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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 26 жовтня 2016 р. № 755 

Київ 

Про внесення змін у додатки 1—3  

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2016 р. № 395 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести у додатки 1—3 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) — із змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 717, зміни, що 

додаються. 

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН 

Інд. 34 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  

від 26 жовтня 2016 р. № 755 

ЗМІНИ, 

що вносяться у додатки 1—3  

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2016 р. № 395 

1. У додатку 1 до постанови: 

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

у позиції “14202100000 м. Вознесенськ” цифри “1 200” замінити цифрами “2 200”; 

у позиції “17202100000 м. Дубно” цифри “2 000” замінити цифрами “2 700”; 

у позиції “06201100000 м. Житомир” цифри “12 000” замінити цифрами “16 950”; 

у позиції “08201100000 м. Запоріжжя” цифри “53 000” замінити цифрами “58 000”; 

у позиції “15203100000 м. Iзмаїл” цифри “5 000” замінити цифрами  

“6 484,862”; 

у позиції “11201100000 м. Кіровоград” цифри “18 500” замінити цифрами “3 500”; 

у позиції “04205100000 м. Кривий Ріг” цифри “15 511,82” замінити цифрами “20 511,82”; 

у позиції “20203100000 м. Куп’янськ” цифри “1 264,2” замінити цифрами “4 064,2”; 

у позиції “02204100000 м. Ладижин” цифри “99,7” замінити цифрами “1 649,7”; 
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у позиції “20204100000 м. Лозова” цифри “8 800” замінити цифрами  

“8 900”; 

у позиції “06205100000 м. Малин” цифри “1 327,949” замінити цифрами “2 827,149”; 

у позиції “14201100000 м. Миколаїв” цифри “12 367,8” замінити цифрами “22 367,8”; 

у позиції “16205100000 м. Миргород” цифри “752,8” замінити цифрами “2 052,8”; 

у позиції “25202100000 м. Ніжин” цифри “5 058,2” замінити цифрами “4 344,2”; 

у позиції “21203100000 м. Нова Каховка (для м. Таврійськ —  

1 913 тис. гривень)” цифри “1 913” замінити цифрами “3 013”; 

у позиції “15201100000 м. Одеса” цифри “24 000” замінити цифрами “34 000”; 

у позиції “11203100000 м. Олександрія” цифри “8 000” замінити цифрами “10 400”; 

у позиції “25203100000 м. Прилуки” цифри “3 000” замінити цифрами “4 951”; 

у позиції “23206100000 м. Умань” цифри “21 070” замінити цифрами “22 100”; 

у позиції “20201100000 м. Харків” цифри “67 424” замінити цифрами “92 424”; 

у позиції “22201100000 м. Хмельницький” цифри “5 400” замінити цифрами “5 600”; 

у позиції “07204100000 м. Хуст” цифри “12 500” замінити цифрами  

“17 500”; 

у позиції “13209100000 м. Червоноград” цифри “2 000” замінити цифрами “4 000”; 

у позиції “23201100000 м. Черкаси” цифри “12 000” замінити цифрами “17 000”; 

у позиції “24201100000 м. Чернівці” цифри “5 110” замінити цифрами “5 236”; 

у позиції “18207100000 м. Шостка” цифри “17 403,5” замінити цифрами “22 483,8”; 

у позиції “14301200000 Арбузинський район” цифри “4 900” замінити цифрами “5 900”; 

у позиції “10301200000 Баришівський район” цифри “28 840,817” замінити цифрами 

“30 668,961”; 

у позиції “02301200000 Барський район” цифри “2 999,1” замінити цифрами “5 699,1”; 

у позиції “14302200000 Баштанський район” цифри “2 746,9” замінити цифрами “3 746,9”; 

у позиції “06303200000 Бердичівський район” цифри “4 000” замінити цифрами “4 976,654”; 

у позиції “21301200000 Бериславський район” цифри “6 400” замінити цифрами “7 987,588”; 

у позиції “02302200000 Бершадський район” цифри “3 932,651” замінити цифрами 

“5 732,651”; 

у позиції “15305200000 Білгород-Дністровський район” цифри “8 428” замінити цифрами 

“13 428”; 

у позиції “18301200000 Білопільський район” цифри “2 311” замінити цифрами “4 021,8”; 

у позиції “25302200000 Бобровицький район” цифри “3 000” замінити цифрами “4 000”; 

у позиції “20304200000 Богодухівський район” цифри “8 428” замінити цифрами “9 856,6”; 

у позиції “20305200000 Борівський район” цифри “5 924,9” замінити цифрами “8 124,9”; 

у позиції “19302200000 Борщівський район” цифри “2 731” замінити цифрами “4 231”; 

у позиції “14305200000 Братський район” цифри “5 000” замінити цифрами “6 000”; 

у позиції “10306200000 Броварський район” цифри “5 242,6” замінити цифрами “7 861,718”; 

у позиції “21304200000 Великоолександрівський район” цифри  

“1 764,5” замінити цифрами “2 714,905”; 
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у позиції “21305200000 Верхньорогачицький район” цифри “1 949,2” замінити цифрами “2 

786,269”; 

у позиції “05304200000 Волноваський район” цифри “6 746,061” замінити цифрами “11 

746,061”; 

у позиції “17302200000 Володимирецький район” цифри “3 797,207” замінити цифрами 

“4 932,207”; 

у позиції “02303200000 Вінницький район” цифри “17 060” замінити цифрами “27 060”; 

у позиції “02304200000 Гайсинський район” цифри “4 042,4” замінити цифрами “5 132,4”; 

у позиції “21307200000 Генічеський район” цифри “4 153,81” замінити цифрами “6 900,38”; 

у позиції “24302200000 Герцаївський район” цифри “794” замінити цифрами “1 094,04”; 

у позиції “24303200000 Глибоцький район” цифри “8 391,692” замінити цифрами 

“10 531,692”; 

у позиції “21308200000 Голопристанський район” цифри “2 795,8” замінити цифрами “3 

593,048”; 

у позиції “09304200000 Городенківський район” цифри “8 345,6” замінити цифрами 

“11 545,6”; 

у позиції “13303200000 Городоцький район (Львівська область) (для м. Городок — 200 тис. 

гривень, смт Великий Любінь — 790 тис. гривень)” цифри “4 000” замінити цифрами “8 417,8”; 

у позиції “16304200000 Гребінківський район” цифри “1 674” замінити цифрами “2 433,742”; 

у позиції “17304200000 Демидівський район” цифри “1 100” замінити цифрами 1 900”; 

у позиції “22305200000 Деражнянський район” цифри “2 778,9” замінити цифрами “5 877,4”; 

у позиції “20310200000 Дергачівський район” цифри “8 006,6” замінити цифрами “13 006,6”; 

у позиції “17305200000 Дубенський район” цифри “3 699,6” замінити цифрами “4 349,6”; 

у позиції “17306200000 Дубровицький район” цифри “3 242,587” замінити цифрами 

“4 037,672”; 

у позиції “19305200000 Заліщицький район” цифри “4 000” замінити цифрами “5 410”; 

у позиції “08307200000 Запорізький район” цифри “15 025” замінити цифрами “16 525”; 

у позиції “17307200000 Зарічненський район” цифри “2 065,348” замінити цифрами 

“3 306,436”; 

у позиції “20311200000 Зачепилівський район” цифри “989” замінити цифрами “1 309”; 

у позиції “17308200000 Здолбунівський район” цифри “3 616,8” замінити цифрами “4 116,8”; 

у позиції “23305200000 Золотоніський район” цифри “7 846” замінити цифрами “12 846”; 

у позиції “15310200000 Ізмаїльський район” цифри “6 715” замінити цифрами “9 806,182”; 

у позиції “02306200000 Іллінецький район” цифри “1 530” замінити цифрами “3 461”; 

у позиції “25306200000 Ічнянський район” цифри “1 609” замінити цифрами “1 813”; 

у позиції “14312200000 Казанківський район” цифри “1 206,5” замінити цифрами “1 906,5”; 

у позиції “21311200000 Каланчацький район” цифри “1 072,2” замінити цифрами “1 406,27”; 

у позиції “21312200000 Каховський район” цифри “1 340,758” замінити цифрами “2 290,815”; 

у позиції “25307200000 Козелецький район” цифри “3 000” замінити цифрами “4 059,996”; 

у позиції “16326200000 Котелевський район” цифри “2 665,5” замінити цифрами “4 265,5”; 

у позиції “02309200000 Крижопільський район” цифри “1 888” замінити цифрами “4 021”; 
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у позиції “18306200000 Краснопільський район” цифри “1 524” замінити цифрами “2 374,8”; 

у позиції “02310200000 Липовецький район” цифри “2 216,9” замінити цифрами “2 544,9”; 

у позиції “02311200000 Літинський район” цифри “2 787,8” замінити цифрами “3 987,8”; 

у позиції “16311200000 Лохвицький район” цифри “3 314,5” замінити цифрами “4 414,5”; 

у позиції “14314200000 Миколаївський район (Миколаївська область)” цифри “5 830” 

замінити цифрами “6 730”; 

у позиції “17311200000 Млинівський район” цифри “1 500” замінити цифрами “3 150”; 

у позиції “02312200000 Могилів-Подільський район” цифри “3 562” замінити цифрами 

“4 497”; 

у позиції “02314200000 Немирівський район” цифри “3 204,6” замінити цифрами “4 008,6”; 

у позиції “04309200000 Нікопольський район” цифри “3 371,2” замінити цифрами “5 371,2”; 

у позиції “14315200000 Новобузький район” цифри “2 271,8” замінити цифрами “3 171,8”; 

у позиції “21314200000 Нововоронцовський район” цифри “1 920” замінити цифрами “3 

273,769”; 

у позиції “14316200000 Новоодеський район” цифри “1 437” замінити цифрами “2 937”; 

у позиції “24307200000 Новоселицький район” цифри “1 450” замінити цифрами “1 983,96”; 

у позиції “21315200000 Новотроїцький район” цифри “2 021,639” замінити цифрами “2 

487,943”; 

у позиції “15318200000 Овідіопольський район” цифри “5 726,6” замінити цифрами 

“10 719,6”; 

у позиції “05311200000 Олександрівський район (Донецька область)” цифри “1 200” замінити 

цифрами “2 900”; 

у позиції “02315200000 Оратівський район” цифри “5 725,6” замінити цифрами “6 382,6”; 

у позиції “11318200000 Петрівський район” цифри “4 000” замінити цифрами “4 600”; 

у позиції “02316200000 Піщанський район” цифри “1 903” замінити цифрами “2 069”; 

у позиції “16318200000 Пирятинський район” цифри “2 504,4” замінити цифрами “3 239,4”; 

у позиції “02317200000 Погребищенський район” цифри “900” замінити цифрами “2 180”; 

у позиції “16319200000 Полтавський район” цифри “4 821,1” замінити цифрами “8 197,878”; 

у позиції “25315200000 Прилуцький район” цифри “3 000” замінити цифрами “3 918”; 

у позиції “17313200000 Радивилівський район” цифри “2 500” замінити цифрами “3 200”; 

у позиції “17315200000 Рокитнівський район” цифри “1 723,858” замінити цифрами 

“2 766,522”; 

у позиції “13314200000 Самбірський район” цифри “2 450” замінити цифрами “2 950”; 

у позиції “20324200000 Сахновщинський район” цифри “2 318” замінити цифрами “1 898”; 

у позиції “21316200000 Скадовський район” цифри “2 629,2” замінити цифрами “3 495”; 

у позиції “05313200000 Слов’янський район” цифри “6 000” замінити цифрами “9 300”; 

у позиції “13316200000 Сокальський район” цифри “9 580” замінити цифрами “12 580”; 

у позиції “25319200000 Срібнянський район” цифри “1 240,86” замінити цифрами “1 450,86”; 

у позиції “13317200000 Старосамбірський район” цифри “6 000” замінити цифрами “7 

323,529”; 

у позиції “18315200000 Сумський район” цифри “12 515” замінити цифрами “13 873,1”; 
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у позиції “02318200000 Теплицький район” цифри “598,2” замінити цифрами “2 158,2”; 

у позиції “02322200000 Тульчинський район” цифри “2 500” замінити цифрами “4 500”; 

у позиції “07312200000 Ужгородський район” цифри “6 119,706” замінити цифрами 

“8 577,706”; 

у позиції “21317200000 Цюрупинський район” цифри “3 505,7” замінити цифрами “4 659,11”; 

у позиції “21318200000 Чаплинський район” цифри “2 489,323” замінити цифрами “3 

146,713”; 

у позиції “06322200000 Черняхівський район” цифри “2 158,153” замінити цифрами “7 

098,519”; 

у позиції “02325200000 Чечельницький район” цифри “1 604” замінити цифрами “2 471”; 

у позиції “16323200000 Чорнухинський район” цифри “2 007” замінити цифрами “2 502”; 

у позиції “19316200000 Чортківський район” цифри “3 250” замінити цифрами “5 340”; 

у позиції “02326200000 Шаргородський район” цифри “3 000” замінити цифрами “6 000”; 

у позиції “18317200000 Шосткинський район” цифри “10 151” замінити цифрами “10 751”; 

у позиції “02327200000 Ямпільський район (Вінницька область)” цифри “3 043” замінити 

цифрами “3 942”; 

у позиції “24504000000 Об’єднана територіальна громада смт Глибока” цифри “550,308” 

замінити цифрами “2 350,308”; 

у позиції “06505000000 Об’єднана територіальна громада смт Народичі” цифри “500” 

замінити цифрами “1 081,5”; 

у позиції “22518000000 Об’єднана територіальна громада смт Понінка” цифри “600” замінити 

цифрами “1 413”; 

у позиції “03100000000 Обласний бюджет Волинської області” цифри “31 495,902” замінити 

цифрами “37 795,902”; 

у позиції “04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області” цифри “23 971,7” 

замінити цифрами “45 229,676”; 

у позиції “05100000000 Обласний бюджет Донецької області” цифри “29 498” замінити 

цифрами “34 498”; 

у позиції “09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області” цифри “56 871,553” 

замінити цифрами “80 921,553”; 

у позиції “11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області” цифри “17 000” замінити 

цифрами “37 000”; 

у позиції “14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області” цифри “10 696,7” замінити 

цифрами “14 696,7”; 

у позиції “15100000000 Обласний бюджет Одеської області” цифри “2 290” замінити цифрами 

“12 290”; 

у позиції “16100000000 Обласний бюджет Полтавської області” цифри “24 807,8” замінити 

цифрами “28 507,8”; 

у позиції “18100000000 Обласний бюджет Сумської області” цифри “17 588,5” замінити 

цифрами “17 988,5”; 

у позиції “22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області” цифри “16 298,8” замінити 

цифрами “21 298,8”; 

