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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 9 листопада 2016 р. № 807 

Київ 

Про внесення змін до постанови  

Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2016 р. № 395 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 395 “Деякі питання 

надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 

54, ст. 1889, № 65, ст. 2187, № 73, ст. 2446, № 80, ст. 2668, № 85, ст. 2772) — із змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 755, зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  

від 9 листопада 2016 р. № 807 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2016 р. № 395 

1. Доповнити постанову пунктом 2
1 

такого змісту: 

“2
1
. Установити, що перелік об’єктів та заходів, що фінансуються у 2016 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, передбаченої Законом України “Про Державний бюджет 

України на 2016 рік” бюджету м. Умань в обсязі 15 000 тис. грн., формується та затверджується 

виконавчим комітетом Уманської міської ради.”. 

2. У додатку 1 до постанови: 

1) у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

у позиції “11202100000 м. Знам’янка” цифри “3470” замінити цифрами “4110”; 

у позиції “18203100000 м. Конотоп” цифри “4463,5” замінити цифрами “5432,5”; 

у позиції “16201100000 м. Полтава” цифри “8569,4” замінити цифрами “4513,4”; 

у позиції “11204100000 м. Світловодськ” цифри “5300” замінити цифрами “4840”; 

у позиції “18201100000 м. Суми” цифри “5250” замінити цифрами “5650”; 

у позиції “05207100000 м. Торецьк (м. Дзержинськ)” цифри “5000” замінити цифрами “10000”; 

у позиції “18207100000 м. Шостка” цифри “22483,8” замінити цифрами “22952,8”; 

у позиції “15302200000 Арцизький район” цифри “2949,8” замінити цифрами “3149,8”; 

у позиції “25301200000 Бахмацький район” цифри “3573” замінити цифрами “3473”; 

у позиції “25303200000 Борзнянський район” цифри “4325,1” замінити цифрами “4217,1”; 
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у позиції “09304200000 Городенківський район” цифри “11 545,6” замінити цифрами 

“14 045,6”; 

у позиції “11307200000 Знам’янський район” цифри “5400” замінити цифрами “6070”; 

 

у позиції “25306200000 Ічнянський район” цифри “1813” замінити цифрами “2221”; 

у позиції “10313200000 Києво-Святошинський район” цифри “16310” замінити цифрами 

“15510”; 

у позиції “09307200000 Коломийський район” цифри “11 995,3” замінити цифрами “14 495,3”; 

у позиції “18305200000 Конотопський район” цифри “859” замінити цифрами “926”; 

у позиції “18307200000 Кролевецький район” цифри “5397,287” замінити цифрами “5758,287”; 

у позиції “25311200000 Менський район” цифри “2916” замінити цифрами “2816”; 

у позиції “11311200000 Новгородківський район” цифри “2140” замінити цифрами “2460”; 

у позиції “11315200000 Олександрівський район (Кіровоградська область)” цифри “1400” 

замінити цифрами “1990”; 

у позиції “11317200000 Онуфріївський район” цифри “3450” замінити цифрами “3030”; 

у позиції “11319200000 Світловодський район” цифри “7840” замінити цифрами “7770”; 

у позиції “25320200000 Талалаївський район” цифри “2777” замінити цифрами “2677”; 

у позиції “15323200000 Тарутинський район” цифри “4635,4” замінити цифрами “3185,4”; 

у позиції “10324200000 Фастівський район” цифри “11236” замінити цифрами “13682”; 

у позиції “18317200000 Шосткинський район” цифри “10 751” замінити цифрами 

“10885”; 

у позиції “11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області” цифри “37 000” замінити 

цифрами “32000”; 

у позиції “16100000000 Обласний бюджет Полтавської області” цифри “28 507,8” замінити 

цифрами “32 563,8”; 

у позиції “26000000000 Бюджет м. Києва” цифри “45894,4” замінити цифрами “55894,4”; 

2) доповнити додаток: 

після позиції 

“06205100000 м. Малин 2827,149” 

такою позицією: 

“05220100000 м. Маріуполь 6600”; 

 

після позиції 

“15305200000 Білгород-Дністровський район 13428” 

такою позицією: 

“12302200000 Біловодський район 3523”; 

після позиції 

“10315200000 Миронівський район 3700” 

такою позицією: 

“12308200000 Міловський район 1471,7”; 

після позиції  

“13314200000 Самбірський район 2 950” 

такою позицією: 

“15322200000 Саратський район 1250”; 
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3) виключити таку позицію: 

“10314200000 Макарівський район 2446”; 

4) у позиції “Усього” цифри “2 394 803,406” замінити цифрами “2 424 268,106”. 

3. У додатку 2 до постанови: 

1) у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

у позиції “10202100000 м. Біла Церква” цифри “4500” замінити цифрами “5300”; 

у позиції “04201100000 м. Дніпропетровськ” цифри “35000” замінити цифрами “40000”; 

2) доповнити додаток: 

після позиції 

“04209100000 м. Покров (м. Орджонікідзе) 8000” 

такою позицією:  

“10209100000 м. Славутич 19500”; 

після позиції 

“16306200000 Зінківський район 200” 

такою позицією:  

“11307200000 Знам’янський район 340”; 

після позиції 

“04309200000 Нікопольський район 3000” 

такою позицією:  

“11311200000 Новгородківський район 300”; 

 

після позиції 

“11313200000 Новомиргородський район 1200” 

такою позицією: 

“11314200000 Новоукраїнський район 5000”; 

після позиції 

“06317200000 Олевський район 500”; 

такими позиціями:  

“11315200000 Олександрівський район (Кіровоградська обл.) 300 

11317200000 Онуфріївський район 450”; 

після позиції 

“17316200000 Сарненський район (для м. Сарни — 1000 тис. гривень) 1000” 

такою позицією:  

“11319200000 Світловодський район 340”; 

3) у позиції “Усього” цифри “349 621,087” замінити цифрами “381 651,087”. 

4. У додатку 3 до постанови: 

1) у розділі “Вінницька область”: 

виключити таку позицію: 

“Ремонт водогону по вулицях Центральній, Шкільній, Вишневій, 

с. Голдашівка Бершадського району 

368,6”; 

доповнити розділ такою позицією: 
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“Будівництво артезіанської свердловини в с. Голдашівка Бершадського району 

Вінницької області 

368,6”; 

2) у розділі “Волинська область”: 

у позиції “Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Заболотівській загальноосвітній 

школі I—II ступеня по вул. Бреській, 7, с. Заболоття Любомльського району” у графі “Обсяг 

субвенції, тис. гривень” цифри “199,5” замінити цифрами “127,8”; 

виключити таку позицію:  

“Будівництво дитячо-спортивного майданчика, с. Стара Лішня Іваничівського 

району 
79,8”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Придбання комп’ютерної техніки для ЗОШ I—II ст. с. Заболоття, Любомльський 

р-н, вул. Брестська, 7 
71,7 

Будівництво дитячо-спортивного майданчика, с. Будятичі Іваничівського району 79,8”; 

 

3) у розділі “Дніпропетровська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

у позиції “Капітальний ремонт із заміною вікон комунального комбінованого дошкільного 

навчального закладу № 13 по вул. Нахімова, 36, м. Кривий Ріг” цифри “1490” замінити цифрами 

“917”; 

у позиції “Капітальний ремонт із заміною вікон комунального дошкільного навчального 

закладу № 246 по вул. Вокзальній, 8, м. Кривий Ріг” цифри “1490” замінити цифрами “425”; 

у позиції “Капітальний ремонт із заміною вікон комунального комбінованого дошкільного 

навчального закладу № 102 по вул. Димитрова, 42, м. Кривий Ріг” цифри “1490” замінити цифрами 

“504,4”; 

у позиції “Капітальний ремонт із заміною вікон комунального позашкільного навчального 

закладу по вул. Косіора, 20, “Станція юних техніків” Дзержинського району”, м. Кривий Ріг” цифри 

“1490” замінити цифрами “1127”; 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”: 

слова і цифри “Капітальний ремонт з утепленням фасадів будівлі середньої загальноосвітньої 

школи № 18 по вул. Комсомольській, 9а, м. Новомосковськ” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт з утеплення фасадів будівлі середньої загальноосвітньої школи № 18 по 

вул. Комсомольській, 9А, м. Новомосковськ”; 

слова і цифри “Реконструкція спортивного майданчика середньої загальноосвітньої школи № 

2 по вул. Червоноармійській, 19в, м. Новомосковськ” замінити словами і цифрами “Реконструкція 

спортивного майданчика середньої загальноосвітньої школи № 2 по вул. Червоноармійська, 19в, м. 

Новомосковськ Дніпропетровської області”; 

позицію 

“Капітальний ремонт з утепленням фасаду будівлі гімназії № 3 по пров. 

Новоселівському, 11, м. Новомосковськ 

1086” 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт. Благоустрій території середньої загальноосвітньої школи 

№2 по вул. Калнишевського, 19, м. Новомосковськ Дніпропетровської області 

1086”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові (енергоефективні) 

Криворізької загальноосвітньої школи I—III ступенів № 92, розташованої за 

адресою вул. Таганська, 1,  

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область 

1496,6 

Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей комунального комбінованого 1490”; 
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дошкільного навчального закладу № 241, розташованого за адресою: пр. Миру, 

18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область 

 

4) у розділі “Донецька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “90 498” замінити цифрами “102 098”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт НВК “Інформатико-математичний ліцей” — 

загальноосвітня школа I—II ступенів Торецької міської ради Донецької області. 

