 
Дарницького району міста Києва 

  1 800 Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках 
Дніпровського району міста Києва 

УСЬОГО 1 670 554,319 .  
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