у позиції “26000000000 Бюджет м. Києва” цифри “35 894,4” замінити цифрами “45 894,4”; 

2) замінити у додатку: 
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позицію  

“13201100000 м. Львів 5 000” 

такою позицією: 

“13201100000 м. Львів (для смт Брюховичі – 5000 тис. гривень) 10 000”; 

позицію  

“15319200000 Ренійський район (для м. Рені – 2030 тис. гривень) 4 200” 

такою позицією: 

“15319200000 Ренійський район (для м. Рені – 2280 тис. гривень) 4 450”; 

3) виключити з додатка такі позиції:  

“17203100000 м. Кузнецовськ 2 550”; 

“15314200000 Котовський район 4 123”; 

“06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 11 971,7”; 

4) доповнити додаток: 

перед позицією 

“10201100000 м. Березань 1 496,5” 

такою позицією: 

“06202100000 м. Бердичів 2 000”; 

після позиції  

“09202100000 м. Болехів 1 647,6” 

такими позиціями: 

“17203100000 м. Вараш (м. Кузнецовськ) 3 336,163 

10203100000 м. Бориспіль 5 000”; 

після позиції  

“03202100000 м. Володимир-Волинський 80” 

такою позицією: 

“21204100000 м. Гола Пристань 1 192,082”; 

після позиції  

“21203100000 м. Нова Каховка (для м. Таврійськ — 1913 тис. гривень) 1 913” 

такою позицією: 

“13205100000 м. Новий Розділ 1 054,714”; 

після позиції  

“11204100000 м. Світловодськ 5 300” 

такою позицією: 

“22204100000 м. Славута 1 500”; 

після позиції  

“18201100000 м. Суми 5 250” 

такими позиціями: 

“08205100000 м. Токмак 296 

05207100000 м. Торецьк (м. Дзержинськ) 5 000”; 
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після позиції  

“25201100000 м. Чернігів 8 034” 

такою позицією: 

“22206100000 м. Шепетівка 1 087”; 

 

після позиції  

“15301200000 Ананьївський район 1 300” 

такою позицією:  

“06301200000 Андрушівський район 700”; 

після позиції  

“13301200000 Бродівський район 2 886,233” 

такою позицією:  

“06304200000 Брусилівський район 1 159,534”; 

після позиції  

“09302200000 Верховинський район 2 640” 

такою позицією: 

“08304200000 Веселівський район  420”; 

після позиції  

“05305200000 Володарський район (Донецька область) 1 349,939” 

такою позицією:  

“06305200000 Володарсько-Волинський район 1 081,9”; 

після позиції 

“22303200000 Волочиський район 6 000” 

такими позиціями: 

“14308200000 Врадіївський район 1 000 

16302200000 Гадяцький район 906,94”; 

після позиції  

“09305200000 Долинський район (Івано-Франківська область) 2 494,1” 

такими позиціями: 

“11306200000 Долинський район (Кіровоградська область) 900 

23302200000 Драбiвський район 1 499”; 

після позиції  

“06308200000 Житомирський район 2 000” 

такою позицією: 

“02305200000 Жмеринський район 1 100”; 

після позиції  

“23305200000 Золотоніський район 7 846” 

такою позицією: 

“13307200000 Золочівський район (Львівська область) 1 907,494”; 
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після позиції  

“20317200000 Красноградський район 1 920” 

такою позицією: 

“20318200000 Краснокутський район 3 571,4”; 

після позиції  

“16310200000 Кременчуцький район 5 000” 

такою позицією: 

“14313200000 Кривоозерський район 1 000”; 

після позиції  

“12305200000 Кремінський район 1 657” 

такою позицією: 

“04305200000 Криворізький район 1 136”; 

після позиції  

“06309200000 Коростенський район 2 042,8” 

такою позицією:  

“06310200000 Коростишівський район 2 055,5”; 

після позиції 

“09308200000 Косівський район 5 414,4” 

такою позицією: 

“17310200000 Костопiльський район 1 000”; 

після позиції  

“20319200000 Куп’янський район 1 387,6” 

такою позицією:  

“18308200000 Лебединський район 4 000”; 

після позиції  

“25311200000 Менський район 2 916” 

такою позицією: 

“13309200000 Миколаївський район (Львівська область) 650”; 

після позиції  

“10315200000 Миронівський район 3 700” 

такою позицією: 

“08311200000 Михайлівський район 546”; 

після позиції  

“02312200000 Могилів-Подільський район 3 562” 

 

такою позицією: 

“23312200000 Монастирищенський район 1 465”; 

після позиції  
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“11315200000 Олександрівський район (Кіровоградська область) 1 400” 

такою позицією: 

“11316200000 Олександрійський район 800”; 

після позиції  

“17312200000 Острозький район 998,546” 

такими позиціями: 

“14318200000 Первомайський район (Миколаївська область) 1 000 

13311200000 Перемишлянський район 2 866,038 

07308200000 Перечинський район 2 542”; 

після позиції  

“02317200000 Погребищенський район 900” 

такою позицією: 

“15314200000 Подільський район (Котовський район) 8 502”; 

після позиції  

“16319200000 Полтавський район 4 821,1” 

такими позиціями:  

“06318200000 Попільнянський район 700 

08315200000 Приазовський район 966”; 

після позиції  

“25315200000 Прилуцький район 3 000” 

такою позицією: 

“08316200000 Приморський район 966”; 

після позиції  

“06306200000 Романівський район 6 300” 

такою позицією:  

“06320200000 Ружинський район 623,346”; 

після позиції  

“13314200000 Самбірський район 2 450” 

такою позицією: 

“17316200000 Сарненський район 3 000”; 

після позиції  

“20324200000 Сахновщинський район 2 318” 

такою позицією: 

“07310200000 Свалявський район 5 000”; 

після позиції  

“13316200000 Сокальський район 9 580” 

такою позицією: 

“04318200000 Софіївський район  864”; 
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після позиції  

“03314200000 Старовижівський район 6 487,346” 

такою позицією: 

“22314200000 Старокостянтинівський район  1 536,2”; 

після позиції  

“24310200000 Сторожинецький район 2 327” 

такою позицією: 

“13318200000 Стрийський район 5 000”; 

після позиції  

“09314200000 Тлумацький район 2 500” 

такою позицією: 

“08318200000 Токмацький район  714”; 

після позиції  

“03315200000 Турійський район 1 900” 

такою позицією: 

“13319200000 Турківський район 3 676,471”; 

після позиції  

“07312200000 Ужгородський район 6 119,706” 

такими позиціями: 

“23315200000 Уманський район 723 

11321200000 Устинівський район  300”; 

після позиції  

“24311200000 Хотинський район 5 000” 

такою позицією: 

“23316200000 Христинiвський район 1 782”; 

після позиції  

“02325200000 Чечельницький район 1 604” 

такими позиціями: 

“23318200000 Чигиринський район 1 499 

23319200000 Чорнобаївський район 2 150”; 

після позиції  

“10325200000 Яготинський район 2 754,656” 

такою позицією: 

“08320200000 Якимівський район  840”; 

після позиції  

“18318200000 Ямпільський район (Сумська область) 1 818” 

такою позицією  

“04501000000 Об’єднана територіальна громада м. Апостолове 1 000”; 

після позиції  
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“15503000000 Об’єднана територіальна громада смт Велика Михайлівка 6 698,5” 

такою позицією: 

“08502000000 Об’єднана територіальна громада смт Веселе 252”; 

після позиції  

“24504000000 Об’єднана територіальна громада смт Глибока 550,308” 

такою позицією: 

“22514000000 Об’єднана територіальна громада смт Меджибіж 365,3”; 

після позиції  

“06505000000 Об’єднана територіальна громада смт Народичі 500” 

такою позицією:  

“06506000000 Об’єднана територіальна громада смт Нова Борова 392,3”; 

після позиції  

“17501000000 Об’єднана територіальна громада с. Бабин 500” 

такою позицією: 

“22501000000 Об’єднана територіальна громада с. Берездів 800”; 

після позиції  

“06501000000 Об’єднана територіальна громада с. Високе 1 013,607” 

такою позицією: 

“13503000000 Об’єднана територіальна громада с. Вільшаник 82,2”; 

після позиції  

“13504000000 Об’єднана територіальна громада с. Воля-Баранецька 550” 

такою позицією: 

“22504000000 Об’єднана територіальна громада с. Ганнопіль 800”; 

 

після позиції  

“22512000000 Об’єднана територіальна громада с. Лісові Гринівці 619,06” 

такими позиціями:  

“25504000000 Об’єднана територіальна громада с. Макіївка 300 

24506000000 Об’єднана територіальна громада с. Мамалига 100 

06507000000 Об’єднана територіальна громада с. Потіївка  261,4”; 

після позиції  

“18100000000 Обласний бюджет Сумської області 17 588,5” 

такою позицією: 

“19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 5 000”; 

після позиції  

“22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 16 298,8” 

такою позицією: 

“23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 10 000”; 
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5) у позиції “Усього” цифри “1 950 179,66” замінити цифрами “2 394 803,406”. 

2. У додатку 2 до постанови: 

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

у позиції “25204100000 м. Новгород-Сіверський” цифри “300” замінити цифрами “700”; 

у позиції “10309200000 Володарський район (Київська область)” цифри “1 000” замінити 

цифрами “1 600”; 

у позиції “25305200000 Городнянський район” цифри “300” замінити цифрами “525”; 

у позиції “25308200000 Коропський район” цифри “550” замінити цифрами “1050”; 

у позиції “25309200000 Корюківський район” цифри “8 470” замінити цифрами “11 625”; 

у позиції “13312200000 Пустомитівський район (для с. Зубра – 5 500 тис. гривень)” цифри “14 

000” замінити цифрами “18 850”; 

у позиції “25317200000 Семенівський район (Чернігівська область)” цифри “300” замінити 

цифрами “620”; 

у позиції “10320200000 Сквирський район” цифри “1 000” замінити цифрами “1 600”; 

у позиції “10321200000 Ставищенський район” цифри “1 000” замінити цифрами “1 600”; 

у позиції “10322200000 Таращанський район” цифри “1 000” замінити цифрами “1 600”; 

у позиції “10323200000 Тетіївський район” цифри “1 000” замінити цифрами “1 600”; 

у позиції “25322200000 Щорський район” цифри “530” замінити цифрами “630”; 

у позиції “19525000000 Об’єднана територіальна громада м. Теребовля” цифри “1 500” 

замінити цифрами “2 200”; 

у позиції “19508000000 Об’єднана територіальна громада смт Золотий Потік” цифри “400” 

замінити цифрами “600”; 

у позиції “19513000000 Об’єднана територіальна громада  

смт Коропець” цифри “100” замінити цифрами “400”; 

у позиції “19507000000 Об’єднана територіальна громада с. Золотники” цифри “500” замінити 

цифрами “1 000”; 

у позиції “19509000000 Об’єднана територіальна громада с. Iванівка” цифри “300” замінити 

цифрами “400”; 

у позиції “14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області” цифри “3000” замінити 

цифрами “8 000”; 

2) замінити у додатку: 

позицію 

“10302200000  Білоцерківський район 7 000” 

такою позицією:  

“10302200000 Білоцерківський район (для с. Iванівка —  

1 400 тис. гривень) 

9 000”; 

позицію 

“10306200000 Броварський район (для с. Зазим’я —  

7 500 тис. гривень) 

7 500” 

такою позицією:  

“10306200000 Броварський район (для с. Зазим’я — 

7 500 тис. грн., с. Богданівка -100 тис. грн.,  

с. Літочки — 100 тис. грн.) 

7 952,738”; 
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позицію 

“19303200000 Бучацький район 3 000” 

такою позицією:  

“19303200000 Бучацький район (для с. Підзамочок —  

50 тис. грн., с. Переволока — 100 тис. грн.) 

3 550”; 

позицію 

“19304200000 Гусятинський район (для смт Гримайлів —  

100 тис. гривень, м. Хоростків — 500 тис. гривень, м. 

Копичинці — 500 тис. гривень) 

1 700” 

 

 

такою позицією:  

“19304200000 Гусятинський район (для смт Гримайлів — 300 тис. 

гривень, м. Хоростків — 500 тис. гривень,  

м. Копичинці — 700 тис. гривень) 

2 600”; 

позицію 

“19311200000 Монастириський район (для м. Монастириська —300 тис. 

гривень) 

2 300” 

такою позицією:  

“19311200000 Монастириський район (для м. Монастириська — 400 тис. 

гривень) 

2 700”; 

позицію 

“19314200000 Теребовлянський район 900” 

такою позицією:  

“19314200000 Теребовлянський район (для см. Дружба —  

100 тис. грн., с. Струсів — 100 тис. грн., 

с. Дарахів — 100 тис. грн., с. Великий Говилів — 50 тис. 

грн.) 

1 750”; 

3) доповнити додаток: 

після позиції 

“04201100000 м. Дніпропетровськ 35 000” 

такою позицією:  

“08201100000 м. Запоріжжя 10 000”; 

після позиції 

“09203100000 м. Калуш 2 868,836” 

такими позиціями:  

“02203100000 м. Козятин 500 

06203100000 м. Коростень 1 500”; 

після позиції 

“16205100000 м. Миргород 800” 

такою позицією:  

“22203100000 м. Нетiшин 500”; 
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після позиції 

“21201100000 м. Херсон 200” 

такою позицією:  

“02206100000 м. Хмільник 500”; 

після позиції 

“21302200000 Білозерський район 9 000” 

такою позицією: 

“22301200000 Бiлогiрський район 1 000”; 

після позиції 

“16301200000 Великобагачанський район 2 950 

такою позицією:  

“09302200000 Верховинський район (для с. Білоберізка — 

1 000 тис. грн., с. Iльці — 295 тис. грн., 

смт Верховина — 65 тис. грн.) 

1 360”; 

після позиції 

“08304200000 Веселівський район 1 000” 

такою позицією:  

“08305200000 Вільнянський район 1 000”; 

після позиції 

“25305200000 Городнянський район 300” 

такими позиціями:  

“22304200000 Городоцький район (Хмельницька область)  

(для м. Городок — 500 тис. грн.) 