Утеплення фасадів та покрівлі будівлі, заміна вікон та дверей: м. Торецьк, 

вул. Маяковського, 15 

5000 

Капітальний ремонт по утепленню фасадів будівлі дитячого стаціонару КЗ 

“Маріупольське територіальне медичне об’єднання дитини та жінки” за адресою: 

пр. Миру, 80 в м. Маріуполі 

6600”; 

5) у розділі “Житомирська область”: 

виключити такі позиції:  

“Ємільчинська загальноосвітня школа I—III ступеня 1500 

Система опалення районного будинку культури, смт Ємільчине 500 

Реконструкція та відновлення вуличного освітлення, с. Дубрівка, с. Мокре, 

с. Хижівка, с. Радулин 

84,8 

Придбання оргтехніки, музичних інструментів та меблів для закладів освіти і 

культури Дубрівської ОТГ 

51 

Придбання металопластикових вікон та дверей для ФАПу с. Мирославль 

Баранівського району Житомирської області 

27,8 

Ремонт їдальні Смолдирівської ЗОШ I—III ступенів Баранівського району 

Житомирської області с. Смолдирів 

42,4 

Ремонт окремих приміщень Баранівської гімназії Баранівського району 

Житомирської області м. Баранівка 

118,6 

Придбання металопластикових вікон для Баранівської гімназії Баранівського району 

Житомирської області м. Баранівка 

84,8 

Придбання металопластикових вікон для ФАПу с. Зеремля Баранівського району 

Житомирської області 

26,7 

Придбання металопластикових вікон та дверей для клубу с. Зеремля Баранівського 

району Житомирської області 

37 

Ремонт спортивного залу Мар’янівської ЗОШ I—III ступенів Баранівського району 

Житомирської області 

25,5 

Ремонт Острожецького дошкільного закладу Баранівського району Житомирської 

області 

93,3 

Придбання металопластикових вікон для Довбиської ЗОШ  

I—III ступенів Баранівського району Житомирської області 

84,1 

“Придбання металопластикових вікон та дверей для Кам’янобрідського будинку 

культури Баранівського району Житомирської області 

49 

  

Придбання стільців офісних для загальноосвітніх шкіл Баранівського району 42 

Придбання крісел для комплектації актових залів у загальноосвітніх навчальних 

закладах Баранівського району Житомирської області 

170 
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Придбання ліжечок (з матрацами) для загальноосвітніх навчальних закладів 

Баранівського району Житомирської області 

85 

Придбання фільтрів для очистки води (знезалізнення) для загальноосвітніх 

навчальних закладів Баранівського району Житомирської області 

42 

Придбання музичної апаратури для Баранівської школи мистецтв Баранівського 

району Житомирської області 

38 

Придбання спортивного інвентарю та спортивного обладнання для загальноосвітніх 

навчальних закладів Баранівського району Житомирської області 

84 

Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Усолуси Ємільчинського району 150 

Покрівля молодіжно-спортивного комплексу “Юність”, смт Ємільчине 500 

Дитячий садок, с. Рудня-Іванівська Ємільчинського району 350 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Андрієвицької ЗОШ 21,2 

Придбання обладнання для дитячого садка с. Бариші 72 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Березниківської ЗОШ 30 

Ремонт пічного опалення ФАПу в с. Бобриця, придбання обладнання для клубу 14,4 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Радичі, придбання шкільного обладнання та 

меблів для Варварівської ЗОШ 

38 

Придбання обладнання для клубу, Великоглумчанська сільська рада 4,5 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Великоцвілянської ЗОШ 72 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Великояблунецької ЗОШ та 

Непізнаницької ЗОШ 

25,4 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Ємільчинської гімназії, 

Ємільчинської ЗОШ та Горбівської ЗОШ 

63,6 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Киянка, придбання шкільного обладнання та 

меблів для Киянської ЗОШ 

25,4 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Хутір- Мокляківської ЗОШ та 

Кулішівської ЗОШ 

55 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Малоглумчанської ЗОШ 13 

Ремонт системи опалення ФАПу с. Медведове, придбання шкільного обладнання та 

меблів для Медведівської ЗОШ 

17 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Миколаївської ЗОШ 34 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Мокляки, придбання шкільного обладнання та 

меблів для Мокляківської ЗОШ 

25,4 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Бастова Рудня, влаштування опалення БК с. 

Неділище, придбання шкільного обладнання та меблів для Неділищанської ЗОШ та 

Бастово-Руднянської ЗОШ 

34 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Осівка, придбання шкільного обладнання та 

меблів для Осівської ЗОШ, придбання обладнання для клубу с. Осівка 

17 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Підлубівської ЗОШ 34 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Рихальської ЗОШ, придбання 

обладнання для БК с. Рихальське 

38 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Руднє-Іванівської ЗОШ 25 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Рясне, придбання шкільного обладнання та меблів 

для Рясненської ЗОШ 

34 
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Ремонт пічного опалення ФАПу с. Нові Серби, придбання шкільного обладнання та 

меблів для Сербівської ЗОШ 

42,4 

Ремонт системи опалення ФАП у с. Яблунівка, придбання шкільного обладнання та 

меблів для Яблунівської ЗОШ та Сербо-Слобідської ЗОШ, придбання обладнання для 

БК с. Сербо-Слобідка 

30 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Сергіївської ЗОШ 46,6 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Середівської ЗОШ, с. Середи 38 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Симонівської ЗОШ, придбання 

обладнання для БК с. Симони 

21,2 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Сімаківської ЗОШ, придбання 

обладнання для БК с. Сімаківка 

33 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Степанівської ЗОШ, придбання 

обладнання для БК с. Степанівка 

38 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Тайківської ЗОШ 13 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Усолуси, придбання обладнання для БК 

с. Усолуси 

21,2 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Яблунецької ЗОШ, придбання 

обладнання та інвентарю для дитячого садка смт Яблунець 

33 

Придбання медичного обладнання (фетальний монітор, кардіомонітор, кардіограф 

12-канальний, біоаналізатор), Центральна районна лікарня 

211 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Березівка 13 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Ганнопіль 13 

Ремонт пічного опалення ФАПів у с. Будо-Бобриця та с. Сорочень 23,7 

Капітальний ремонт фельдшерського пункту (с. Тальки, вул. Центральна ЗА) 42,4 

Проведення водопостачання в Романівську АЗПСМ 42,4 

Реконструкція котельні сільської амбулаторії, Броницькогутянська сільська рада 42,4 

Придбання обладнання для дошкільного навчального закладу, Великогорбашівська 

сільська рада 

42,4 

Проведення поточного ремонту Будинку культури с. Гульськ, благоустрій кладовища 42,4 

Поточний ремонт сільського клубу в с. Борисівка 42,4 

Заміна системи опалення в ДНЗ Сонечко”, Жолобненська сільська рада 42,4 

Заміна вікон, придбання обладнання та інвентарю в установи Кам’яномайданської 

сільської ради 

42,4 

Капітальний ремонт приміщення Киківської АЗПМ 42,4 

Придбання обладнання для ДНЗ та ЗОШ, Киянська сільська рада 42,4 

Реконструкція вуличного освітлення, Кленівська сільська рада 42,4 

Придбання меблів та матеріалів для ремонту обрядового залу Колодянської сільської 

ради 

42,4 

Виконання робіт з реконструкції лінії вуличного освітлення с. Крайня Деражня 42,4 

Поточний ремонт адміністративного будинку, придбання обладнання, Красилівська 

сільська рада 

42,4 

Придбання обладнання для клубу, Курчицька сільська рада 42,4 

Поточний ремонт Яворівського дошкільного навчального закладу 42,4 
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Придбання обладнання в сільський клуб с. Анастасівка 42,4 

Придбання меблів, обладнання, інвентарю для закладів Майстрівської сільської ради 42,4 

  

Поточний ремонт пічного опалення установ Малоцвілянської сільської ради (ФАПу, 

бібліотеки, клубу) 

42,4 

Придбання стільців в зал засідань Наталівської сільської ради 42,4 

Поточний ремонт БК в с. Несолонь 42,4 

Придбання обладнання, стільців Слободороманівського клубу 42,4 

Проведення ремонту в Орепівському ДНЗ “Ромашка” 42,4 

Придбання обладнання для ДНЗ, Пилиповицька сільська рада 42,4 

Придбання обладнання для ДНЗ, Піщівська сільська рада 42,4 

Капітальний ремонт ФАПу с. Калинівка, вуличного освітлення с. Повчине, 

придбання комп’ютерної техніки в сільську раду та в бібліотеку БК с. Повчине, 

придбання меблів в БК с. Повчине та в клуб с. Калинівка 

42,4 

Благоустрій прилеглої території до клубу в с. Поліянівка 42,4 

Ремонт сільської амбулаторії, Середньодеражнянська сільська рада 42,4 

Поточний ремонт фельдшерських пунктів, Стриївська сільська рада 42,4 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для Суслівського ДНЗ 42,4 

Заміна вікон в Будинку культури с. Суховоля 42,4 

Ремонт приміщення фельдшерського пункту в с. Тернівка 42,4 

Відновлення функціонування повноцінного дошкільного навчального закладу в с. 