500 

08306200000 Гуляйпільський район 900”; 

після позиції 

“16306200000 Зінківський район 200” 

такими позиціями: 

“22307200000 Iзяславський район 300 

02307200000 Калинівський район 1 167”; 

після позиції 

“23307200000 Канівський район 1 000” 

такою позицією:  

“02308200000 Козятинський район 1 167”; 

після позиції 

“25308200000 Коропський район 550” 

такою позицією:  

“06309200000 Коростенський район 1000”; 

після позиції 

“25309200000 Корюківський район 8 470” 

такими позиціями:  

http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

“09308200000 Косівський район (для с. Уторопи — 200 тис. грн.) 200 

22309200000 Красилiвський район 2 000”; 

після позиції 

“16312200000 Лубенський район 3 821,02” 

такою позицією:  

“06311200000 Лугинський район 2 000”; 

після позиції 

“04309200000 Нікопольський район 3 000” 

такою позицією:  

“25313200000 Новгород-Сіверський район 300”; 

після позиції 

“11312200000 Новоархангельський район 1 800” 

такою позицією:  

“08312200000 Новомиколаївський район 700”; 

після позиції 

“11313200000 Новомиргородський район 1 200” 

такою позицією:  

“06317200000 Олевський район 500”; 

після позиції 

“04312200000 Петриківський район 3 000” 

такою позицією:  

“08314200000 Пологівський район 900”; 

після позиції 

“10320200000 Сквирський район 1 000” 

такою позицією:  

“09312200000 Снятинський район (для с. Вовчківці — 200 тис. грн., с. 

Iллінці — 295 тис. грн., с. Прутівка — 

200 тис. грн., с. Тулуків — 800 тис. грн.,  

с. Хутір-Будилів — 295 тис. грн.)  

1 790”; 

після позиції 

“11320200000 Ульяновський район 2 400” 

такою позицією:  

“02323200000 Хмільницький район 1 166”; 

після позиції 

“10322200000 Таращанський район 1 000” 

такою позицією:  

“22316200000 Теофiпольський район 700”; 

 

після позиції 
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“15501000000 Об’єднана територіальна громада м. Балта 850” 

такою позицією:  

“02501000000 Об’єднана територіальна громада м. Калинівка  500”; 

після позиції 

“19508000000 Об’єднана територіальна громада смт Золотий Потік 400” 

такою позицією:  

“10501000000 Об’єднана територіальна громада смт Калита 100”; 

після позиції 

“19515000000 Об’єднана територіальна громада смт Мельниця-

Подільська 

650” 

такою позицією:  

“19516000000 Об’єднана територіальна громада смт Микулинці 500”; 

4) у позиції “Усього” цифри “292 368,349” замінити цифрами “349 621,087”. 

3. У додатку 3 до постанови: 

1) у розділі “Вінницька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “98 496,751” замінити цифрами “134 496,751”; 

у позиції “Капітальний ремонт міського будинку культури по вул. 50 років Жовтня, 212, м. 

Бершадь Бершадського району” цифри “919,651” замінити цифрами “580,751”; 

у позиції “Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережній, смт Стрижавка 

Вінницького району” цифри “900” замінити цифрами “699”; 

у позиції “Утеплення будівлі дошкільного навчального закладу “Казка”, смт Стрижавка 

Вінницького району — капітальний ремонт” цифри “2 500” замінити цифрами “1790”; 

у позиції “Капітальний ремонт із заміною вікон в Гніванській амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини по вул. Леніна, 89, м. Гнівань Тиврівського району” цифри “449,8” замінити 

цифрами “292,929”; 

у позиції “Реконструкція котельні Чечельницької середньої загальноосвітньої школи I—III 

ступеня № 1 з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Свердлова, 

1, смт Чечельник Чечельницького району” цифри “509” замінити цифрами “465”; 

у позиції “Реконструкція котельні в Ольгопільській середній загальноосвітній школі I—III 

ступеня з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) паливі, с. Ольгопіль 

Чечельницького району” цифри “467” замінити цифрами “511”; 

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

спортивного майданчика з улаштуванням синтетичного покриття, с. Вінницькі-Хутори Вінницького 

району” замінити словами “Будівництво спортивного майданчика з улаштуванням синтетичного 

покриття, с. Вінницькі-Хутори Вінницького району”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізної Дивізії (від 

перехрестя з вул. Б. Хмельницького до перехрестя з вул. Тургенева) в смт 

Крижопіль, Крижопільського району, Вінницької області 

683 

Реконструкція приміщення СЗШ I—III ступенів № 2 імені воїна- 

інтернаціоналіста С. В. Гаврилюка смт Крижопіль,  

вул. Б. Хмельницького 2, Крижопільського району, Вінницької області, (I черга, 

покрівля) 

1 450 
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Реконструкція мережі водогону по вулицях Головна, Садова, Молодіжна, 

Вишнева в с. Бронниця, Могилів-Подільського району, Вінницької області 

935 

Капітальний ремонт системи опалення в приміщенні комунального закладу 

“Піщанська дитячо-юнацька спортивна школа по  

вул. Центральній, 44 у смт Піщанка Піщанського району Вінницької області” 

166 

Реконструкція спортивного майданчика по вул. Героїв Майдану з 

облаштуванням зони відпочинку в смт Чечельник Чечельницького району 

Вінницької області 

867 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Піонерській в м. Ямполі 

Вінницької області 

899 

Завершення будівництва середньої школи в с. Зведенівка Шаргородського 

району Вінницької області 

3 000 

Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна в 

смт Шпиків Тульчинського району Вінницької області 

2 000 

Реставрація фасаду та реабілітація парку пам’ятки національного значення 

палацу XVIII століття Грохольських-Можайських за адресою: Вінницький 

район, селище Вороновиця, вул. Леніна, 26 

2 000 

Капітальний ремонт гінекологічного відділення Вінницької центральної 

районної клінічної лікарні за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92-В 

1 880,3 

Будівництво мереж центрального водопостачання за адресою: Вінницький 

район, с. Стадниця, вул. Радянська, вул. Шевченка,  

вул. Б. Хмельницького, вул. Польова 

350 

Капітальний ремонт даху в загальноосвітній школі I—II ступенів в  

с. Сокиринці, Вінницького району, Вінницької області 

452 

Вибірковий капітальний ремонт покриття тротуару та облаштування автобусної 

зупинки по вулиці Тиврівське шосе, біля залізничного переїзду, в с. Лука 

Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області 

317,7 

Вибірковий капітальний ремонт покриття тротуарів в м. Ладижин Вінницької 

області 

1 550 

Закупівля медичного обладнання для консультативно-діагностичної поліклініки 

смт Теплик (Вінницька область) 

1 180 

Реконструкція інфекційного відділення Бершадської ОЛІЛ по  

вул. Будкевича, 2 в м. Бершадь, Вінницької області 

800 

Завершення будівництва будівлі дошкільного дитячого закладу по вулиці 

Першотравнева в селі Степашки Гайсинського району Вінницької області 

600 

Поточний дрібний ремонт під’їзної дороги в с. Митків Гайсинського району 

Вінницької області 

300 

Реконструкція котельні ЗОШ I—II ступенів в с. Залужжя, Теплицького району, 

Вінницької області з встановленням твердопаливного котла BRS-100 

100 

Ремонт під’їзних доріг до сіл Семирічка та Рахни Гайсинського району 

Вінницької області 

100 

Реконструкція котельні ЗОШ I—II ступенів в с. Кивачівка, Теплицького району, 

Вінницької області з встановленням твердопаливного котла BRS-100 

100 

Реконструкція опалювального пункту ЗОШ I—II ступенів в  

с. Стражгород, Теплицького району, Вінницької області з встановленням 

твердопаливного котла BRS-100 

100 
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Відновлення ставка с. Мар’янівка (Кунянська сільська рада Гайсинського району 

Вінницької області) 

90 

Реконструкція спортивного залу Теплицької ДЮСШ Теплицького району, 

Вінницької області 

80 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. І. Франка  

(від перехрестя з вул. Шевченка до в’їзду на кладовище), с. Переорки, 

Вінницького району, Вінницької області (коригування) 

300 

Завершення ремонтних робіт з реконструкції приміщення комунального закладу 

“Мізяківсько-Хутірського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня 

школа I—III ступенів — дошкільний навчальний заклад Вінницького району 

Вінницької області”,  

с. Мізяківські Хутори, Вінницького району, Вінницької області 

800 

Реконструкція дитячого садка “Сонечко” в с. Агрономічне Вінницького району 

Вінницької області 

1 500 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільна села Медвеже Вушко 

Вінницького району Вінницької області 

900 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Зарічної від будинку № 32 до 

будинку № 66 в с. Iльківка Вінницького району Вінницької області 

1 500 

Реконструкція фасаду (утеплення стін та заміна віконних блоків на 

енергозберігаючі) Iллінецького НВК “Загальноосвітня школа  

I—III ступенів — гімназія № 2” в м. Iллінці, Iллінецького району, Вінницької 

області 

333 

Встановлення модульної котельні на твердому паливі в Iллінецькій ЗОШ I—III 

ст. в с. Iллінецьке Iллінецького району, Вінницької області 

856 

Вибірковий капітальний ремонт будинку культури в с. Гопчиця, 

Погребищенського району, Вінницької області 

526 

Капітальний ремонт з енергозбереження стосовно утеплення даху Кантелинської 

ЗОШ I—III ступенів Iллінецького району Вінницької області 

585 

Капітальний ремонт даху навчального корпусу № 2 Дашівської  

ЗОШ I—III ступенів смт Дашів, Iллінецького району, Вінницької області 

157 

Будівництво мереж водопостачання по вул. Миру, Р. Грушка в 

с. Щаслива, Липовецького району, Вінницької області 

328 

Реконструкція приміщення школи с. Рожична, під ДНЗ по вул. Софії Козлової, 

буд. 29 с. Рожична, Оратівського району, Вінницької області 

657 

Реконструкція будівлі школи (заміна віконних прорізів) в с. Дзюньків 

Погребищенського району Вінницької області 

688 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна в 

 с. Ліщинці Погребищенського району Вінницької області 

66 

Заміна вікон в приміщенні Ситковецької загальноосвітньої школи  

I—III ступенів Немирівської районної ради Вінницької області 

427 

Заміна покрівлі та вікон Брацлавського навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1-гімназія” Немирівської районної 

ради Вінницької області 

131 

Заміна дерев’яних вікон на металопластикові в гуртожитку Державного 

навчального закладу “Немирівський професійний ліцей” 

246 

Капітальний ремонт теплотраси Бершадської окружної лікарні інтенсивного 

лікування по вул. Будкевича, 2 в місті Бершадь, Вінницької області 

1 000 
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Капітальний ремонт терапевтичного корпусу комунальної установи “Барська 

центральна районна лікарня” із заміною вікон по вул. Каштановій, 34. м. Бар, 

Барський район, Вінницька область 

514,429 

Реконструкція комунального закладу “Барська районна дитячо-юнацька 

спортивна школа “Колос” по вул. Соборна, 8. м. Бар, Барський район, Вінницька 

область 

835,571 

Капітальний ремонт покрівлі об’єкта дозвілля Барського районного центру 

дозвілля за адресою: Майдан Святого Миколая, 2, м. Бар Барського району 

Вінницької області 

700 

Капітальний ремонт (утеплення фасадів) об’єкта дозвілля Барського районного 

центру дозвілля за адресою: Майдан Святого Миколая. 2.  

м. Бар Барського району Вінницької області 

 

650 

Придбання лапароскопічної стойки в комплекті для Літинської центральної 

районної лікарні по вул. Пирогова, 17, смт Літин, Літинський район, Вінницька 

область 

1 200 

Завершення реконструкції, капітального ремонту гінекологічного відділення із 

перепрофілюванням у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та 

реанімаційного відділення комунальної установи “Жмеринська центральна 

районна лікарня” 

1 100 

Придбання медичного обладнання для Бершадської окружної лікарні 

інтенсивного лікування 

338,9 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лугова,  

смт Стрижавка Вінницького району 

911 

Придбання сміттєвоза — крок до запровадження сортування твердих побутових 

відходів (Тиврівський район) 

156,871”; 

2) у розділі “Волинська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “68 519,377” замінити цифрами “74 819,377”; 

у позиції “Капітальний ремонт системи опалення дошкільного навчального закладу № 8 

“Вишиванка” по вул. Ковельській, 144, м. Володимир-Волинський” цифри “503,7” замінити 

цифрами “302,7”; 

позицію: 

“Реконструкція приміщення сільської ради під дитячий садочок в  

с. Буяни, Луцького району, Волинської області 

5 000” 

замінити такою позицією: 

“Будівництво дитячого садочка на 150 місць по вул. Шапова в  

смт Торчин Луцького району 

5 000”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Придбання медичного обладнання (електрокардіограф, аудометр, лампа 

щілинна із столом, стерилізатори) для Володимир-Волинського територіального 

медичного об’єднання по вул. Павлова, 20,  

м. Володимира-Волинського 

201 

Школа с. Осівці Камінь-Каширського району Волинської області 2 500 

Ремонт даху НВК – ГІМНАЗЯ м. Ківерці Волинської області 1 000 
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Придбання автобуса для Будинку культури, Ківерцівський район Волинської 

області 

1 500 

Реконструкція приміщень Маневицької загальноосвітньої школи № 2 смт 

Маневичі Маневицького району Волинської області 

631,797 

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи с. Цміни Маневицького  

району Волинської області 

668,203”; 

3) у розділі “Дніпропетровська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “74 800,689” замінити цифрами “106 058,665”; 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” у позиції “Водопостачання  

с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області” цифри “3 371,2” замінити цифрами 

“5 371,2”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Робоча, буд. 71, в  

м. Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області 

1 000 

Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 100, в м. 

Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області 

1 000 

Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 104, в м. 

Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області 

1 000 

Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 106, в м. 

Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області 

1 000 

Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 108, в м. 

Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області 

1 000 

Реконструкція РБК “Сучасник” в Апостолівській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

1 000 

Заміна вікон на енергозберігаючі у школах Софіївського району:  

Софіївської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 1 187 

Ордовасилівської загальноосвітньої школи I—III ступенів 157 

Миколаївської загальноосвітньої школи I—III ступенів 520 

Заміна вікон на енергозберігаючі у навчально-виховному комплексі в 

с. Надеждівка Надеждівської сільської ради Криворізького району  

1 136 

Капітальний ремонт із заміни вікон Криворізької загальноосвітньої школи I—III 

ступенів № 79 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

розташованої за адресою: 

вул. Політехнічна, 77, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область 

765,23 

Капітальний ремонт покрівлі комунального комбінованого дошкільного 

навчального закладу № 3, розташованого за адресою: вул. Миколи Ходича,1, 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області 

254,77 

Капітальний ремонт із заміни вікон на металопластикові (енергоефективні) 

Криворізької загальноосвітньої школи I—III ступенів № 22, розташованої за 

адресою: вул. Стрєльцова, 4В, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область  

1 490 

Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей Криворізького науково-

технічного металургійного ліцею № 16, розташованого за адресою: вул. Степана 

Тільги, 22, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область 

1 490 

Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей Криворізької загальноосвітньої 

школи I—III ступенів № 103, розташованої за адресою: вул. Костенко, 23, 

500 
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м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область  

 

 

Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей комунального комбінованого 

дошкільного навчального закладу № 79, розташованого за адресою: вул. 