Токарів (ремонт приміщення для організації роботи двох груп середнього та 

старшого віку, водопідведення та водовідведення, налаштування харчування дітей та 

зовнішніх мереж, придбання меблів) 

42,4 

Придбання інвентарю в дитячий садок у с. Тупальці 42,4 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю Федорівському ДНЗ 42,4 

Ремонт приміщення Червоновільської сільської ради 42,4 

Придбання обладнання для сільського будинку культури, Чижівська сільська рада 42,4 

Ремонт Ярунського ДНЗ 42,4 

Придбання обладнання для селищного Будинку культури, Городницька сільська рада 42,4 

Капітальний ремонт будинку культури в с. Несолонь Новоград-Волинського району 300 

Капітальний ремонт адмінприміщення Стрієвської сільської ради Новоград-

Волинського району 

290 

  

“Капітальний ремонт фельдшерського пункту в с. Тальки Новоград-Волинського 

району 

300 

Будівництво системи водопостачання АЗПСМ с. Романівка Новоград-Волинського 

району 

349,119 

Буріння скважини для потреб ДНЗ “Сонечко” та Великомолодьківської ЗОШ I—III 

ступенів в с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району 

150 

Будівництво котельні на твердому паливі та влаштування системи опалення в 

дошкільному навчальному закладі в с. Ярунь Новоград-Волинського району 

504,192 
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Капітальний ремонт будинку культури в с. Жолобне  

Новоград-Волинського району 

300 

Заміна вікон в Андріївській ЗОШ I—III ступенів, с. Андріївка 42,4 

Ремонт клубу в с. Видумка 42,4 

Ремонт дитсадка, с. Великий Луг Червоноармійського району 42,4 

Відновлення вуличного освітлення, с. Зелена Поляна Червоноармійського району 42,4 

Заміна вікон в Івановицькій ЗОШ I—III ступенів, с. Івановичі Червоноармійського 

району 

42,4 

Відновлення вуличного освітлення, с. Сколобів, Вязовець 42,4 

Відновлення вуличного освітлення с. Молодіжне 42,4 

Ремонт клубу в с. Корчівка, придбання меблів для ФАПу с. Мартинівка 42,4 

Упорядкування кладовища, с. Новий Завод Червоноармійського району 42,4 

Відновлення вуличного освітлення, упорядкування кладовища, облаштування 

санвузла в амбулаторії ЗПСМ, Соколівська сільська рада 

42,4 

Реконструкція їдальні в дитячому садочку с. Тетірка 42,4 

Ремонт каналізаційної мережі по вул. Шевченка смт Пулини 42,4”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Реконструкція та відновлення вуличного освітлення с. Мокре, с. Хижівка, с. 

Радулин Дубрівської сільської ради Дубрівської ОТГ 

84,8 

Придбання оргтехніки, музичних інструментів та меблів для закладів освіти і 

культури Дубрівської сільської ради Дубрівської ОТГ 

51 

Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт — заміна на металопластикові 

вікна та двері в ФП с. Мирославль Баранівського району Житомирської 

області 

27,8 

Капітальний ремонт їдальні Смолдирівської ЗОШ I—III ступенів 

Баранівського району Житомирської області с. Смолдирів 

42,4 

Капітальний ремонт окремих приміщень Баранівської гімназії Баранівського 

району Житомирської області м. Баранівка 

118,6 

Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт — заміна на металопластикові 

вікна в Баранівській гімназії Баранівського району Житомирської області 

м. Баранівка 

84,8 

Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт — заміна на металопластикові 

вікна в АЗПСМ с. Зеремля Баранівського району Житомирської області 

26,7 

Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт — заміна на металопластикові 

вікна та двері в клубі с. Зеремля Баранівського району Житомирської області 

37 

Капітальний ремонт спортивного залу Мар’янівської ЗОШ  

I—III ступенів Баранівського району Житомирської області 

25,5 

Капітальний ремонт Острожецького дошкільного закладу Баранівського 

району Житомирської області 

93,3 

Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт — заміна на металопластикові 

вікна в Довбиській ЗОШ I—III ступенів Баранівського району Житомирської 

області 

84,1 

Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт — заміна на металопластикові 

вікна та двері в Кам’янобрідському будинку культури Баранівського району 

49 

http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

 

Житомирської області 

Придбання комплектів меблів довгострокового користування для 

загальноосвітніх шкіл Баранівського району 

127 

Придбання комплектів меблів довгострокового користування для 

комплектації актових залів у загальноосвітніх навчальних закладах 

Баранівського району Житомирської області 

170 

Придбання фільтрів для очистки води (знезалізнення) для загальноосвітніх 

навчальних закладів Баранівського району Житомирської області 

42 

Придбання музичної апаратури для Баранівської школи мистецтв 

Баранівського району Житомирської області 

38 

Придбання спортивного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів 

Баранівського району Житомирської області 

84 

Реконструкція Ємільчинської загальноосвітньої школи  

I—III ступенів в смт Ємільчине по вул. Шевченка 

1500 

Капітальний ремонт системи опалення районного будинку культури в смт 

Ємільчине вул. Соборна, 27 

500 

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Усолуси вул. 

Шкільна, 2 Ємільчинського району 

150 

Капітальний ремонт даху молодіжно-спортивного центру “Юність” по вул. 

Соборна, 14 

500 

Реконструкція дитячого садка в с. Рудня-Іванівська по вул. Шевченка, 47 350 

Придбання телевізору, комплекту підсилювач з колонками, мікрофонами та 

стійками для Андрієвицької ЗОШ 

21,2 

Придбання обладнання для ігрового дитячого майданчика в дошкільний 

навчальний заклад с. Бараші 

72 

Придбання інтерактивної дошки, кольорового принтера для Березниківської 

ЗОШ 

30 

Придбання акустичної системи, телевізійної антени та стільців для клубу с. 

Бобриця 

13 

Придбання холодильної камери, інтерактивної дошки, комплекту підсилювач 

з колонками, мікрофонами та стійками для Варварівської ЗОШ 

35 

Придбання обладнання для клубу с. Велика Глумча 4,5 

Придбання комплекту меблів для класу (9 парт, 18 стільців, стіл для вчителя, 

стілець для вчителя), 2 шаф, 15 стільців для вчительської, електроплити, 

холодильника для Великоцвілянської ЗОШ 

72 

Придбання електроплити для Великояблунецької ЗОШ 12,7 

Придбання принтера, електроплити для Непізнаницької ЗОШ 12,7 

Придбання комплекту меблів для класу для Ємільчинської гімназії (15 парт, 

30 стільців, стіл для вчителя, стілець для вчителя) 

21 

Придбання комплекту меблів для класу для Ємільчинської ЗОШ № 1 (15 парт, 

30 стільців, стіл для вчителя, стілець для вчителя) 

21 

Придбання комплекту меблів для класу (10 парт, 20 стільців, стіл для вчителя, 

стілець для вчителя) комплекту меблів для класу 5 парт, 10 стільців, стілець 

для вчителя) для Горбівської ЗОШ 

21,6 

Придбання комплекту меблів для класу (7 парт, 14 стільців, стіл для вчителя, 

стілець для вчителя) для Киянської ЗОШ 

23,4 
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Придбання проектору, екрану для Хутір-Мокляківської ЗОШ 20,5 

Придбання інтерактивної дошки, бойлера, принтера, електроплити для 

Кулішівської ЗОШ 

34,5 

Придбання телевізора для Малоглумчанської ЗОШ 13 

Придбання центробіжного насосу, музичного центру для Медведівської ЗОШ 16 

Придбання телевізора, морозильної камери, бойлера, музичного центру для 

Миколаївської ЗОШ 

34 

Придбання пічного обладнання (булер’ян) для ФАПу в с. Мокляки 4 

Придбання телевізора, електроплити для Мокляківської ЗОШ 24 

Придбання телевізора, центробіжного насоса для Бастово- Руднянської ЗОШ 15 

Придбання мультимедійного проектора для Неділищенської ЗОШ 15 

Придбання комплекту парт для Осівської ЗОШ 7 

Придбання обладнання для клубу в с. Осівка 8 

Придбання комплекту стільців в актовий зал, принтера для Підлубівської 

ЗОШ 

34 

Придбання комплекту меблів для класу (13 парт, 28 стільців, стіл для вчителя, 

стілець для вчителя) для Рихальської ЗОШ 

19 

Придбання мультимедійного проектора, екрана, радіомікрофонів із стійками 

для будинку культури, с. Рихальське 

19 

Придбання проектора, телевізора для Руднє-Іванівської ЗОШ 25 

Придбання ноутбука, принтера, телевізора для Рясненської ЗОШ 32 

Придбання електроплити, телевізора, морозильної камери для Сербівської 

ЗОШ 

41 

Придбання електроплити для Яблунівської ЗОШ 11 

Придбання електроплити, мультимедійного проектора для Сербо-Слобідської 

ЗОШ 

11 

Придбання ноутбука для будинку культури, с. Сербо-Слобідка 7 

Придбання інтерактивної дошки, комплекту підсилювач з колонками, 

мікрофонами та стійками, електроплити, холодильника для Сергіївської ЗОШ 

46,6 

Придбання електроплити, телевізора, морозильної камери для Середівської 

ЗОШ 

38 

Придбання музичного центру для Симонівської ЗОШ 10 

Придбання ноутбука та стільців для будинку культури, с. Симони 11,2 

Придбання бойлера, принтера, насосної станції для Сімаківської ЗОШ 15 

Придбання сценічних костюмів для учасників художньої самодіяльності 

будинку культури с. Сімаківка 

18 

Придбання інтерактивної дошки, підсилювача, мікрофонів для Степанівської 

ЗОШ 

19 

Придбання меблів (столи, стільці, шафи) та світлового обладнання для 

будинку культури в с. Степанівка 

19 

Придбання комплекту підсилювач з колонками, мікрофонами та стійками для 

Тайківської ЗОШ 

13 

Придбання обладнання (комплекту підсилювач з колонками, мікрофонами та 20 
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стійками) для будинку культури с. Усолуси 

Придбання комплекту меблів для класу для Яблунецької ЗОШ (10 парт, 20 

стільців, стіл для вчителя, стілець для вчителя) 

13 

Придбання обладнання та інвентарю для дитячого садка, смт Яблунець 20 

Придбання медичного обладнання (фетальний монітор, кардіомонітор, 

кардіограф 12-канальний, біоаналізатор) для Ємільчинської центральної 

районної лікарні 

211 

Придбання медичного обладнання (2 електрокардіографи) для амбулаторій 

загальної практики та сімейної медицини в с. Підлуби та с. Андрієвичі 

66,1 

Капітальний ремонт приміщень, заміна віконних та дверних блоків 

Барвинівського Будинку культури по вул. Шевчуків, 36, в с. Барвинівка 

Новоград-Волинського району Житомирської області 

42,4 

Придбання котла для АЗПСМ, с. Броницька Гута 42,4 

Придбання обладнання для дошкільного навчального закладу, 

Великогорбашівська сільська рада 

42,4 

Капітальний ремонт Будинку культури, с. Гульськ Новоград-Волинського 

району Житомирської області 

42,4 

Капітальний ремонт сільського клубу, с. Борисівка Новоград-Волинського 

району Житомирської області 

42,4 

Заміна системи опалення в ДНЗ “Сонечко”, Жолобненська сільська рада 42,4 

Придбання обладнання в установи Кам’яномайданської сільської ради 42,4 

Капітальний ремонт приміщення Киківської АЗПСМ 42,4 

Придбання обладнання для ДНЗ та ЗОШ, Киянська сільська рада 42,4 

Капітальний ремонт вуличного освітлення, с. Кленова Новоград-Волинського 

району Житомирської області 

42,4 

Придбання обладнання в установи Колодянської сільської ради 42,4 

Капітальний ремонт вуличного освітлення, с. Крайня Деражня Новоград-

Волинського району Житомирської області 

42,4 

Придбання обладнання в установи Красилівської сільської ради 42,4 

Придбання обладнання для клубу, Курчицька сільська рада 42,4 

Капітальний ремонт будівлі дитячого садочка, с. Яворівка Новоград-

Волинського району Житомирської області 

42,4 

Придбання обладнання в сільський клуб, с. Анастасівка 42,4 

Придбання обладнання в установи Майстрівської сільської ради 42,4 

Придбання обладнання в установи Малоцвілянської сільської ради 42,4 

Придбання обладнання в установи Наталівської сільської ради 42,4 

Капітальний ремонт даху будівлі сільської ради по вул. Миру, 77 “А”, с. 

Несолонь Новоград-Волинського району Житомирської області 

42,4 

Придбання обладнання, стільців для Слободороманівського клубу 42,4 

Капітальний ремонт в ДНЗ “Ромашка”, с. Орепи Новоград-Волинського 

району Житомирської області 

42,4 

Придбання обладнання для ДНЗ, Пилиповицька сільська рада 42,4 

Придбання обладнання для ДНЗ, Піщівська сільська рада 42,4 
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Капітальний ремонт вуличного освітлення, с. Повчине Новоград-Волинського 

району Житомирської області 

42,4 

Придбання обладнання в установи Поліянівської сільської ради 42,4 

Капітальний ремонт сільської амбулаторії, Середньодеражнянська сільська 

рада 

42,4 

Капітальний ремонт фельдшерських пунктів, Стриївська сільська рада 42,4 

Придбання обладнання для Суслівського ДНЗ 42,4 

Капітальний ремонт Будинку культури, с. Суховоля Новоград-Волинського 

району Житомирської області 

42,4 

Капітальний ремонт ФП, с. Тернівка 42,4 

Придбання обладнання в ДНЗ, с. Токарів Новоград- Волинського району 

Житомирської області 

42,4 

Придбання обладнання в дитячий садочок, с. Тупальці 42,4 

Придбання обладнання Федорівському ДНЗ 42,4 

Придбання обладнання в установи Червоновільської сільської ради 42,4 

Придбання обладнання для сільського будинку культури, Чижівська сільська 

рада 

42,4 

Капітальний ремонт Ярунського ДНЗ 42,4 

Придбання обладнання для селищного Будинку культури, Городницька 

сільська рада 

42,4 

Капітальний ремонт даху Будинку культури по вул. Миру, 96, с. Несолонь 

Новоград-Волинського району 

300 

  

Капітальний ремонт адмінприміщення Стрієвської сільської ради Новоград-

Волинського району 

290 

Капітальний ремонт фельдшерського пункту, с. Тальки Новоград-

Волинського району 

300 

Капітальний ремонт системи водопостачання АЗПСМ, с. Романівка Новоград-

Волинського району 

299 

Капітальний ремонт зовнішнього водогону ДНЗ “Сонечко”, с. Великий 

Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області 

150 

Будівництво котельні на твердому паливі та облаштування системи опалення 

в дошкільному навчальному закладі, с. Ярунь Новоград-Волинського району 

505,300 

Капітальний ремонт будинку культури, с. Жолобне Новоград-Волинського 

району 

300 

Капітальний ремонт ФП, с. Кропивня Новоград-Волинського району 91,411 

Капітальний ремонт клубу, с. Видумка Пулинського району Житомирської 

області 

42,4 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу, с. Великий Луг 

Пулинського району Житомирської області 

42,4 

Капітальний ремонт вуличного освітлення, с. Зелена Поляна Пулинського 

району Житомирської області 

42,4 

Капітальний ремонт в Івановицькій ЗОШ I—III ступеня (заміна вікон), с. 

Івановичі Пулинського району Житомирської області 

169,6 
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Капітальний ремонт вуличного освітлення, с. Сколобів, Вязовець 

Пулинського району Житомирської області 

42,4 

Капітальний ремонт клубу (заміна вікон), с. Корчівка Пулинського району 

Житомирської області 

42,4 

Придбання насосів для КНС та очисних споруд Соколівського КБОП 

Пулинського району Житомирської області 

42,4 

Капітальний ремонт їдальні дошкільного навчального закладу, с. Тетірка 

Пулинського району Житомирської області 

42,4 

Придбання насоса для КНС № 1, смт Пулини Житомирської області 42,4”; 

6) у розділі “Закарпатська область”: 

у позиції “Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Тельмана, м. Ужгород” у графі 

“Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “1316” замінити цифрами “443,772”; 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”: 

слова “Капітальний ремонт вул. Леніна, с. Верхнє Водяне, Рахівського району, Закарпатської 

області” замінити словами “Капітальний ремонт вул. Леніна у селі Верхнє Водяне Рахівського 

району”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт вул. 70-річчя Жовтня, с. Верхнє Водяне, Рахівського 

району, Закарпатської області” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт вул. 70-річчя 

Жовтня у селі Верхнє Водяне Рахівського району”; 

доповнити розділ такою позицією:  

“Капітальний ремонт приміщень відділення захворювання органів дихання 

стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків, м. Ужгород 

872,228”; 

7) у розділі “Запорізька область”: 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження” слова і цифри “Поточний 

ремонт ВЛ-0,22 кВт від КТП-5-7/327 вуличного освітлення за адресою: Запорізька обл., 

Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт 

ВЛ-0,22 кВт від КТП-5-7/327 вуличного освітлення за адресою: Запорізька обл., 

Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка”; 

8) у розділі “Івано-Франківська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “162 870,3” замінити цифрами “167 870,3”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт вул. Міцкевича, м. Коломия 1490 

Ремонт будинку культури, с. Корнич, вул. Довженка, 2 200 

Облаштування освітлення вулиць: Довбуша, Лугова, Миколайчука, 

Сагайдачного, Грушевського, Клапчука, с. Корнич 

200 

Коломийська СШ I—III ступеня № 5 ім. Т. Г. Шевченка: 

- заміна вікон на енергозберігаючі (310 тис. грн.); 

- облаштування покриття центральної частини подвір’я школи (100 тис. грн.), 

м. Коломия, вул. Шевченка, 11-а 

410 

Заміна вікон на енергозберігаючі в міських амбулаторіях загальної практики 

сімейної медицини № 2, 3, 4 комунального закладу Коломийської міської ради 

“Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”, 

м. Коломия, вул. Шевченка, 38 

100 

Придбання комп’ютерного обладнання для Коломийської міської ради: 1 

стаціонарний комп’ютер; 1 одиниця копіювальної техніки 

20 

Ремонт фасаду будівлі, що належить Коломийській міській раді, м. Коломия, 

вул. Чорновола, 25 

80 
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Капітальний ремонт автомобільної дороги “Озеряни — Рожнів” 0.091402 26+000 

– 28+000 

1490 

Облаштування дитячого майданчика в ДНЗ “Незабудка”, с. Колінки, вул. 