Святогеоргіївська, 7д, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область  

500 

Реконструкція 5-квартирного житлового будинку під дошкільний навчальний 

заклад в с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області. 

Коригування 

2 500 

Реконструкція будівлі дитячого садка “Сонечко” по вул. Миру, 32 с. Голубівка 

Новомосковського району Дніпропетровської області  

2 500 

Ремонт покрівель житлових будинків м. Кам’янське Дніпропетровської області:  

вул. Черняховського, 65 200 

вул. Енергетиків, 28 180 

вул. Кіма, 26 220 

вул. Харітонова, 18 230 

вул. Комунарна, 10а 340,232 

Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків м. Кам’янське Дніпропетровської 

області: 

 

пр. Аношкіна, 148/2, 1 під’їзд 468,54 

пр. Аношкіна, 103, 2 під’їзд 481,948 

пр. Перемоги, 29 (2-й під’їзд) 481,948 

вул. Беспалова, 1а (4-й під’їзд) 481,948 

вул. Беспалова, 1а (3-й під’їзд) 481,948 

пр. Перемоги, 29 (1 ліфт) 481,948 

вул. Ярославська, 55 (1 ліфт) 481,948 

пр. Аношкіна, 148/1 (1 ліфт) 469,54 

Капітальний ремонт фасадів будівлі (заміна вікон) КЗ СЗШ № 2 по вул. 

Радянській, 2 в м. Підгороднє Дніпропетровського району Дніпропетровської 

області 

1 457,13 

Заміна вікон, оздоблення, часткова заміна покрівлі Божедарівської середньої 

ЗОШ I—III ст. Криничанського району Дніпропетровської області  

2 800,846 

Розробка проектно-кошторисної документації “Реконструкція очисних споруд 

каналізації МКП “Покровводоканал Дніпропетровської області 

800 

Реконструкція мереж господарчо-побутової каналізації по вул. Лізи Чайкіної в м. 

Покров Дніпропетровської області 

1 200”; 

4) у розділі “Донецька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “70 498” замінити цифрами “90 498”; 

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження” слова “Нове будівництво. 

Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями у м. Краматорськ, смт 

Красноторка” замінити словами “Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за 

інноваційними технологіями у м. Краматорськ, Красноторська селищна рада”; 

доповнити розділ такими позиціями: 
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“Переобладнання внутрішніх інженерних систем електропостачання житлових 

будинків в смт Олександрівка Олександрівського району Донецької області по 

вулицях: Донецька, Самарська, Першотравнева, Абрикосова, Центральна та 

площі Олександра Невського 

1 700 

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі загальноосвітньої школи I—III 

ступеня в с. Малинівка Слов’янського району Донецької області  

3 200 

Виготовлення та оплата проектно-кошторисної документації по об’єктах 

комунальної власності в Слов’янському районі Донецької області 

100 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 220 В по вул. Лесі Українки 

м. Волноваха, Донецької області 

358,27 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 220 В по вул. Кірова 

м. Волноваха, Донецької області 

461,976 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 220 В по  

вул. Гвардійської Армії м. Волноваха, Донецької області 

297,944 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 220 В по  

вул. Менделєєва м. Волноваха, Донецької області 

379,674 

Капітальний ремонт покрівлі дитячого садка с. Рибинське,  

вул. Старікова 40, Волноваський район, Донецька області 

1 209,805 

Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м. Волноваха, вул. Полтавська 

274 

1 496,953 

Капітальний ремонт Зачатіївської ЗОШ, с. Зачатіївка  

вул. Центральна 24 

479,144 

Придбання дитячих майданчиків смт Донське Волноваського району, Донецької 

області 

116,234 

Придбання дитячих майданчиків село Равнопіль Волноваського району, 

Донецької області 

200 

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 10 Димитровської міської ради 

(приміщення), за адресою: Донецька обл., м. Димитров,  

м-н Молодіжний, 27 А 

570,69 

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 4 Димитровської міської ради, за 

адресою: Донецька обл., м. Димитров,  

вул. Щербакова, 92 

370,63 

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 17 Димитровської міської ради 

(заміна дверей, відмостка, водостічна система, спортивна площадка), за адресою: 

Донецька обл., м. Димитров, вул. Карбишева, 2 

345,53 

Система лікувального газопостачання. Димитровська центральна міська лікарня 582,65 

Капітальний ремонт (термомодернізація) комунальної лікувально-профілактичної 

установи “Родинська міська лікарня” за адресою: Донецька обл., м. Волинське, 

вул. Запорожська, 5 

750 

Капітальний ремонт КПСНЗ “Родинська музична школа” (продовження робіт), за 

адресою: Донецька обл., м. Родинське,  

вул. Театральна, 25 

312,5 

Капітальний ремонт бібліотеки ім. Т. Г. Шевченко (продовження робіт), за 

адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 22 

750 

Капітальний ремонт комунального ДНЗ № 7 “Топольок”, за адресою: Донецька 

обл., м. Покровськ, вул. Шибанкова, 11 

750 
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Капітальний ремонт спортивного комплексу “Металург” за адресою: Донецька 

обл., м. Покровськ, вул. Степана Бовкуна, 9/1 

568 

Капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини № 5 в  

смт Новгородське м. Торецька 

917,5 

Капітальний ремонт ДНЗ № 14 в смт Новгородське м. Торецька  768,2 

Встановлення пластикових вікон в ДНЗ № 15 в смт Новгородське  

м. Торецька 

253,4 

Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ № 16 смт Новгородське м. 

Торецька 

321,5 

Капітальний ремонт шкільної їдальні в ЗОШ № 17 смт Новгородське  

м. Торецька 

1 237,9 

Придбання медичного обладнання для КЗ “ЦПСМД” м. Торецька (Донецька обл., 

м. Торецьк, вул. Центральна, 55г) 

1 182,2 

Придбання вуличних світлодіодних світильників для поточного ремонту мереж 

зовнішнього освітлення 

198,6 

Матеріали для монтажу вуличних світлодіодних світильників 120,7”; 

5) у розділі “Житомирська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “78 971,409” замінити цифрами “88921,409”; 

у позиції “Реконструкція дорожнього покриття частини вул. Гагаріна,  

с. Осники Черняхівського району” цифри “607,448” замінити цифрами “1186,114”; 

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

слова і цифри “Придбання металопластикових вікон для Морозівської загальноосвітньої 

школи I—III ступеня, с. Морозівка Брусилівського району” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) в Морозівській загальноосвітній школі I—

III ступеня,  

с. Морозівка Брусилівського району”; 

слова і цифри “Придбання металопластикових вікон для Хомутецької загальноосвітньої 

школи I—III ступеня, с. Хомутець Брусилівського району” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) в Хомутецькій загальноосвітній школі I—

III ступеня,  

с. Хомутець Брусилівського району”; 

слова і цифри “Придбання металопластикових вікон для Лазарівської загальноосвітньої школи 

I—III ступеня, с. Лазарівка Брусилівського району” замінити словами і цифрами “Капітальний 

ремонт (заміна вікон на металопластикові) в Лазарівській загальноосвітній школі I—III ступеня,  

с. Лазарівка Брусилівського району”; 

слова “Поточний ремонт вул. Шляхетної, с. Йосипівка Брусилівського району” замінити 

словами “Капітальний ремонт вул. Шляхетної,  

с. Йосипівка Брусилівського району”; 

слова “Поточний ремонт дороги по вул. Базарській, с. Морозівка Брусилівського району” 

замінити словами “Капітальний ремонт дороги по вул. Базарській, с. Морозівка Брусилівського 

району Житомирської області”; 

слова “Поточний ремонт заїздів вул. Карла Маркса та вул. Iвана Франка, смт Брусилів 

Брусилівського району” замінити словами “Капітальний ремонт заїзду вул. Івана Франка, смт 

Брусилів Брусилівського району”; 

позицію 

http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

“Придбання металопластикових вікон для районного будинку культури м. 

Коростишева 

248,5” 

замінити такою позицією:  

“Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) в районному будинку 

культури м. Коростишева 

298”; 

позицію 

“Придбання металопластикових вікон для Брусилівської гімназії імені  

Г. О. Готовчиця, смт Брусилів Брусилівського району 

130” 

замінити такою позицією:  

“Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) в Брусилівській 

гімназії імені Г. О. Готовчиця, смт Брусилів Брусилівського району 

135,734”; 

позицію 

“Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка, с. Романівка Брусилівського району 42,2” 

замінити такою позицією:  

“Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, с. Романівка Брусилівського 

району 

126,6”; 

 

 

позицію 

“Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка, с. Карабачин Брусилівського району 63,4” 

замінити такою позицією:  

“Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, с. Карабачин Брусилівського 

району Житомирської області 

126,8”; 

позицію 

“Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Гоголя, с. Кропивня Володарсько-

Волинського району 

98” 

замінити такою позицією:  

“Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гоголя, с. Кропивня 

Новоборівської селищної ради, Житомирської області  

392,3”; 

виключити такі позиції:  

“Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Пушкіна, смт Нова Борова 

Володарсько-Волинського району 

32,7 

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Привокзальної, смт Нова Борова 

Володарсько-Волинського району 

32,7 

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Паркової, смт Нова Борова 

Володарсько-Волинського району 

32,7 

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Незалежності, смт Нова Борова 

Володарсько-Волинського району 

32,7 

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Саратовської, смт Нова Борова 

Володарсько-Волинського району 

32,7 

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Iршанської, смт Нова Борова 

Володарсько-Волинського району 

32,7”; 

“Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Горохова, с. Небіж Володарсько- 98,1”; 
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Волинського району 

“Поточний ремонт дороги по вул. Малій Житомирській, м. Радомишль 126,7 

Поточний ремонт дороги по вул. Кірова, м. Радомишль 126,6 

Поточний ремонт дороги по вул. Котовського, м. Радомишль 126,7 

Поточний ремонт дороги по вул. Міськради, м. Радомишль 126,8 

Поточний ремонт дороги по вул. Присутственній, м. Радомишль 127,1”; 

“Поточний ремонт вул. Жовтневої, с. Романівка Брусилівського району 42,2”; 

“Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка, с. Пилипонка Брусилівського району 42,2”; 

“Поточний ремонт дороги по вул. Здвижанській, с. Карабачин Брусилівського 

району 

63,4”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальне придбання меблів (парти, стільці, шкільні дошки) для 

загальноосвітніх навчальних закладів (Антопільська ЗОШ I—II ст., Волицька ЗОШ 

I—II ст., Любимівська ЗОШ I—II ст., Міньковецька ЗОШ I—II ст., Мостівська 

ЗОШ I—II ст., Малопятигірська  

ЗОШ I—II ст., Бровківська ЗОШ I—III ст., Гальчинська ЗОШ I—III ст., 

Городківська ЗОШ I—III ст., Зарубинецька ЗОШ I—III ст., Iванківська ЗОШ I—III 

ст., Iвницька ЗОШ I—III ст., Новоівницька ЗОШ I—III ст., Нехворощанська ЗОШ 

I—III ст., Павелківська ЗОШ I—III ст., Старокотельнянська гімназія, Степківська 

ЗОШ I—III ст., Яроповицька ЗОШ I—III ст., Андрушівська ЗОШ I—II ст., 

Андрушівська  

ЗОШ I—III ст. № 1, Андрушівська гімназія) Андрушівського району, 

Житомирської області 

700 

Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 місць по  

вул. Братів Міхеєвих, 2а в м. Бердичеві (завершення будівництва)  

1 000 

Реставраційно-ремонтні роботи з відновленням функції театру нежитлової будівлі 

(пам’ятки історії) в м. Бердичеві по вулиці Європейській, 21 

1 000 

Реконструкція котельні Половецької ЗОШ I—III ступенів по  

вул. Центральній, 41 в с. Половецькому Бердичівського району, Житомирської 

області 

299,215 

Капітальний ремонт приміщення Швайківської ЗОШ I—III ступенів в селі 

Швайківка вул. Підліски, 3 Бердичівського району, Житомирської області 

99,5 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції) Мирославської ЗОШ I—III ступенів  

в с. Мирославка, вул. Гардишівська, 85 Бердичівського району, Житомирської 

області 

120,955 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції) Рейської ЗОШ I—III ступенів с. Рея,  

вул. Миру, 16 Бердичівського району, Житомирської області 

124,532 

Капітальне придбання та встановлення опалювальних панелей для амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в с. Мирославка 

 вул. Лікарняна, 68а Бердичівського району, Житомирської області 

57,04 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції) клубу с. Журбинці, вул. Перемоги, 53а Бердичівського району 

Житомирської області 

55,9 

Капітальне придбання медичного обладнання для амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини в с. Семенівка вул. Героїв Майдану, 4 Бердичівського району, 

151,88 
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Житомирської області 

Капітальне придбання медичного обладнання для фельдшерсько-акушерського 

пункту в с. Хажин, вул. Садиба, 2а Бердичівського району, Житомирської області 

8,454 

Капітальне придбання медичного обладнання для фельдшерсько-акушерського 

пункту в с. Iванківці, вул. Героїв Небесної Сотні, 16 А Бердичівського району, 

Житомирської області 

 

8,454 

Капітальне придбання медичного обладнання для Великонизгірецького 

фельдшерсько-акушерського пункту в с. Великі Низгірці, 

вул. Центральна, 10 Бердичівського району, Житомирської області 

8,454 

Капітальне придбання медичного обладнання для фельдшерського пункту в с. 

Дубівка, вул. Сікорського, 21 Бердичівського району, Житомирської області 

8,454 

Капітальне придбання медичного обладнання для фельдшерського пункту в 

с.Терехове, вул. Шевченка, 3 Бердичівського району, Житомирської області 

8,454 

Капітальне придбання медичного обладнання для фельдшерського пункту в с. 

Кикишівка, вул. Стадіонна, 11 Бердичівського району, Житомирської області 

8,454 

Капітальне придбання медичного обладнання для фельдшерського пункту в с. 

Сингаївка, вул. Корольова, 10-А Бердичівського району, Житомирської області 

8,454 

Капітальне придбання медичного обладнання для фельдшерського пункту в с. 

Красівка, вул. Миру, 16 Бердичівського району, Житомирської області 

8,454 

Реконструкція приміщення Попільнянської гімназії № 1 під спортивний зал по вул. 

Горького, 42 в смт Попільня Попільнянського району, Житомирської області 

700 

Реконструкція котельні Бистріївської ЗОШ I—III ступенів Ружинського району, 

Житомирської області 

323,424 

Реконструкція котельні Зарічанської ЗОШ I—III ступенів Ружинського району, 

Житомирської області 

299,922 

Придбання інкубатора закритого типу для інтенсивної терапії глибоко 

недоношених 

550 

Придбання апарата УЗД цифровий з кольоровим доплером і набором датчиків для 

досліджень внутрішніх органів, судин мозку та ЕхоКС 

3 200 

Придбання кольпоскопа з комплектуючими: ноутбук та  

кріодеструктор - 3 од. 