Стефаника, 2 

300 

Встановлення водостічних труб у Городенківській ЗОШ  

I—III ступеня № 1, вул. Шевченка, 55 

200 

Організація водопостачання у школі, с. Олієво-Королівка 100 

Реконструкція будинку культури, с. Слобідка 100 

Реконструкція спортзалу школи, с. Рашків 100 

Капітальний ремонт даху школи, с. Ясенів-Пільний 210”; 

9) у розділі “Київська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “134 310,964” замінити цифрами “133 510,964”; 

у позиції “Капітальний ремонт дитячого садка, с. Дмитрівка Фастівського району” цифри 

“2744” замінити цифрами “2299”; 

у позиції “Будівництво середньої загальноосвітньої школи  

I—III ступеня на 24 класи (720 учнів) по вул. Юності, 5, смт Чабани Києво-Святошинського 

району” цифри “11310” замінити цифрами “10510”; 

виключити таку позицію: 

“Капітальний ремонт, утеплення фасаду, даху з заміною вікон будівлі Центру 

розвитку дитини “Пролісок” по вул. Проектній, 5, смт Макарів 

2446”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі 

дитячого садочка с. Дмитрівка Фастівського району 
190 

Придбання комп’ютерної техніки для ЗОШ I—III ступенів с. Мала Снітинка 

Фастівського району 
80 

Придбання комп’ютерної техніки для ЗОШ I—III ступенів с. Велика Снітинка 

Фастівського району 
80 

Капітальний ремонт приміщень головного корпусу Фастівської центральної районної 

лікарні по вул. Л. Толстого, 17, м. Фастів Київської області 
2541”; 

10) у розділі “Кіровоградська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “92 783,5” замінити цифрами “89053,5”; 

у позиції “Будівництво водопровідних мереж для забезпечення водопостачання с. Озера 

Світловодського району. Коригування” цифри “2300” замінити цифрами “1990”; 

у позиції “Реконструкція інфекційного відділення Світловодської центральної районної 

лікарні по вул. Павлова, 16, м. Світловодськ. Коригування” цифри “5300” замінити цифрами “4800”; 

у позиції “Реконструкція тепломережі КП “Теплокомуненерго”, смт Онуфріївка 

Онуфріївського району” цифри “2710” замінити цифрами “1910”; 

у позиції “Реконструкція головного корпусу станції переливання крові по 

вул. Преображенська, 88 у м. Кіровограді (коригування)” цифри “10 000” замінити цифрами 

“8000”; 

у позиції “Кіровоградська обласна дитяча лікарня по вул. Преображенській, 79/35 

м. Кіровоград — реконструкція” цифри “7 750” замінити цифрами 12 750”; 

у позиції “Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку по вул. Привокзальній, 

10, м. Знам’янка. Коригування” цифри “900” замінити цифрами “1070”; 

у позиції “Капітальний ремонт вул. Фрунзе від вул. Привокзальної до межі м. Знам’янки. 
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Коригування” цифри “1300” замінити цифрами “1660”; 

виключити такі позиції: 

“Придбання медичного обладнання для Кіровоградської обласної лікарні” по 

проспекту Університецькому, 2/5 у м. Кіровограді 

5000 

Реконструкція будівлі дитячого садка “Зернятко” за адресою: Кіровоградська обл., м. 

Новоукраїнка, вул. Мира, 5 

5000 

Реконструкція головного корпусу № 1 Кіровоградської дитячої обласної лікарні по 

вул. Преображенській, 79/35 у м. Кіровоград 

5000”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт будівлі Кіровоградського обласного ЦДЮТ по вул. Шульгіних, 

36, у м. Кропивницькому 
1453 

Капітальний ремонт будівлі навчально-господарського корпусу комунального закладу 

“Кіровоградський обласний центр  

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді” по  

вул. Соколівській, 2 у м. Кропивницькому 

1437 

Капітальний ремонт комплексу будівель комунального  

закладу “Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді” по вул. Пугачова, 2,  

в м. Кропивницькому 

1310 

Реконструкція системи вентиляції (рекуперації) повітря у Кіровоградському 

обласному краєзнавчому музеї по вул. Архітектора Паученка, 40, у 

м. Кропивницькому 

1000 

Капітальний ремонт будівлі та обладнання Кіровоградського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені М. Л. Кропивницького по вул. 

Дворцовій, 4, 

у м. Кропивницькому 

1000 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) у 

Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей ім. Т. Г. Шевченка по вул. Шевченка, 5, 

у м. Кропивницькому 

500 

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі — пам’ятки архітектури місцевого значення 

“Колишній пасаж” по вул. Карла Маркса, 60, у м. Кіровограді (Кіровоградський 

обласний художній музей) 

300 

Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення від КТП-189 по вулицях 60 років 

Жовтня, Павлова, Лісній в с. Водяне Знам’янського району 
110 

Придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери Світловодського 

району Кіровоградської області 
240 

  

  

Капітальний ремонт приміщення “А” ДДЗ “Оленка” вул. Сухомлинського б. 33, 

селище Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області 
70 

Капітальний ремонт приміщення “В” “Г” ДДЗ “Оленка” вул. Сухомлинського б. 33, 

селище Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області 
100 

Придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери Онуфріївського 

району Кіровоградської області 
210 

Капітальний ремонт покрівлі районного Будинку культури, що знаходиться за 

адресою: Кіровоградська область, смт Олександрівка, вул. Коцюбинського, 2 
210 
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Придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери Олександрівського 

району Кіровоградської області 
380 

Придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери Новгородківського 

району Кіровоградської області 
320 

Придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери Знам’янського району 

Кіровоградської області 
320 

Будівництво мереж вуличного освітлення від КТП-407 по  

вул. Леніна в с. Володимирівка Знам’янського району 
60 

Будівництво вуличного освітлення від КТП-78 по вул. Леніна в с. Володимирівка 

Знам’янського району 
80 

Будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-197 по вул. Калініна в с. 

Володимирівка Знам’янського району 
85 

Будівництво вуличного освітлення від КТП-250 по вул. Невського в с. Сабліно 

Знам’янського району Кіровоградської області 
125 

Придбання музичних інструментів для Світловодської дитячої школи мистецтв, м. 

Світловодськ 
40”; 

11) у розділі “Луганська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “17000” замінити цифрами “21994,7”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Реконструкція Новодеркульського комунального дошкільного навчального 

закладу загальноосвітнього розвитку “Берізка”. Луганська обл., Біловодський р-

н, с. Новодеркул, вул. Пастухова, 7 

1521 

Реконструкція Баранівського комунального дошкільного навчального 

закладу загального типу “Калина”. Луганська обл., Біловодський р-н, с. 

Баранівка, вул. Юрченка, 51 (санація) 

2002 

Реконструкція Калмиківської загальноосвітньої школи I—III ступенів. 

Луганська обл., Міловський р-н, с. Калмиківка, вул. Центральна, 49 

(санація) 

1471,7”; 

 

 

12) у розділі “Львівська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

у позиції “Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III ступеня № 2, м. Кам’янка-

Бузька (заміна вікон)” цифри “1437” замінити цифрами “1333”; 

у позиції “Капітальний ремонт із заміни вікон загальноосвітньої школи I—III ступеня, смт 

Новий Яричів Кам’янка-Бузького району” цифри “857,4” замінити цифрами “961,4”; 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження” слова “Будівництво нового 

водозабору підземних вод для м. Кам’янка-Бузька” замінити словами “Будівництво водозабору 

підземних вод Ямненського родовища для м. Кам’янка-Бузька в с. Ямне Кам’янка-Бузького району 

Львівської області”; 

13) у розділі “Одеська область”: 

у позиції “Капітальний ремонт будинку культури, Євгенівська сільська рада Тарутинського 

району” у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “2949,8” замінити цифрами “1499,8”; 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”: 

слова і цифри “Благоустрій площі 28 Червня, м. Болград” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт частини площі 28 Червня, м. Болград”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку по вул. Соборна, 
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205” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку по 

вул. Соборна, 205, м. Рені, Одеська область”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Реконструкція системи водозабезпечення, с. Заря Саратського району 

Одеської області 1250 

Реконструкція системи водозабезпечення та водовідведення міста, м. Арциз 

Одеської області 200”; 

14) у розділі “Полтавська область” у графі “Найменування об’єкта (заходу), його 

місцезнаходження” слова і цифру “Капітальний ремонт Полтавського обласного центру і 

краєзнавства учнівської молоді (заміна вікон і дверей), м. Полтава, вул. Нечуя-Левицького, 4” 

замінити словами і цифрою “Капітальний ремонт Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді (заміна вікон і дверей), м. Полтава, вул. Нечуя-Левицького, 4”; 

15) у розділі “Рівненська область”: 

у позиції “Капітальний ремонт покрівлі Володимирецької ЗОШ I—III ступенів № 1 по вул. 

Шкільній, 6, у смт Володимирець Рівненської області” у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” 

цифри “1 392,641” замінити цифрами “1143”; 

 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”: 

слова і цифри “Реконструкція будівлі Обласної дитячої лікарні (заміна вікон), м. Рівне, вул. 

Київська, 60” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт комунального закладу “Рівненська 

обласна дитяча лікарня” Рівненської обласної ради, (заміна вікон), м. Рівне, вул. Київська, 60”; 

слова і цифри “Реконструкція Здолбунівської ЗОШ I—III ступенів № 6 (заміна вікон та 

дверей), м. Здолбунів, вул. Шкільна, 40” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт 

Здолбунівської ЗОШ I—III ступенів № 6 (заміна вікон та дверей) м. Здолбунів, вул. Шкільна, 40”; 

слова і цифри “Реконструкція Шубківської ЗОШ I—III ступенів (заміна вікон та дверей), 

Рівненський район, с. Шубків, вул. Незалежності, 24” замінити словами і цифрами “Капітальний 

ремонт Шубківської ЗОШ I—III ступенів (заміна вікон, зовнішніх дверей, утеплення фасадів) по 

вул. Незалежності, 24 в с. Шубків Рівненського району Рівненської області”; 

слова і цифри “Реконструкція Грушвицького будинку культури (заміна вікон та дверей), 

Рівненський район, с. Грушвиця Перша, вул. Шкільна, 6” замінити словами і цифрами “Капітальний 

ремонт Грушвицького будинку культури (заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Шкільна, 6 в 

с. Грушвиця Перша, Рівненського району Рівненської області”; 

слова і цифри “Реконструкція Повчанської ЗОШ I—III ступенів (заміна вікон та дверей), 

Дубенський район, село Повча, вулиця Рикуна, 68” замінити словами і цифрами “Капітальний 

ремонт Повчанської ЗОШ I—III ступенів Дубенської районної ради Рівненської області, (заміна 

вікон та дверей), Дубенський район, село Повча, вулиця Рикуна, 68”; 

слова і цифри “Реконструкція Березька ЗОШ I—II ступенів (заміна вікон та дверей), 

Дубенський район, село Берег, вулиця Радянська, 80Б” замінити словами і цифрами “Капітальний 

ремонт Березької ЗОШ I—III ступенів Дубенської районної ради Рівненської області, (заміна вікон 

та дверей), Дубенський район, село Берег, вулиця Радянська, 80Б”; 

слова і цифри “Реконструкція Староносовицької ЗОШ I—II (заміна вікон та дверей), 

Дубенський район, село Стара Носовиця” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт 

Староносовицької ЗОШ I—II ступенів Дубенської районної ради Рівненської області, (заміна вікон 

та дверей), Дубенський район, село Стара Носовиця”; 

слова і цифри “Реконструкція КЗ “Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни”, 

Рівненський район, смт Клевань, вул. Деражненська, 39” замінити словами і цифрами “Капітальний 

ремонт лікувального корпусу Комунальний заклад “Рівненський обласний госпіталь ветеранів 

війни” Рівненської обласної ради по вул. Деражненська, 39 в смт. Клевань Рівненського району 

(заміна вікон та зовнішніх дверей)”; 

виключити такі позиції:  

“Будівництво будинку культури по вул. Миру, 104, у с. Мирогоща 1 500”; 
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Дубенського району Рівненської області 

“Реконструкція гінекологічного і приймального відділень під відділення 

невідкладної допомоги з ліжками ПІТ та анестезіології КЗОЗ “Дубровицька 

центральна районна лікарня” по вул. Воробинській, 180, м. Дубровиця 

Рівненської обл. 

3 242,587”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Капітальний ремонт (проведення енергозберігаючих заходів) будівлі блоку 

початкових класів Біленської ЗОШ I—III ступенів в с. Біле Володимирецького 

району Рівненської області 

249,641 

Капітальний ремонт вул. Зелена с. Озеряни Дубенського району Рівненської області 375 

Капітальний ремонт тротуару східної сторони вул. Залізнична та вул. Миру в 

с. Мирогоща II  

515 

Реконструкція районного будинку культури по 

вул. Д. Галицького, 24 в м. Дубно Рівненської області  

(заміна зовнішніх вікон та дверей, влаштування пандуса) 

525 

Капітальний ремонт ФАП в с. Копани Дубенського р-ну, Рівненської обл. 85 

Заміна вікон та дверей в неврологічному відділенні КЗОЗ “Дубровицька центральна 

районна лікарня” Дубровицької районної ради м. Дубровиця, вулиця Воробинська, 

180 

290 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Дубровицького НВК “Ліцей-школа” по 

вул. Макарівська, 11 в м. Дубровиця Рівненської області 

381,463 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Трипутнянського НВК “ЗОШ I—III ст. — ДНЗ” 

по вул. Шевченка, 8-А в с. Трипутні Дубровицького району Рівненської області 

297,166 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Залузького НВК “ЗОШ  

I—III ст. — ДНЗ” по вул. Центральна, 75 в с. Залужжя Дубровицького району 

Рівненської області 

298,756 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Орв’яницького НВК “ЗОШ I—III ст. — ДНЗ” по 

вул. Піонерська, 1 в с. Орв’яниця Дубровицького району Рівненської області 

296,382 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Лютинського НВК “ЗОШ  

I—III ст. — ДНЗ” по вул. Центральна, 28 в с. Лютинськ Дубровицького району 

Рівненської області 

296,383 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Дубровицької ЗОШ I—III ст. № 2 по 

вул. Грушевського, 6 в м. Дубровиця Рівненської області 

301,083 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Озерського НВК “ЗОШ  

I—III ст. — ДНЗ” по вул. Центральна, 57 в с. Озерськ Дубровицького району 

Рівненської області 

231,314 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Туменського НВК “ЗОШ  

I—III ст. — ДНЗ” по вул. Молодіжна, 21 в с. Тумень Дубровицького району 

Рівненської області 

107,684 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Великоозерянського НВК “ЗОШ I—III ст. — 

ДНЗ” по вул. Березова, 4 в с. Великі Озера Дубровицького району Рівненської 

області 

146,316 

Капітальний ремонт будинку культури села Бережки вулиця Молодіжна, 53 

Дубровицького району Рівненської області 

299,04 

Утеплення фасаду приміщень ДНЗ № 1 “Теремок” м. Дубровиця вул. Поштова, 12 

(реконструкція веранди № 1 з встановленням енергозберігаючих вікон, демонтаж та 

побудова веранди № 2 та заміна покрівлі) 

297”; 
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16) у розділі “Сумська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “123 720,787” замінити цифрами “126 120,787”; 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”: 

слова і цифри “Реконструкція огорожі, заміна вікон та придбання комп’ютерної техніки, 

периферійних пристроїв до комп’ютерної техніки, Комунальна установа Сумський навчально-

виховний комплекс “загальноосвітня школа I ступеня — дошкільний навчальний заклад № 11 

“Журавонька”, вул. Харківська, 66, м. Суми” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт 

огорожі, заміна вікон та придбання комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв до комп’ютерної 

техніки, Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа  

I ступеня — дошкільний навчальний заклад № 11 “Журавонька”, вул. Харківська, 66, м. Суми”; 

слова і цифри “Реконструкція огорожі, заміна вікон, Сумський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 12 “Олімпійський”, вул. Нижньосироватська, 29, м. Суми” замінити словами і 

цифрами “Капітальний ремонт огорожі, заміна вікон, Сумський  

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 “Олімпійський”, вул. Нижньосироватська, 29, м. 