300 

Придбання фіброгастроскопа 900”; 

6) у розділі “Закарпатська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “52087,064” замінити цифрами “67 087,064”; 

у позиції “Капітальний ремонт дороги по вул. Iвана Франка, м. Хуст (перша черга від № 1 до 

р. Боронявка)” цифри “12 500” замінити цифрами “17500”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт будівлі в с. Тийглаш по вул. Сечені, 31 (ФАП), 

Ужгородського району Закарпатської області  

 

396,487 

Капітальний ремонт ділянки місцевої автомобільної дороги обласного 

значення Шишлівці — КПП Малі Селменці в межах Паладь-Комарівецької 

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області  

851,153 
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Капітальний ремонт автодороги по вул. Шевченка в с. Iрлява 

Ужгородського району Закарпатської області  

1 210,36 

Капітальний ремонт вул. Шевченка км 1+184 — км 1+464 в  

с. Тур’ї Ремети, Перечинського району Закарпатської області 

990 

Капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Тур’ї Ремети—

Лумшори, км 0+000 — км 0+720 в межах Тур’я Реметівської сільської ради 

Перечинського району Закарпатської області 

776 

Капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Тур’ї Ремети—

Лумшори, км 11+340 — км 2+200 в межах Туричківської сільської ради 

Перечинського району Закарпатської області 

776 

Ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 

Стройне—Тибава км 3+000-8+000 

5 000”; 

7) у розділі “Запорізька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “94 000” замінити цифрами “105 500”; 

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

вулічного освітлення с. Іванівка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області” замінити 

словами і цифрами “Реконструкція вуличного освітлення с. Іванівка вул. Щорса (Дружби) від КТП 

И1/644; вул. Чернігівська, вул. Чапаєва (Зоряна), вул. Космонавтів від КТП И6/419; вул. Чапаєва 

(Зоряна) від КТП И5/417; вул. Миру, вул. Гоголя, вул. Комсомольська (Щаслива), вул. Космонавтів 

від КТП И5/223;  

вул. Миру, вул. Гоголя, вул. Комсомольська (Щаслива) від КТП И6/420; вул. Пушкіна від КТП 

И2/218; вул. Набережна, вул. Толстого,  

вул. Дзержинського (Українська) від КТП И4/698; вул. 40 років Перемоги, вул. Садова від КТП 

И4/418; вул. Мічуріна, вул. Тельмана від  

КТП И4/225; вул. Леніна (Широка), пров. Безіменний від КТП И2/217”; 

виключити такі позиції:  

“Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку № 48 по вул. Чарівна, п. 6.7. в 

м. Запоріжжя 

900 

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку № 48 по вул. Чарівна,  

п. 8.9. в м. Запоріжжя 

900 

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку № 157 по вул. Чарівна, п. 1.2. в 

м. Запоріжжя 

900 

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку № 157 по вул. Чарівна, п. 3.4. в 

м. Запоріжжя 

900”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Термомодернізація загальноосвітньої школи I—III ступенів № 101 по 

вул. Бочарова, 10-б в м. Запоріжжя — реконструкція 

2 000 

Термомодернізація будівлі комунального закладу “Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2” по вул. Авраменко, 4 в  

м. Запоріжжя — реконструкція 

1 600 

Придбання комп’ютерної техніки, технологічного обладнання та меблів для 

загальноосвітніх шкіл Веселівського району Запорізької області  

420 

Придбання комп’ютерної техніки, технологічного обладнання та меблів для 

загальноосвітніх шкіл Веселівської об’єднаної територіальної громади Запорізької 

області  

252 

Придбання комп’ютерної техніки, технологічного обладнання та меблів для 

загальноосвітніх шкіл Михайлівського району Запорізької області  

546 
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Придбання комп’ютерної техніки, технологічного обладнання та меблів для 

загальноосвітніх шкіл Приазовського району Запорізької області  

966 

Придбання комп’ютерної техніки, технологічного обладнання та меблів для 

загальноосвітніх шкіл Приморського району Запорізької області  

966 

Придбання комп’ютерної техніки, технологічного обладнання та меблів для 

загальноосвітніх шкіл Токмацького району Запорізької області  

714 

Придбання комп’ютерної техніки, технологічного обладнання та меблів для 

загальноосвітніх шкіл міста Токмак Запорізької області  

296 

Придбання комп’ютерної техніки, технологічного обладнання та меблів для 

загальноосвітніх шкіл Якимівського району Запорізької області  

840 

Придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери комунальної 

власності м. Запоріжжя 

5 000 

Придбання сміттєвоза (для обслуговування населення) на базі МАЗ з боковим 

завантаженням, Долинська об’єднана територіальна громада, Запорізький район 

1 500”; 

8) у розділі “Iвано-Франківська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “135 620,3” замінити цифрами “162 870,3”; 

у позиції “Капітальний ремонт вул. Г. Мазепи, м. Iвано-Франківськ” цифри “2 992,9” замінити 

цифрами “3 192,9”; 

виключити таку позицію:  

“Вибірковий капітальний ремонт вул. Г. Мазепи, м. Iвано-Франківськ 3 000”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Вибірковий капітальний ремонт вул. Челюскінців в м. Iвано-Франківську 1 400 

Капітальний ремонт Народного дому “Княгинин” по  

вул. Галицькій, 40 в м. Iвано-Франківську 

1 400 

Добудова незавершеного будівництвом головного корпусу центральної районної 

лікарні на вул. Н. Вівчаренко в м. Галич Iвано-Франківської області 

5 000 

Середньо-капітальний ремонт дороги Н-09 в межах Iвано-Франківської області 10 000 

Завершення реконструкції Народного дому “Просвіта” в с. Микуличі 

Яремчанської міської ради Iвано-Франківської області 

4 000 

Добудова шкільної їдальні, виробничих майстерень та класних кімнат в школі с. 

Чернятин, Городенківського району,  

Iвано-Франківської області  

800 

Капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної мереж по вул. Степана 

Бандери м. Городенка Iвано-Франківської області  

1 000 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Виноградській ЗОШ I—III ст. в 

с. Виноград, Городенківського району 

Iвано-Франківської області  

400 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в приміщенні поліклініки 1,2-го 

поверхів (амбулаторії № 1, № 2) в м. Городенка Iвано-Франківської області 

400 

Капітальний ремонт спортивного залу в Тишківському НВК 

I—III ст. в с. Тишківці Городенківського району Iвано-Франківської області  

500 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Рашківському НВК I—II ст. в 

с. Рашків Городенківського району Iвано-Франківської області 

150 
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Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в приміщенні Чортовецької ЗОШ 

I—III ст. в с. Чортовець Городенківського району Iвано-Франківської області 

500 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в приміщенні Центральної районної 

бібліотеки в м. Городенка  

Iвано-Франківської області  

170 

Буріння та облаштування свердловини для забезпечення питною водою 

Росохацької ЗОШ I—III ст. в с. Росохач Городенківського району Iвано-

Франківської області  

60 

Буріння та облаштування свердловини для забезпечення питною водою 

Городенківського територіального центру, Тишківське стаціонарне відділення 

для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів в с. 

Тишківці Городенківського району Iвано-Франківської області  

20 

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ I—III ступенів в с. Трач Косівського району 

Iвано-Франківської області  

750 

Відновлення берегоукріплення зруйнованого правого берега р. Трач та 

відновлення приміщення Космацької дільничної лікарні, пошкоджених внаслідок 

стихійного лиха 3.07.2016 року в с. Космач Косівського району Iвано-

Франківської області 

200 

Капітальний ремонт ЗОШ I—III ступенів в смт Заболотів Снятинського району 

Iвано-Франківської області  

700 

Реконструкція з добудовою Яремчанської ЗОШ I—III ступенів  

№ 1 Яремчанської міської ради Iвано-Франківської області (78500, вул. Свободи 

164, м. Яремче, Iвано-Франківська область) 

1 300 

Улаштування огорожі Середнянської ЗОШ I—II ступенів Калуської районної 

ради Iвано-Франківської області 

100 

Капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові Томашівської ЗОШ I—

II ступенів Калуської районної ради  

Iвано-Франківської області 

100 

Капітальний ремонт фасаду Студінської ЗОШ I—II ступенів Калуської районної 

ради Iвано-Франківської області 

114 

Капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові Войнилівської ЗОШ I—

III ступенів Калуської районної ради  

Iвано-Франківської області 

153 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Яблунівської ЗОШ  

I—III ступенів Косівської районної ради  

Iвано-Франківської області 

363 

Капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові у Васючинській ЗОШ 

I—III ступенів Рогатинської районної ради 

230 

Реконструкція з добудовою Чорнопотоківської ЗОШ  

I—III ступенів Надвірнянської районної ради  

Iвано-Франківської області 

240”; 

9) у розділі “Київська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “124 863,702” замінити цифрами “134 310,964”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Будівництво спортивного комплексу в НВК “Ліцей” “Дизайн-Освіта” ім. Павла 

Чубинського в місті Бориспіль 

5 000 

Будівництво артсвердловини для бюветного водозабезпечення мешканців 514,702 
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с. Гоголів Броварського району Київської області 

Реконструкція вуличного освітлення в с. Красилівка Броварського району 

Київської області за адресами: вул. Горошкова, 

вул. Космонавтів, вул. Ладанська, вул. Гоголя, вул. Ковальська,  

вул. Садова, вул. Миру, пров. Мирний, вул. Дружби, вул. Лугова,  

пров. Луговий, вул. Чехова 

553,432 

Вуличне зовнішнє освітлення с. Плоске Броварського району Київської області 735,884 

Реконструкція системи газопостачання модульної котельні Пухівської ЗОШ I—

III ступенів с. Пухівка, Броварського району, Київської області 

262,362 

Капітальний ремонт з заміною вікон в Лехнівській ЗОШ I—III ступенів по 

провулку Парковий, 1 в с. Лехнівка, Баришівського району, Київської області 

280,882 

Придбання цифрових лабораторій для Баришівської ЗОШ 

I—III ступенів ім. Зерова, для Морозівського НВК, для Лукашівського НВК, для 

Семенівського НВК Баришівського району Київської області 

1 600 

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинної та вторинної ланки Баришівського району Київської області 

500”; 

10) у розділі “Кіровоградська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “82 783,5” замінити цифрами “92 783,5”; 

у позиції “Капітальний ремонт операційного блоку КЗ “Кіровоградський обласний 

онкологічний диспансер” по вул. Ялтинській, 1, м. Кіровоград (з виготовленням проектно-

кошторисної документації)” цифри “8 200” замінити цифрами “450”; 

у позиції “Реконструкція головного корпусу станції переливання крові по вул. 

Преображенська, 88 у м. Кіровограді (коригування)” цифри “5 000” замінити цифрами “10 000”; 

виключити таку позицію: 

“Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 

“Перемога”, м. Кіровоград 

10 000”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Придбання обладнання для навчальних закладів Долинського району 900 

Придбання обладнання для навчальних закладів Олександрійського району 800 

Придбання обладнання для навчальних закладів Петрівського району 600 

Придбання обладнання для навчальних закладів Устинівського району 300 

Придбання обладнання для навчальних закладів м. Олександрія 2 400 

Кіровоградська обласна дитяча лікарня по  

вул. Преображенській, 79/35 м. Кіровоград — реконструкція 

7 750 

Придбання медичного обладнання для Кіровоградської обласної лікарні” по 

проспекту Університецькому, 2/5 у м. Кіровограді 

5 000 

Реконструкція будівлі дитячого садка “Зернятко” за адресою: Кіровоградська 

обл., м. Новоукраїнка, вул. Мира, 5 

5 000”; 

11) у розділі “Львівська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “80 472,6” замінити цифрами “111 950,846”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Реконструкція з розширенням cередньої загальноосвітньої школи  

№ 41, вул. Макаренка, 19, смт Брюховичі, м. Львів 

5 000 

http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

Капітальний ремонт будівлі котельні Белзької районної лікарні,  

м. Белз, Сокальського району 

68 

Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини, с. 

Лучиці, Сокальського району 

87,2 

Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини, с. Хлівчани, Сокальського району 

287,85 

Капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту, с. 

Угринів, Сокальського району 

271,6 

Капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту, с. 

Переспа, Сокальського району 

98,1 

Капітальний ремонт приміщення наркологічного відділення Сокальської 

центральної районної лікарні, м. Сокаль 

82,5 

Капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення (водолікування) 

комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області 

“Сокальська центральна районна лікарня”, м. Сокаль 

145,63 

Реконструкція водопровідної мережі смт Жвирка Сокальського району 

Львівської області (резервна лінія водопроводу з м. Сокаль до  

смт Жвирка) 

750 

Капітальний ремонт даху приміщення Народного дому  

по вул. Сокольській, с. Шпиколоси, Сокальського району 

250 

Капітальний ремонт приміщення Народного дому, с. Зубків, Сокальського 

району 

97,1 

Будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць, с. Сілець, Сокальського району 383 

Будівництво мереж зовнішнього (вуличного) освітлення с. Домашів, вул. 

Шевченка 

295,87 

Реконструкція вуличного освітлення, с. Переспа, Сокальського району 183,15 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Белзька в м. Червонограді 

Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій із заміною 

світильників на основі ламп розжарення на світильники на основі LED 

технологій 

60 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Бобинського в 

м. Червонограді Львівської області з використанням енергозберігаючих 

технологій із заміною світильників на основі ламп розжарення на світильники на 

основі LED технологій 

230 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Богуна в м. Червонограді 

Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій із заміною 

світильників на основі ламп розжарення на світильники на основі LED 

технологій 

120 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Олеся в м. Червонограді 

Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій із заміною 

світильників на основі ламп розжарення на світильники на основі LED 

технологій 

70 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Будівельна в 

м. Червонограді Львівської області з використанням енергозберігаючих 

технологій із заміною світильників на основі ламп розжарення на світильники на 

основі LED технологій 

154 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Грінченка в 230 
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м. Червонограді Львівської області з використанням енергозберігаючих 

технологій із заміною світильників на основі ламп розжарення на світильники на 

основі LED технологій 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Мазепи в  

м. Червонограді Львівської області з використанням енергозберігаючих 

технологій із заміною світильників на основі ламп розжарення на світильники на 

основі LED технологій 

230 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в парку Шевченка в  

м. Червонограді Львівської області з використанням енергозберігаючих 

технологій із заміною світильників на основі ламп розжарення на світильники на 

основі LED технологій 

290 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Шухевича в  

м. Червонограді Львівської області з використанням енергозберігаючих 

технологій із заміною світильників на основі ламп розжарення на світильники на 

основі LED технологій 

296 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Л. Українки в  

м. Червонограді Львівської області з використанням енергозберігаючих 

технологій із заміною світильників на основі ламп розжарення на світильники на 

основі LED технологій 

100 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Залізнична в 

м. Червонограді Львівської області з використанням енергозберігаючих 

технологій із заміною світильників на основі ламп розжарення на світильники на 

основі LED технологій  

220 

Народний дім “Просвіта” на 250 місць в с. Бучали Городоцького району 

Львівської області. Будівництво, коригування 

2 438,7 

Будівництво загальноосвітньої школи I—III ступеня, с. Суховоля Городоцького 

району Львівської області  

1 309,1 

Будівництво ЗОШ I—II ступенів в с. Братковичі Городоцького району Львівської 

області 

670 

Реконструкція приміщення КЗ “Самбірська центральна районна лікарня” на вул. 