Суми”; 

слова і цифри “Реконструкція огорожі. Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 

розвитку дитини) “Зірниця”, пр-т М. Лушпи, 13, м. Суми” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт огорожі. Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) 

“Зірниця”, пр-т М. Лушпи, 13, м. Суми”; 

слова “Реконструкція вулиці Маяковського міста Шостка” замінити словами “Реконструкція 

провулку Маяковського, м. Шостка, Сумської області”; 

виключити такі позиції:  

“Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика з 

поліуретановим покриттям та вуличними тренажерами на території 

комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області по 

вулиці Засумська, 3 міста Суми 

1396,7 

  

  

Будівництво дитячого багатофункціонального спортивного майданчика з 

поліуретановим покриттям по вул. Новомістенській, 4, м. Суми 
798,1 

Реконструкція ліній освітлення із заміною освітлювальних елементів 

(приладів) на світлодіодні, селище Веретенівка 
1300 

Реконструкція ліній освітлення із заміною освітлювальних елементів 

(приладів) на світлодіодні селища Ганнівка 
1000”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по ТП-52 

(Веретинівка): вулиця Виноградна, провулок Виноградний, Спортивний, 

проїзд Спортивний 

550,5 

Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по ТП-259 

(Ганнівка): вулиці Ганнівська, Михайлівська, Нова, Поліська, Радгоспна, 

проїзд Новий 

1097,4 

Ультразвукова діагностична система для комунальної установи “Сумська 

міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди” по вул. Троїцька, 28 

2846,9 

Капітальний ремонт будівлі Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа I—III ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області, 

вул. Герасима Кондратьєва, 136 

400 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

(інтерактивна дошка та мультимедійний проектор) для 14 загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Шостки Сумської області 

469 
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Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

(інтерактивна дошка та мультимедійний проектор) для 4 загальноосвітніх 

навчальних закладів Шосткинського району Сумської області 

134 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих 

майданчиків, Сумська область, Кролевецький район, с. Алтинівка 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих 

майданчиків, Сумська область, Кролевецький район, с. Добротове 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих 

майданчиків, Сумська область, Кролевецький район, с. Спаське 

59 

Капітальний ремонт ганку будівлі Реутинського ДНЗ (дитячий садок) 

“Берізка” по вул. Перемоги, 17 в с. Реутинці Кролевецького району 

Сумської області 

50 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

(інтерактивна дошка та мультимедійний проектор) для 4 загальноосвітніх 

навчальних закладів Кролевецького району Сумської області 

134 

  

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 11 за адресою вул. Клубна, 133, м. 

Конотоп, Сумської області 

500 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

(інтерактивна дошка та мультимедійний проектор) для Вирівського 

навчально виховного комплексу загальноосвітня школа I—II ступенів — 

дошкільний навчальний заклад Конотопської районної ради Сумської 

області вул. Центральна, 29 с. Вирівка Конотопської районної ради 

Сумської області 

33,5 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

(інтерактивна дошка та мультимедійний проектор) для Чорноплатівського 

навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа I—III ступенів — 

дошкільний навчальний заклад Конотопської районної ради Сумської 

області вул. Шевченка, 1 с. Чорноплатове Конотопської районної ради 

Сумської області 

33,5 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

(інтерактивна дошка та мультимедійний проектор) для 14 загальноосвітніх 

навчальних закладів відділу освіти Конотопської міської ради м. Конотоп 

Сумської області 

469”; 

17) у розділі “Харківська область”: 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”: 

слова і цифри “Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) в Гутянській загальноосвітній 

школі I—III ступенів Богодухівської районної ради Харківської області” замінити словами і 

цифрами “Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків у Гутянській ЗОШ I—III 

ступенів Богодухівської районної ради Харківської області”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) в Полковомикитівській 

загальноосвітній школі I—III ступенів Богодухівської районної ради Харківської області” замінити 

словами і цифрами “Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків в 

Полковомикитівській ЗОШ I—III ступенів Богодухівської районної ради Харківської області”; 

слова і цифру “Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) в Богодухівському ліцеї № 3 

Богодухівської районної ради Харківської області” замінити словами і цифрою “Капітальний 

ремонт по заміні віконних блоків у будівлі Богодухівського ліцею № 3 Богодухівської районної 

ради Харківської області”; 

слова і цифру “Капітальний ремонт спортивного залу і (заміна підлоги) в Богодухівській 

гімназії № 1 Богодухівської районної ради Харківської області” замінити словами і цифрою 
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“Капітальний ремонт підлоги спортивної зали в Богодухівській гімназії № 1 Богодухівської 

районної ради Харківської області”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) в Шарівській загальноосвітній 

школі I—III ступенів Богодухівської районної ради Харківської області” замінити словами і 

цифрами “Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків у Шарівській ЗОШ I—III 

ступенів Богодухівської районної ради Харківської області”; 

18) у розділі “Херсонська область”: 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”: 

слова і цифри “Утеплення зовнішніх стін гуртожитку № 2 Херсонського державного 

університету” замінити словами і цифрами “Реконструкція будівлі фізико-технічного ліцею по вул. 

Зала Егерсег, 39 у м. Херсоні (термосанація будівлі фізико-технічного ліцею по вул. Зала Егерсег, 

39 у м. Херсоні з провадженням технологій, які передбачають використання теплових насосів)”; 

слова і цифри “Встановлення спортивної площадки у Херсонському ясла-садку № 33 

Херсонської міської ради ім. Фрідріха Фребеля” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт 

спортивного майданчика у Херсонському ясла-садку № 33 Херсонської міської ради ім. Фрідріха 

Фребеля по вул. Ладичука, 123 у м. Херсоні, в т. ч. РП”; 

слова і цифри “Встановлення спортивної площадки у Антонівській загальноосвітній школі I—

III ст. № 18 Херсонської міської ради” замінити словами і цифрами “Будівництво спортивного 

майданчика у загальноосвітній школі I—III ступенів № 18 по вул. Херсонській, 83 в смт Антонівці, 

м. Херсон, в т. ч. РП”; 

слова “Підключення до центрального водопостачання будинків по провулку Янтарний у м. 

Херсоні” замінити словами “Капітальний ремонт водопровідної мережі по пров. Янтарному у м. 

Херсоні, в т. ч. РП”; 

слова і цифри “Термомодернізація будівлі (реконструкція) Херсонського спеціального 

дитячого садка № 8 Херсонської міської ради по вул. Айвазовського, 3-а у м. Херсоні” замінити 

словами і цифрами “Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 8 по 

вул. Айвазовського, З-A у м. Херсоні”; 

19) у розділі “Хмельницька область”: 

позицію 

“Виготовлення проектно-кошторисної документації “Будівництво загальноосвітнього 

навчального закладу I—III ступенів в с. Городище Шепетівського району 

Хмельницької області” 

2 000” 

замінити такою позицією: 

“Завершення будівництва дитячого відділення Шепетівської центральної районної 

лікарні на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. Котика, 85, м. 

Шепетівка 

2 000”; 

20) у розділі “Чернівецька область”: 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”: 

слова і цифри “Заміна вікон та дверей у приміщенні Банилівської загальноосвітньої школи I—

III ступенів ім. Івана Діяконюка, с. Банилів Вижницького району” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Банилівської загальноосвітньої школи  

I—III ступенів ім. Івана Діяконюка, с. Банилів Вижницького району”; 

слова і цифри “Придбання комп’ютерного обладнання для потреб Вашківецької 

загальноосвітньої школи I—III ступенів Вашківецької міської ради, м. Вашківці Вижницького 

району” замінити словами і цифрами “Придбання комп’ютерного обладнання для Вашківецької 

загальноосвітньої школи I—III ступенів Вашківецької міської ради, м. Вашківці Вижницького 

району”; 

слова і цифри “Придбання комп’ютерного обладнання, мультимедійного проектора для 

потреб Мигівського навчально-виховного комплексу  

(ЗНЗ I—III ст. — ДНЗ), с. Мигове Вижницького району” замінити  

словами і цифрами “Придбання комп’ютерного обладнання, мультимедійного проектора для 
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Мигівського навчально-виховного комплексу  

(ЗНЗ I—III ст. — ДНЗ), с. Мигове Вижницького району”; 

слова і цифри “Заміна вікон та дверей у приміщенні Долішньошепітського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I—III ст. — ДНЗ), с. Долішній Шепіт Вижницького району” замінити 

словами і цифрами “Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Долішньошепітського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I—III ст. — ДНЗ), с. Долішній Шепіт Вижницького району”; 

слова і цифри “Заміна вікон та дверей у приміщенні Берегометської загальноосвітньої школи 

I—III ступенів № 2, смт Берегомет Вижницького району” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Берегометської загальноосвітньої школи I—III 

ступенів № 2, смт. Берегомет Вижницького району”; 

слова і цифри “Ремонт приміщення спортивного залу Замостянської загальноосвітньої школи 

I—III ступенів, с. Замостя Вижницького району” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт 

спортивного залу Замостянської загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Замостя Вижницького 

району”; 

слова і цифри “Придбання спортивного інвентарю для потреб Замостянської загальноосвітньої 

школи I—III ступенів, с. Замостя Вижницького району” замінити словами і цифрами “Придбання 

спортивного обладнання для Замостянської загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Замостя 

Вижницького району”; 

слова і цифри “Придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання для потреб 

Замостянської загальноосвітньої школи  

I—III ступенів, с. Замостя Вижницького району” замінити словами і цифрами “Придбання 

комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання для Замостянської загальноосвітньої школи I—

III ступенів, с. Замостя Вижницького району”; 

слова і цифри “Заміна вікон та дверей у приміщенні Мілієвської загальноосвітньої школи I—

III ступенів ім. Дмитра Загула, с. Мілієве Вижницького району” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Мілієвської загальноосвітньої школи I—III ступенів 

ім. Дмитра Загула, с. Мілієве Вижницького району”; 

 

 

слова і цифри “Заміна вікон та дверей у приміщенні Слобода-Банилівського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I—III ст. — дошкільний заклад), с. Слобода-Банилів Вижницького 

району” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Слобода — 

Банилівського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ I—II ст. — дошкільний заклад), с. Слобода — 

Банилів Вижницького району”; 