Січових Стрільців, 11 смт Дубляни Самбірського району Львівської області 

500 

Аварійно-відновлювальні роботи пішохідного містка на р. Спринька в с. Сприня 

(біля церкви) Самбірського району Львівської області після повені 15-18.05.2014 

року (реконструкція). Коригування  

82,2 

Реконструкція нежитлової будівлі колишнього дитячого садка під дитячий садок 

на 45 місць в с. Лисятичі Стрийського району Львівської області 

 

2 197 

Будівництво теплогенераторної та влаштування системи опалення навчально-

виховного комплексу “Середня загальноосвітня школа-гімназія імені Маркіяна 

Шашкевича” в селі Дуліби Стрийського району Львівської області. Коригування 

613 

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу 

“Веселка” в с. Лисовичі Стрийського району Львівської області 

1 490 

Капітальний ремонт віконних прорізів в НВК “Лисовицька СЗОШ  

I—III ст.-ліцей” по вул. Шкільній 17 в с. Лисовичі Стрийського району 

Львівської області 

700 

Реконструкція котельні та системи опалення із встановленням твердопаливного 

котла в котельні № 2 комунального закладу Старосамбірської районної ради 

“Старосамбірська ЦРЛ” по  

156,863 
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вул. Л.Українки, буд. 9, в м. Старий Самбір Львівської області 

Реконструкція котельні та системи опалення із встановленням твердопаливного 

котла в котельні геріатричного відділення Комунального закладу 

Старосамбірської районної ради “Старосамбірська ЦРЛ” по вул. Шевченка, буд. 

8, с. Стрілки Старосамбірського району Львівської області 

176,47 

Реконструкція котельні та системи опалення із встановленням твердопаливного 

котла в котельні інфекційного відділення комунального закладу 

Старосамбірської районної ради “Старосамбірська ЦРЛ” в с. Скелівка 

Старосамбірського району Львівської області 

186,274 

Реконструкція котельні та системи опалення із встановленням твердопаливного 

котла в котельні хоспісного відділення з наданням паліативної допомоги 

комунального закладу Старосамбірської районної ради “Старосамбірська ЦРЛ” 

по вул. Шевченка, буд. 7,  

смт Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області 

176,47 

Реконструкція котельні та системи опалення із встановленням твердопаливного 

котла в котельні поліклінічного відділення Хирівської міської лікарні по вул. 

Iвасюка, 7, м. Хирів, Старосамбірського району Львівської області. 

156,863 

Реконструкція котельні та системи опалення із встановленням твердопаливного 

котла в котельні стаціонарного відділення Хирівської міської лікарні по вул. Б. 

Хмельницького, 12, м. Хирів Старосамбірського району Львівської області 

156,863 

Реконструкція котельні та системи опалення із встановленням твердопаливного 

котла в котельні стаціонарного відділення Добромильської РНЛ по вул. 

Міцкевича, 3, м. Добромиль, Старосамбірського району Львівської області 

156,863 

Реконструкція котельні та системи опалення із встановленням твердопаливного 

котла в котельні поліклінічного відділення Добромильської РНЛ по вул. 

Горького, 10, м. Добромиль, Старосамбірського району Львівської області. 

156,863 

Реконструкція та встановлення модульної котельні з твердопаливним котлом в 

Турківській школі-інтернаті I—II ступеня по вул. Василя Стуса, 4, м. Турка, 

Львівської області 

1 421,569 

Будівництво загальноосвітньої школи I—III ст. на 360 учнівських місць в с. 

Нижня Яблунька Турківського району Львівської області (на встановлення 

модульної котельні з твердопаливним котлом) 

1 421,569 

Реконструкція котельні та встановлення твердопаливного котла в Боринському 

ліцеї народних промислів та ремесел на вул. Вояків УПА, 1 смт Бориня, 

Турківського району Львівської області 

833,333 

Реконструкція даху Народного дому по вул. Шевченка, 3 с. Лагодів 

Перемишлянського району 

998,2 

Будівництво бічних колекторів каналізаційної мережі по  

вул. У. Кравченко у м. Новий Розділ Львівської області 

524,321 

Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Т. Шевченка в  

м. Новий Розділ Львівської області 

390,283 

Будівництво напірного колектора господарсько-побутової каналізації по вул. 

Шевченка у м. Новий Розділ Львівської області 

140,11 

Капітальний ремонт по заміні дерев’яних дверних та віконних блоків на 

металопластикові в Липівській ЗОШ I—III ступенів Миколаївського району 

Львівської області 

199 

Реконструкція вуличного освітлення в с. Бібщани Золочівського району 

Львівської області 

161 
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Реконструкція вуличного освітлення на вулиці Веселій в с. Лани 

Перемишлянського району Львівської області 

200 

Реконструкція ліній вуличного освітлення в с. Станимир Перемишлянського 

району Львівської області 

160 

Капітальний ремонт даху у ФАПі в с. Велика Вільшаниця Золочівського району 

Львівської області 

238 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Зарічна в м. Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області 

827,838 

Капітальний ремонт вуличного електроосвітлення в с. Залісся Золочівського 

району Львівської області 

136,607 

Капітальний ремонт Народного дому с. Під’ярків Перемишлянського району 

Львівської області 

80 

Капітальний ремонт Народного дому с. Вороняки Золочівського району 

Львівської області 

200,7 

Заходи з енергозбереження ДНЗ “Сонечко” м. Перемишляни (заміна дверей та 

вікон) Перемишлянського району Львівської області 

300 

Енергозбереження в Перемишлянській ЗОШ I—III ст. № 2  

ім. О. Ковча Перемишлянського району Львівської області 

 

 

300 

Зовнішнє електропостачання каналізаційної очисної системи Глинянської 

міської ради на вул. Лісні у м. Глиняни Золочівського району Львівської області 

1 171,187 

Будівництво спортивного майданчика в с. Розвадів Миколаївського району 

Львівської області 

289 

Встановлення світлофора та влаштування освітлення на пішоходному переході 

автомобільної дороги М-06 Київ—Чоп в с. Розвадів Миколаївського району 

Львівської області 

162”; 

12) у розділі “Миколаївська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “51 994,5” замінити цифрами “76 994,5”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Експлуатаційна свердловина для водопостачання м. Нова Одеса 

Миколаївської області. Нове будівництво 

700 

Улаштування стаціонарної малої архітектурної форми (павільйону) з пунктом 

доочищення та розливу питної води по вул. Гагаріна в  

с. Костянтинівка Новоодеського району Миколаївської області 

800 

Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я жінок на базі 

пологового відділення Баштанської центральної районної лікарні 

Баштанського району Миколаївської області 

1 000 

Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Коцюбинського, Миколи 

Міхновського, Гребеннікова, Софіївської, Козацької, Київської, Грушевського 

м. Новий Буг Миколаївської області 

900 

Капітальний ремонт будівлі міського клубу № 1, вул. Миру, 30,  

смт Казанка Миколаївської області 

700 

Технічне переоснащення комунального підприємства “Телерадіокомпанія 

“Март” (оснащення студії) м. Миколаїв Миколаївської області  

900 
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Проведення робіт з реконструкції систем енергозбереження об’єктів 

соціальної сфери (шкіл, лікарень, дитячих закладів), Арбузинський район 

1 000 

Проведення робіт з реконструкції систем енергозбереження об’єктів 

соціальної сфери (шкіл, лікарень, дитячих закладів), Братський район 

1 000 

Проведення робіт з реконструкції систем енергозбереження об’єктів 

соціальної сфери (шкіл, лікарень, дитячих закладів), Врадіївський район 

1 000 

Проведення робіт з реконструкції систем енергозбереження об’єктів 

соціальної сфери (шкіл, лікарень, дитячих закладів), Кривоозерський район 

1 000 

Проведення робіт з реконструкції систем енергозбереження об’єктів 

соціальної сфери (шкіл, лікарень, дитячих закладів), Первомайський район 

1 000 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 4  

вул. Мала Морська, 78 м. Миколаїв 

48 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 6  

вул. Курортна, 2а м. Миколаїв 

1 200 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 34  

вул. Лягіна, 28 м. Миколаїв 

672 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 37 

 вул. Даля, 11 м. Миколаїв 

288 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 57  

вул. Лазурна, 46 м. Миколаїв 

720 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 35  

вул. Морехідна, 10а м. Миколаїв 

240 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) економічний ліцей № 2 вул. Робоча, 

2 м. Миколаїв 

648 

Облаштування комп’ютерного класу у ЗОШ № 4  

вул. Мала Морська, 78 м. Миколаїв 

50 

Облаштування комп’ютерного класу у ЗОШ № 25  

вул. Защука, 2а м. Миколаїв 

50 

Облаштування комп’ютерного класу у ЗОШ № 31  

вул. 1-а Слобідська, 42 м. Миколаїв 

110 

Облаштування юнацьких спортивно-ігрових майданчиків за такими адресами: 974 

 вул. Лазурна, 16г, м. Миколаїв 120 

 вул. Озерна, 4г-6, м. Миколаїв 124 

 вул. Озерна, 25, м. Миколаїв 120 

 вул. Озерна, 37, м. Миколаїв 90 

 вул. Лазурна, 20–20а, м. Миколаїв 120 

 вул. Київська, 2–8, м. Миколаїв 110 

 вул. 8-го Березня, 71, м. Миколаїв 90 

 вул. Садова, 46–50, м. Миколаїв 90 

 вул. Курортна, 2а, м. Миколаїв 110 

Будівництво спортивного залу Вознесенської загальноосвітньої школи I—III 

ступенів № 7 з прибудовою харчоблока за адресою  

вул. Шевченка, 14 у м. Вознесенськ Миколаївської області 

4 000 

Придбання обладнання (інтерактивного учбового комплекту, медійного 1 000 
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обладнання, шкільних меблів для кабінету хімії, обладнання для 1-го класу) 

для Вознесенської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7 за адресою 

вул. Шевченка, 14 у 

м. Вознесенськ Миколаївської області 

 

Придбання пасажирського автобусу для Миколаївського міського палацу 

культури “Молодіжний” за адресою: вул. Театральна у  

м. Миколаєві 

5 000”; 

13) у розділі “Одеська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “112 501,644” замінити цифрами “151 699,688”; 

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

ремонт дороги Р71 на ділянці “Жовтень-Ширяєве” замінити словами “Капітальний ремонт дороги 

по вул. Горького  

смт Ширяєве Ширяївського району Одеської області”; 

позицію 

“Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по  

вул. 5-ій Заводській, 220, у м. Одесі 

300” 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт елементів благоустрою на пл. Бориса Дерев’янка у м. 

Одесі 

300”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Космонавтів, 21/3, м. Одеса 

60 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Варненській, 16/3, м. Одеса 

150 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Академіка Філатова, 23, м. Одеса 

150 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Iцхака Рабіна, 57, м. Одеса 

150 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по 

Люстдорфській дорозі, 13, м. Одеса 

250 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Святослава Ріхтера, 130, м. Одеса 

150 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Фабричній, 1/1, м. Одеса 

60 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Фабричній, 1/2, м. Одеса 

60 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Космонавтів, 33, м. Одеса  

150 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Космонавтів, 27/2, м. Одеса 

150 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Iцхака Рабіна, 55, м. Одеса 

150 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Генерала Петрова, 64, м. Одеса 

60 

http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Валентини Терешкової, 20-В, м. Одеса 

150 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Гайдара, 1, м. Одеса 

150 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Райдужній, 57, м. Одеса 

40 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Святослава Ріхтера, 2, м. Одеса 

180 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Геранієва, 10, м. Одеса 

100 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Генерала Петрова, 7/3 м. Одеса 

120 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Гайдара, 76, м. Одеса 

120 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Академіка Філатова, 55, м. Одеса 

100 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Комітетській, 17/19 м. Одеса 

209,5 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Картамишевській, 40, м. Одеса 

260 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Млиновій, 32-В , м. Одеса 

220 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по пров. 

Банному, 3 , м. Одеса 

209,5 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Бабеля, 4, м. Одеса 

160 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Балківській, 193, м. Одеса 

173 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Бугаївській, 46-А, м. Одеса 

198 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Богдана Хмельницького, 36, м. Одеса 

198 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Болгарській, 1, м. Одеса 

151 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Адмірала Лазарєва, 34, м. Одеса 

160 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Богдана Хмельницького, 40/42, м. Одеса 

148 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Богдана Хмельницького, 61, м. Одеса 

 

120 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Болгарській, 18, м. Одеса 

120 

Капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку по вул. 

Головківській, 62, м. Одеса 

173 
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Капітальний ремонт стадіону Одеської спеціалізованої школи № 40 по вул. 

Давида Ойстраха, 15а у м. Одесі 

2 500 

Капітальний ремонт спортивного комплексу Одеської загальноосвітньої 

школи № 92 по вул. Генерала Бочарова, 67 у  

м. Одесі 

2 500 

Капітальний ремонт дороги і тротуарів по вул. Кріпосна у м. Iзмаїл 1 484,862 

Капітальний ремонт дороги по вул. Осипенко с. Богате Iзмаїльського району 1 494,503 

Капітальний ремонт системи освітлення на ділянці по вул. Дмитра Дойчева до 

вул. Дружби с. Кирнички Iзмаїльського району 

361,248 

Капітальний ремонт системи освітлення на ділянці від вул. Дружби М15 до 

кінця вулиці с. Кирнички Iзмаїльського району 

176,454 

Капітальний ремонт дороги по вул. Некрасова від будинку № 45 до будинку № 

112 в с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району 

1 058,977 

Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку  

по вул. Соборна, 205 

250 

Будівництво “Центру дозвілля молоді”, розташованого за адресою: Одеська 

область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани,  

вул. Шабська, 20-Б (завершення незакінченого будівництва об’єкта) 

5 000 

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому 

будинку по вул. Центральна, 103, с. Прилиманське Овідіопольський район 

Одеська область 

13,2 

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому 

будинку по вул. Центральна, 105, с. Прилиманське Овідіопольський район 

Одеська область 

24,5 

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому 

будинку по вул. Центральна, 107, с. Прилиманське Овідіопольський район 

Одеська область 

41,4 

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому 

будинку по вул. Центральна, 109, с. Прилиманське Овідіопольський район 

Одеська область 

32,9 

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому 

будинку по вул. Центральна, 111, с. Прилиманське Овідіопольський район 

Одеська область 

28,2 

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому 

будинку по вул. Центральна, 113, с. Прилиманське Овідіопольський район 

Одеська область 

 

28 

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому 

будинку по вул. Центральна, 115, с. Прилиманське Овідіопольський район 

Одеська область 

10 

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому 

будинку по вул. Центральна, 117, с. Прилиманське Овідіопольський район 

Одеська область 

37,2 

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому 

будинку по вул. Центральна, 119, с. Прилиманське Овідіопольський район 

Одеська область 

10,6 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Нижня до  600 
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вул. Нова, 26 с. Прилиманське Овідіопольський район Одеська область 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Малинова,  

с. Молодіжне, Овідіопольський район, Одеська область 

720 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна, с. Молодіжне, 

Овідіопольський район, Одеська область 

750 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ювілейна,  

с. Молодіжне, Овідіопольський район, Одеська область 

299 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Шкільний, с. Молодіжне, 

Овідіопольський район, Одеська область 

500 

Капітальний ремонт дорожнього покриття від лін. 9 до лін. 14, СОГ “Волна”, 

с. Молодіжне, Овідіопольський район, Одеська область 

500 

Будівництво мереж вуличного освітлення із застосуванням енергоефективних 

ламп по вул. Виноградна, с. Молодіжне, Овідіопольський район, Одеська 

область 

299 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова,  

смт Овідіополь, Овідіопольський район, Одеська область 

800 

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон  

с. Петродолинське, вул. Садова, 56А, Овідіопольський район, Одеська область 

299 

Придбання спеціалізованого санітарного автотранспорту для надання 

екстреної медичної допомоги мешканцям Белградського, Саратського та 

Тарутинського районів Одеської області 

5 000 

Капітальний ремонт адміністративної будівлі Липецької сільської ради 

Подільського району Одеської області 

295 

Капітальний ремонт Любомирського сільського клубу Подільського району 

Одеської області 

1 000 

Будівництво розвідної водопровідної мережі в с. Вестерничани Подільського 

району Одеської області 

1 500 

Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури с. Мардарівка Подільського 

району, вул. Центральна, 21 

584 

Капітальний ремонт дитячого садка на 90 місць “Сонечко”  

смт Борщі Подільського району, Борщівська сільська рада 

1 000 

Капітальний ремонт даху, частини приміщень, гідроізоляція будівлі з 

улаштуванням водовідведення Сведлівського НВК Загальноосвітня школа I—

II ступенів дошкільний навчальний заклад “Красносільської сільської ради 

Комінтернівського району Одеської обл., за адресою: Одеська обл, 

Комінтернівський район, с. Iванове, вул. Шкільна, 1-д 

848,03 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ “Калинка” в с. Красносілка 

Комінтернівського району Одеської обл. 

937,17 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Красносільської ЗОШ  

I—III супенів Красносільської сільської ради Комінтернівського району 

Одеської обл, за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, с. 

Красносілка, вул. Шкільна, 1 

784,8 

Придбання спецтехніки для комунального підприємства “Перспектива” 

(сміттєзбиральна машина) 

1 500 

Придбання шкільного автобусу 930”; 

14) у розділі “Полтавська область”: 
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у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “79 874,7” замінити цифрами “93 848,16”; 

виключити таку позицію: 

“Реконструкція будівлі КУ “Полтавського обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф” з добудовою та надбудовою 

четвертого поверху по вул. Володарського, 6,  

м. Полтава 

10 000”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Реконструкція будівлі КУ “Полтавського обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф” з добудовою та надбудовою 

четвертого поверху по вул. Миколи Дмітрієва, 6,  

м. Полтава 

4 383,5 

Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу Полтавської обласної 

клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського по  

вул. Шевченка, 23 в м. Полтава 

1 354,5 

Капітальний ремонт Полтавського обласного клінічного госпіталю для 

ветеранів війни по вул. Миколи Дмітрієва, 5 в м. Полтава (заміна вікон) 

1 322 

Капітальний ремонт обласного клінічного онкологічного диспансеру по 

вул. Миколи Дмітрієва, 7а в м. Полтава (заміна вікон) 

1 450 

Капітальний ремонт головного корпусу обласної клінічної психіатричної 

лікарні імені О. Ф. Мальцева по вул. Медична, 1 в  

м. Полтава (заміна вікон) 

1 490 

Енергозберігаючі заходи в дошкільному навчальному закладі “Веснянка” 

Гадяцької міської ради м. Гадяч 

906,94 

Модернізація відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання громадян Пирятинського району в с. Вишневе із 

застосуванням енергозберігаючих технологій 

735 

Впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в Лохвицькій 

центральній районній лікарні 

1 100 

Капітальний ремонт покрівлі Короваївської  

ЗОШ I—III ступенів № 1 

759,742 

Енергозберігаючі заходи в Мокіївському навчально-виховному комплексі 200 

Реконструкція літературно-меморіального музею ім. Г. С. Сковороди 295 

Реконструкція теплогенераторної з заміною котлів та вузла обліку в ДНЗ 

“Зірочка” за адресою: Садова, 46а в с. Ковалівка Полтавського району 

833,848 

Спортивний майданчик, с. Ковалівка Полтавського району 190 

Заміна вікон, Бричківський навчально-виховний комплекс, Полтавська 

районна рада, Полтавська область 

40,947 

Придбання сміттєвих баків. Мачухівська сільська рада, Полтавського району 110 

Заміна вікон, Валківська ЗОШ I—III ступенів, Полтавської районної ради, 

Полтавської області 

22,431 

Заміна дверей, Супрунівський навчально-виховний комплекс Полтавської 

районної ради Полтавської області 

32,905 

Заміна вікон, Василівська загальноосвітня школа I—III ступенів Полтавської 

районної ради Полтавської області 

148,001 

Заміна вікон, Тахтаулівський навчально-виховний комплекс Полтавської 

районної ради Полтавської області 

31,267 
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Заміна дверей, Тростянецький сільський будинок культури, Полтавський 

район 

31,107 

Заміна дверей, Черкасівський сільський будинок культури Полтавський 

район 

12,86 

Котелевська гімназія № 1 імені С. А. Ковпака. Придбання нової огорожі 

навколо всього закладу, смт Котельва 

210 

Котелевська гімназія № 1 імені С. А. Ковпака придбання 2-х інтерактивних 

комплексів, смт Котельва 

160 

Котелевська ЗОШ № 2 I—III ст. Заміна вікон та вхідних дверей на нові 

енергозберігаючі, смт Котельва 

500 

Котелевська ЗОШ № 4 I—III ст. — інтерактивний комплекс,  

смт Котельва 

80 

Більська ЗОШ I—III ст. заміна дверей на енергозберігаючі, Котелевський 

район 

300 

Великорублівська ЗОШ I—III ст. інтерактивний комплекс, Котелевський 

район 

80 

ДНЗ “Пролісок” смт Котельва. Капітальний ремонт покрівлі приміщення, смт 

Котельва 

200 

Милорадівська ЗОШ I—III ступенів, заміна дверей на енергозберігаючі, 

Котелевський район 

70 

Монітор пацієнта ЮМ 300-15 (2 шт.), Полтавська центральна районна 

клінічна лікарня 

199,6 

Дезінфектор ручний для фіброскопів OLYMPUS TD-20 в комплекті з шафою 

медичною бактерицидною ШМБ30-Е, Полтавська центральна районна 

клінічна лікарня 

159 

Апарат для 2-канальної електротерапії BTL-4825S PREMIUM  

2-канальна електротерапія з розширеним діапазоном токів,  

1-канальний ультразвук, Полтавська центральна районна клінічна лікарня 

183,15 

Степненський навчально-виховний комплекс Полтавської районної ради 

Полтавської області. Заміна вікон 

162,5 

Гожулівський навчально-виховний комплекс Полтавської районної ради 

Полтавської області. Заміна вікон 

39 

Ватажківська загальноосвітня школа I ступеню Полтавський район, 

Полтавська область. Заміна вікон 

58,5 

Судіївська загальноосвітня школа I—II ступенів Полтавський район, 

Полтавська область. Заміна вікон 

175,5 

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Полтавської в  

с. Дудникове Коломацької (Куликівської) сільської ради Полтавського 

району Полтавської області 

554,911 

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Степової зі з’їздом до вул. 

Шкільної в с. Степанівка Коломацької (Куликівської) сільської ради 

Полтавського району Полтавської області 

391,251 

Реконструкція стадіону “Старт” по вул. Гоголя, 175 в м. Миргород 1 300 

Придбання спеціалізованого санітарного автотранспорту для надання 

екстреної медичної допомоги мешканцям області 

3 700”; 

15) у розділі “Рівненська область”: 
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у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “54 458,2” замінити цифрами “68 458,2”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт дороги по вул. Кузнецова в смт Млинів Млинівського 

району 

1 045 

Капітальний ремонт даху ДНЗ дитячого ясла-садка “Лелека” с. Хорупань 

Млинівського району 

605 

Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру смт Демидівка Демидівського 

району 

800 

Будівництво оглядових майданчиків в гідропарку міста Здолбунів 

Здолбунівський район 

500 

Капітальний ремонт вул. Семидубська в м. Дубно з відновленням тротуару 

східної сторони вулиці до будинку № 69 

700 

Поточний ремонт вулиці Квітневої в с. Дубрівка Дубенського району  195 

Капітальний ремонт будівлі дитячого садка в с. Птича (підсилення несучих 

конструкцій) — коригування проекту Дубенського району 

455 

Капітальний ремонт тротуару по вул. О. Невського в м. Радивилів від 

будинку № 64 до вулиці Шкільна Радивилівського району 

700 

Капітальний ремонт ФАП в с. Половлі КЗ “Володимирецький районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги” Володимирецький район 

181,067 

Капітальний ремонт ФАП в с. Красносілля КЗ “Володимирецький 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Володимирецький 

район 

118,933 

Поточний ремонт Антонівської ЗОШ I—III ст., с. Антонівка 

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі)  

65 

Поточний ремонт Великоцепцевицької ЗОШ I—III ст., с. Великі Цепцевичі 

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі)  

130 

Поточний ремонт Довговільської ЗОШ I—III ст., с. Довговоля 

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі)  

100 

Поточний ремонт Старорафалівської ЗОШ I—III ст., с. Стара Рафалівка 

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі)  

190 

Поточний ремонт Велихівської ЗОШ I—II ст., с. Велихів 

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі)  

100 

Поточний ремонт Лозківської ЗОШ I—II ст., с. Лозки Володимирецького 

району Рівненської області (заміна вікон на енергозберігаючі)  

190 

Поточний ремонт Сваринівського НВК “ЗОШ I—II ст. — ДНЗ”, с. Сварині 

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі)  

60 

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу 

№ 5 “Світлячок” по вул. Шкільна, 17-А в м. Дубровиця Рівненської області 

 

 

174 
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Капітальний ремонт (заміна вікон) Дубровицького НВК “Ліцей-школа” по 

вул. Макарівській, 11 в м. Дубровиця Рівненської області 

252,835 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Туменського НВК “ЗОШ  

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

Рівненської області 

147,485 

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

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

Рівненської області 

147,937 

Поточний ремонт приміщень КЗ “Дубровицька дитяча музична школа” по 

вул. Воробинська, 17 в м. Дубровиця Рівненської області 

72,828 

Будівництво спортивного ядра с. Новорічиця Зарічненського району 

Рівненської області 

261,16 

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу в с. 

Неньковичі Зарічненського району Рівненської області 

288,96 

Капітальний ремонт Борівської ЗОШ I—III ст. (заміна вікон), с. Борове 

Зарічненського району Рівненської області 

153,315 

Капітальний ремонт Річицької ЗОШ I—II ст. (заміна вікон), с. Річиця 

Зарічненського району Рівненської області 

109,33 

Капітальний ремонт Кухітсько-Вільської ЗОШ I—III ст. (заміна вікон), 

с. Кухітська Воля Зарічненського району Рівненської області  

103,75 

Капітальний ремонт Морочненської ЗОШ I—III ст. (заміна вікон), 

с. Морочне Зарічненського району Рівненської області 

111,5 

Капітальний ремонт Зарічненської ЗОШ I—II ст. (заміна вікон), вул. 

Крижова, 7, смт Зарічне Зарічненського району Рівненської області 

102,873 

Капітальний ремонт Серницької ЗОШ I—III ст. (заміна вікон),  

с. Серники Зарічненського району Рівненської області 

110,2 

Капітальний ремонт клубу по вул. Центральна, 57-А в с. Дубно 

Рокитнівського району Рівненської області 

532,916 

Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Соборна, 13 в 

с. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області 

509,748 

Поточний ремонт покрівлі будівлі Будинку дитячої та юнацької творчості, 

м-н Перемоги, 23, м. Вараш Рівненської області 

36,163 

Капітальний ремонт актового залу ЗОШ № 1 по мікрорайону 

Будівельників, 55 в м. Вараш Рівненської області 

750 

Капітальний ремонт Костопільської дитячо-юнацької спортивної школи 

(заміна вікон в ігровому залі) по провулку Артилерійський, 7а, м. Костопіль 

 

100 

Капітальний ремонт приміщення Костопільської ЗОШ  

I—III ступенів № 4 по вул. Лятуринської, 15, м. Костопіль 

130 

Капітальний ремонт Костопільської ЗОШ I—II ступенів № 8 (заміна вікон) 

по вул. Зелена, 3 , м. Костопіль 

120 

Капітальний ремонт Звіздівської ЗОШ I—III ступенів (заміна даху) по вул. 

Героїв УПА, 32 у с. Звіздівка, Костопільського району 

250 

Капітальний ремонт Костопільської ЗОШ I—III ступенів № 5 (заміна вікон 

та дверей) по вул. Сидорова, la, м. Костопіль 

150 
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Капітальний ремонт приміщення Бичальської ЗОШ I—II ступенів по 

вул. Кондратюка, 41, с. Бичаль, Костопільського району 

250 

Будівництво (друга черга) школи у с. Тинне Сарненського району 3 000”; 

16) у розділі “Сумська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” 

цифри “109 720,787” замінити цифрами “123 720,787”; 

у позиції “Гуртожиток для ДЮСШ “Футбольний центр “Барса”  

(з виготовленням проектно-кошторисної документації) — будівництво” цифри “7 000” замінити 

цифрами “7 400”; 

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

матеріалів для капітального ремонту прибудинкової території по м. Конотоп, вул. Богдана 

Хмельницького, 27” замінити словами і цифрами “Придбання матеріалів для капітального ремонту 

прибудинкової території по м. Конотоп, вул. Богдана Хмельницького, 26”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Реконструкція покрівлі терапевтичного корпусу Лебединської ЦРЛ ім. 