слова і цифри “Придбання комп’ютерної техніки для потреб Слобода-Банилівського 

навчально-виховного комплексу (ЗНЗ I—II ст. — дошкільний заклад), с. Слобода-Банилів 

Вижницького району” замінити словами і цифрами “Придбання комп’ютерної техніки для Слобода-

Банилівського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ I—II ст. — дошкільний заклад), с. Слобода-

Банилів Вижницького району”; 

слова і цифри “Заміна вікон та дверей у приміщенні Чорногузівської загальноосвітньої школи 

I—III ступенів, с. Чорногузи Вижницького району” замінити словами і цифрами “Капітальний 

ремонт (заміна вікон та дверей) Чорногузівської загальноосвітньої школи I—III ступенів, 

с. Чорногузи Вижницького району”; 

слова і цифри “Поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг, с. Багна 

Вижницького району” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт дорожнього покриття 

комунальних доріг, с. Багна Вижницького району”; 

слова і цифри “Ремонт 2-х класних кімнат Кліводинського загальноосвітнього навчального 

закладу I—II ступенів, с. Кліводин Кіцманського району” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт (класних кімнат) Кліводинського загальноосвітнього навчального закладу I—

II ступенів, с. Кліводин Кіцманського району”; 

слова і цифри “Придбання кухонного обладнання для потреб шкільної їдальні Кліводинського 

загальноосвітнього навчального закладу  

I—II ступенів, с. Кліводин Кіцманського району” замінити словами і цифрами “Придбання 
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кухонного обладнання шкільної їдальні для Кліводинського загальноосвітнього навчального 

закладу I—II ступенів, с. Кліводин Кіцманського району”; 

слова і цифри “Заміна вікон та дверей у приміщенні Ошихлібського загальноосвітнього 

навчального закладу I—III ступенів, с. Ошихліби Кіцманського району” замінити словами і 

цифрами “Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Ошихлібського загальноосвітнього 

навчального закладу I—III ступенів, с. Ошихліби Кіцманського району”; 

слова і цифри “Придбання шкільних парт для потреб Ошихлібського загальноосвітнього 

навчального закладу I—III ступенів, с. Ошихліби Кіцманського району” замінити словами і 

цифрами “Придбання комплектів меблів для Ошихлібського загальноосвітнього навчального 

закладу  

I—III ступенів, с. Ошихліби Кіцманського району”; 

слова “Вибірковий поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна, с. Суховерхів 

Кіцманського району” замінити словами “Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна, 

с. Суховерхів Кіцманського району”; 

слова “Заміна та встановлення газових котлів у приміщенні Драчинецької амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, с. Драчинці Кіцманського району” замінити словами 

“Капітальний ремонт системи опалення із заміною котлів Драчинецької амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, с. Драчинці Кіцманського району”; 

слова “Заміна вікон та дверей у приміщенні Красноїльского навчально-виховного комплексу 

Красноїльської селищної ради, смт Красноїльськ Сторожинецького району” замінити словами 

“Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Красноїльського навчально-виховного комплексу 

Красноїльської селищної ради, смт. Красноїльськ Сторожинецького району”; 

слова “Заміна вікон та дверей у приміщенні Бобовецького навчально-виховного комплексу 

Бобовецької сільської ради, с. Бобівці Сторожинецького району” замінити словами “Капітальний 

ремонт (заміна вікон та дверей) Бобовецького навчально-виховного комплексу Бобовецької 

сільської ради, с. Бобівці Сторожинецького району”; 

слова і цифри “Заміна вікон та дверей у приміщенні Селятинської загальноосвітньої школи I—

III ступенів, с. Селятин Путильського району” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт 

(заміна вікон та дверей) Селятинської загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Селятин 

Путильського району”; 

слова “Заміна вікон та дверей у приміщенні Путильської загальноосвітньої школи I—III 

ступенів, смт Путила Путильського району” замінити словами “Капітальний ремонт (заміна вікон та 

дверей) Путильської загальноосвітньої школи I—III ступенів, смт Путила Путильського району”; 

слова “Заміна вікон та дверей у приміщенні Конятинського дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) Конятинської сільської ради, с. Конятин Путильського району” замінити словами 

“Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Конятинського дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) Конятинської сільської ради, с. Конятин Путильського району”; 

слова “Придбання дитячих двох’ярусних ліжок для потреб Конятинського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) Конятинської сільської ради, с. Конятин Путильського району” 

замінити словами “Придбання комплектів меблів для Конятинського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) Конятинської сільської ради, с. Конятин Путильського району”; 

слова і цифри “Заміна вікон та дверей у приміщенні Киселицької загальноосвітньої школи I—

III ступенів, с. Киселиці Путильського району” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт 

(заміна вікон та дверей) Киселицької загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Киселиці 

Путильського району”; 

21) у розділі “Чернігівська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” у позиції “Реконструкція існуючої котельні 

Ядутинської ЗОШ I—III ступенів за адресою: с. Ядути, вул. Жовтнева, 70, Борзнянського району 

Чернігівської області (заміна 2 котлів)” цифри “1458” замінити цифрами “1450”; 

 

позицію 

“Капітальний ремонт Іржавецької ЗОШ I—III с. (заміна вікон) по вул. 692” 
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Леніна в с. Іржавець Ічнянського району Чернігівської області 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт Іржавецької ЗОШ I—III ст. (заміна вікон) по 

вулиці Леніна 65 в с. Іржавець Ічнянського району Чернігівської 

області 

690”; 

виключити такі позиції: 

“Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Ічнянського 

району 

100 

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Бахмацького 

району 

100 

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Борзнянського 

району 

100 

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Менського 

району 

100 

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Талалаївського 

району 

100”; 

доповнити розділ такою позицією:  

“Капітальний ремонт Ічнянської ЗОШ I—III ступенів № 4 Ічнянської 

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Ічня вул. Травнева, 45 

(заміна вікон та дверей) 

510”; 

22) у розділі “м. Київ”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “45 894,4” замінити цифрами “55894,4”; 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”: 

слова і цифру “Обладнання дитячого майданчика у дворі багатоквартирного будинку (вул. Ю. 

Кондратюка, 4-Б, м. Київ)” замінити словами і цифрою “Облаштування дитячого майданчика у 

дворі багатоквартирного будинку (вул. Ю. Кондратюка, 4-Б, м. Київ)”; 

слова і цифру “Обладнання дитячого майданчика у дворі багатоквартирного будинку (просп. 

М. Рокоссовського, 3, м. Київ)” замінити словами і цифрою “Облаштування дитячого майданчика у 

дворі багатоквартирного будинку (просп. М. Рокоссовського, 3, м. Київ)”; 

слова і цифри “Обладнання дитячого майданчика у дворі багатоквартирного будинку (просп. 

М. Рокоссовського, 10-А, м. Київ)” замінити словами і цифрами “Облаштування дитячого 

майданчика у дворі багатоквартирного будинку (просп. М. Рокоссовського, 10-А, м. Київ)”; 

слова і цифри “Закупівля комп’ютерних класів для шкіл Святошинського району міста Києва 

(гімназія “Академія”, вул. Ф. Пушкіної, 4; школа № 300, вул. Семашка, 9; школа № 96, вул. 

Огарьова, 2; школа № 185, вул. Серпова, 20/6)” замінити словами і цифрами “Закупівля 

комп’ютерних класів для шкіл Святошинського району міста Києва (гімназія “Академія”, вул. Ф. 

Пушиної, 4; школа № 200, вул. Семашка, 9; школа № 96, вул. Огарьова, 2; школа № 185, вул. 

Серпова, 20/6; школа № 203, вул. Академіка Туполєва, 17; школа № 55, вул. Осіння, 35)”; 

слова і цифри “Часткова заміна вікон в школах Святошинського району міста Києва (школа № 

300, вул. Семашка, 9; школа № 96, вул. Огарьова, 2; школа № 185, вул. Серпова, 20/6)” замінити 

словами і цифрами “Часткова заміна вікон в школах Святошинського району міста Києва (школа № 

200, вул. Семашка, 9; школа № 96, вул. Огарьова, 2; школа № 185, вул. Серпова, 20/6)”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Проведення капітального ремонту асфальтного покриття внутрішньоквартальних 

проїздів Подільського району міста Києва 

3000 

Проведення заміни вікон у під’їздах житлових будинків Подільського району міста 

Києва 

2000 
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Капітальний ремонт та утеплення фасаду в ЗНЗ № 271 1092,4 

Капітальний ремонт та утеплення фасаду в ЗНЗ № 257 1042,7 

Придбання спеціального автомобіля для здійснення аварійно-ремонтних робіт 404,2 

Придбання автовишки 1588,8 

Придбання оргтехніки та створення телекомунікаційної мережі для новоствореної 

диспетчерської невідкладної медичної допомоги Подільського району міста Києва з 

метою надання якісної медичної допомоги (172,9 тис. грн.), придбання меблів (53,5 

тис. грн.) 

226,4 

Придбання рентгенівської трубки 496,5 

Придбання автоклава ГК-100 149”; 

23) у позиції “Усього” цифри “2 394 803,406” замінити цифрами “2 424 268,106”. 
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