лікаря К. О. Зільберника (м. Лебедин,  

вул. Першогвардійська, 17) 

730,9 

Реконструкція системи опалення з встановленням твердопаливного котла в 

Московсько-Бобровицькому НВК (Лебединський район,  

с. Московський Бобрик, вул. Центральна, 21) 

431 

Реконструкція приміщення Голубівської ЗОШ I—III ступенів (Лебединський 

район, с. Голубівка, вул. Шкільна, 1) 

809 

Капітальний ремонт покрівлі Будильського НВК (Лебединський район, 

с. Будилка, вул. Шкільна, 58) 

870,3 

Реконструкція системи опалення Ворожбянського НВК з встановленням 

твердопаливного котла (Лебединський район,  

с. Ворожба, вул. Сумська, 1) 

529,6 

Реконструкція системи опалення Голубівської ЗОШ I—III ступенів з 

встановленням твердопаливного котла (Лебединський район,  

с. Голубівка, вул. Шкільна, 1) 

629,2 

Вуличне освітлення на сонячних батареях, с. Перемога, Білопільського 

району, Сумської області  

245,2 

Реконструкція приміщення Садівського сільського будинку культури (для 

розміщення офісів, відділів Садівської сільської об’єднаної територіальної 

громади), вул. Паркова, 1, с. Сад, Сумського району, Сумської області 

499,5 

Капітальний ремонт стрілкового тиру, комунальної установи Сумська 

гімназія № 1, м. Суми, Сумської області. 

770,7 

Придбання комп’ютерного обладнання для Шосткинської ЗОШ 

I—III ступенів № 4 Шосткинської міської ради Сумської області 

103,2 

Придбання комп’ютерного обладнання для Шосткинської ЗОШ  

I—III ступенів № 8 Шосткинської міської ради Сумської області 

103,2 

Придбання комп’ютерного обладнання для Спеціалізованої школи I—II 

ступенів — ліцею Шосткинської міської ради Сумської області 

103,2 

Реконструкція Миколаївської спеціалізованої школи I—III ступенів з 

заміною віконних блоків на енергозберігаючі, смт Миколаївка, 

Білопільського району, Сумської області 

788,9 
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Будівництво водогону в с. Сергіївка, Білопільського району, Сумської 

області 

316,8 

Будівництво артезіанської свердловини в с. Сергіївка, Білопільського району, 

Сумської області 

359,9 

Будівництво розподільчих газових мереж сіл Стінка, Залізняк та вул. 

Піщанської (Червоноармійської), с. В. Сироватка, Сумського району, 

Сумської області 

858,6 

Підвідний газопровід до с. Глибне, Краснопільського району, Сумської 

області 

850,8 

Реконструкція вулиці Бакінської в м. Шостка Сумської області 900 

Реконструкція вулиці Кленова в місті Шостка Сумської області 200 

Реконструкція тротуарів по мікрорайону Садовий в місті Шостка Сумської 

області 

1 100 

Реконструкція вулиці Челюскинців в місті Шостка Сумської області 285 

Реконструкція доріг по мікрорайону Садовий в місті Шостка Сумської 

області 

1 000 

Капітальний ремонт фасаду (з заміною вікон та дверей) комунальної 

установи Шосткинського НВК ЗОШ I—III ст. № 9 — ДНЗ в м. Шостка 

Сумської області 

515 

Капітальний ремонт вулиці Березова в с. Макове Шосткинського району 

Сумської області 

420 

Реконструкція вулиці Зарічна в с. Макове Шосткинського району Сумської 

області 

180”; 

17) у розділі “Тернопільська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “20 682” замінити цифрами “30 682”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій (заміна віконних та 

дверних блоків) будівель загальноосвітньої школи  

I—III ступенів на вулиці Шкільна, 27 у селі Мишковичі Тернопільського 

району Тернопільської області 

904,673 

Капітальний ремонт дитячого садка в смт Залізці по  

вул. Шашкевича Зборівського району Тернопільської області 

1 165,135 

Реконструкція (відновлення) електричних мереж 0,22 кВ для підключення 

електроустановок вуличного освітлення у  

с. Розгадів вул. Бережанська, вул. Кутна, вул. Малий Розгадів Зборівського 

района Тернопільської області 

96,011 

Капітальний ремонт дитячого ясла-садка “Журавлик” по  

вул. Боднарська, 8а в м. Підгайці (заміна вікон) 

299,194 

Капітальний ремонт будинку культури в с. Старе Місто Підгаєцького району 

Тернопільської області (заміна вікон) 

201,225 

Капітальний ремонт Угринівської сільської ради Підгаєцького району 

Тернопільської області (заміна вікон) 

36,2 

Капітальний ремонт даху глядацького залу будинку культури в селі Лозова 

Тернопільського району Тернопільської області 

468,590 

Встановлення електричного опалення в Козлівській районній лікарні, смт 880 
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Козлів Козівського району Тернопільської області 

Впровадження енергозберігаючих заходів у Саранчуківській ЗОШ I—III 

ступенів. Капітальний ремонт із заміни газового котла на твердопаливний, 

заміни системи опалення, в частині заміни частини вікон і дверей на 

металопластикові  

233,11 

Реконструкція покрівлі (влаштування шатрового даху) з утепленням 

горищного перекриття над залом засідань Бережанської районної ради по 

вулиці Шевченка, 15 в місті Бережани, Тернопільської області 

431,393 

Електропостачання електричних установок вуличного освітлення в с. Оліїв 

Зборівського району Тернопільської області 

284,469 

Капітальний ремонт будинку культури в с. Більче-Золоте по вул. Махнівка,1 150 

Капітальний ремонт ФАПу в с. Глибочок по вул. Отаки, 34 50 

Капітальний ремонт ФАПу в с. Олексинці по  

вул. Прицерковній, 39 

28 

Капітальний ремонт амбулаторії в с. Шершенівка по вул. Широкій, 4 57 

Капітальний ремонт водопровідної мережі в м. Борщів по  

вул. Вовківській 

150 

Капітальний ремонт ліфтового господарства ЦРКЛ в м. Борщів по вул. 

Бандери, 108 

585 

Капітальний ремонт клубу в с. Стрілківці по вул. Центральній, 258 100 

Капітальний ремонт дитячого садочка в с. Стрілківці по  

вул. Кут, 28  

60 

Капітальний ремонт ЗОШ № 2 в Борщів по вул. Л. Курбаса, 7 160 

Капітальний ремонт приміщення ФАПу в с. Кривче по вул. Центральній, 

20/а  

80 

Капітальний ремонт системи водопостачання в с. Висічка по вул. Шевченка, 

60 

80 

Капітальний ремонт будинку народної творчості в с. Дунів 1 410 

Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та вхідних дверей груп) 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад I—III 

ступенів — дошкільний навчальний заклад” в с. Горішня Вигнанка по вул. 

Шкільній, 1  

390 

Капітальний ремонт амбулаторії в с. Нагірянка 100 

Будівництво спортивного залу ЗОШ I—III ступенів № 6 в м. Чортків по вул. 

Залізничній, 10  

1 600”; 

18) у розділі “Харківська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “142 701,7” замінити цифрами “182 701,7”; 

у позиції “Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів по заміні вікон та 

дверей у Сахновщинській загальноосвітній школі I—III ступенів № 2 по вул. Остапченко, 40а в смт 

Сахновщина Сахновщинського району Харківської області” цифри “600” замінити цифрами “500”; 

у позиції “Реконструкція зони “Планета мавп” та існуючих будівель і споруд КО “Харківський 

зоопарк”, за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (6 черга)” цифри “12 642” замінити цифрами “27 

642”; 
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у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження” слова і цифри “Капітальний 

ремонт будівлі із заміною вікон на металопластикові в хірургічному відділенні КЗОС 

“Нововодолазька центральна районна лікарня” по вул. Пушкіна, 16, смт Нова Водолага” замінити 

словами і цифрами “Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон на металопластикові в 

хірургічному відділенні КЗОЗ “Нововодолазька центральна районна лікарня” по вул. Пушкіна, 16, 

смт Нова Водолага”; 

виключити такі позиції:  

“Встановлення системи вентиляції та рекуперації повітря в приміщенні 

басейну Лозівського ліцею № 4 Лозівської міської ради, за адресою: 

м. Лозова, м-н 4, буд. 45 

1 500 

Реконструкція м’якої покрівлі на шатрову загальноосвітньої школи I—III 

ступенів № 7 Лозівської міської ради за адресою: м. Лозова, м-н 3, буд. 29 

1 300”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Реконструкція системи вентиляції та рекуперації повітря, водоочищення, 

душових кімнат басейну Лозівського ліцею № 4 Лозівської міської ради 

Харківської області за адресою: мікрорайон 4, буд. 45, м. Лозова, Харківська 

область 

2 900 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги  

Т-17-02 “/Н 12/— Краснокутськ — Богодухів” ділянка  

км 32 + 900 — км 34 + 500, протяжністю 1,6 км 

3 265,3 

Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) в Слобідській 

загальноосвітній школі I—II ступенів Краснокутської районної ради 

Харківської області 

306,1 

Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) в Гутянській 

загальноосвітній школі I—III ступенів Богодухівської районної ради 

Харківської області 

306,1 

Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) в Полковомикитівській 

загальноосвітній школі I—III ступенів Богодухівської районної ради 

Харківської області 

306,1 

Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) в Богодухівському ліцеї № 3 

Богодухівської районної ради Харківської області 

306,1 

Капітальний ремонт спортивного залу і (заміна підлоги) в Богодухівській 

гімназії № 1 Богодухівської районної ради Харківської області 

204,2 

Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) в Шарівській 

загальноосвітній школі I—III ступенів Богодухівської районної ради 

Харківської області  

306,1 

Будівництво напірного каналізаційного колектору смт Мала Данилівка. 

Ювілейна-Академічна-очисні споруди с. Караван 

732 

Капітальний ремонт дитячого садка по провулку Корсіковському, 19 в місті 

Дергачі Дергачівського району, Харківської області 

1 495,3 

Капітальний ремонт системи опалення, теплового пункту внутрішніх 

електричних мереж та внутрішніх приміщень, заміна вікон на 

енергозберігаючі та утеплення будівлі В-1 КЗОЗ РТМО” Дергачівська 

центральна районна лікарня” за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. 

1 Травня, 4 

1 381,8 

Реконструкція актової зали Великопроходівського навчального виховного 

комплексу за адресою: Великі Проходи, Дергачівського району, Харківської 

області, вул. Iл’їнська, 1, в приміщенні групи дошкільного підрозділу 

320,5 
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Капітальний ремонт спортивної зали Солоницівської гімназії № 3 за 

адресою: сел. Солоницівка Дергачівського району, Харківської області, вул. 

Енергетична, 4 

535,2 

Капітальний ремонт спортивної зали Дергачівської гімназії № 3 за адресою: 

м. Дергачі Дергачівського району, Харківської області, вул. Сумський шлях, 

79 

535,2 

Газифікація с. Піски-Радьківські Борівського району Харківської області 2 200 

Капітальний ремонт “Ділянка автошляху (від ВПУ № 27 до знаку с. 

Новоосинове) в смт Ківшарівка Харківської області 

2 800 

Придбання автомобілів спеціального призначення (сміттєвозів)  

КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” м. Харків 

5 000 

Капітальний ремонт комунального закладу “Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 16 Харківської міської ради” 

1 153,8 

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-

виховний комплекс № 21 Харківської міської ради Харківської області” 

3 846,2”; 

19) у розділі “Херсонська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “55 992,751” замінити цифрами “70 984,513”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Реконструкція артезіанської свердловини № 7-341  

смт Новоолексіївка, Генічеського району 

1 996,5 

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Червоноармійська, смт 

Новоолексіївка, Генічеського району 

502,568 

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Залізнична,  

смт Новоолексіївка, Генічеського району 

247,502 

Капітальний ремонт покрівлі Дмитрівського сільського будинку культури в с. 

Дмитрівка, Каховського району 

529,407 

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Верхньорогачицької ЗОШ № 1 I—

III ступенів в смт Верхній Рогачик 

476,11 

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) центрального будинку культури в 

смт Верхній Рогачик 

247,5 

Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) будівлі 

гінекологічного відділення комунального закладу “Верхньорогачицька 

центральна районна лікарня” смт Верхній Рогачик 

113,459 

Будівництво лінії освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по 

вул. Шевченко у смт Новотроїцьке 

466,304 

Капітальний ремонт покрівлі ФАП по пров. Центральний, 6 Малокаховської 

сільської ради, с. Малокаховка Каховського району 

420,65 

Капітальний ремонт: заміна вікон та дверей будівлі навчального корпусу 

Нововоронцовської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 1 за адресою: 

Херсонська область, Нововоронцовський район,  

смт Нововоронцовка, вул. Суворова, 6 

1 353,769 

Капітальний ремонт: заміна вікон, опалювальної системи, частковий ремонт та 

утеплення даху Великоолександрівської загальноосвітньої школи I—III 

ступенів № 1 

 

950,405 
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Заходи з енергозбереження: заміна дверних та віконних блоків на 

металопластикові в Новобериславському дошкільному навчальному закладі 

(ясла-садок) 

100 

Реконструкція котельні Бериславської центральної районної лікарні 1 487,588 

Придбання рентгенівського обладнання флюорографа стаціонарного плівкового 

(розмір плівки 70x70) для Центральної міської лікарні міста Нова Каховка 

1 100 

Капітальний ремонт, утеплення фасаду Раденських ясел-садочка по вул. 

Гагаріна, 2, с. Раденськ Цюрупинського району 

84 

Капітальний ремонт будівлі, заміна віконних блоків дошкільного навчального 

закладу “Сонечко” по вул. Центральній, 21, с. Щасливе Цюрупинського району 

67 

Капітальний ремонт будівлі, заміна віконних блоків дошкільного навчального 

закладу по вул. Вінницькій, 33, с. Абрикосівка Цюрупинського району 

62,98 

Реконструкція покрівлі Виноградівського будинку культури по  

вул. Поповича, 2а, с. Виноградове Цюрупинського району 

433,85 

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчальною закладу ясел- садка № 3 

на пл. Меліораторів, 8, смт Брилівка Цюрупинського району 

62,84 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі Костогризівського будинку 

культури по вул. Мічуріна, 2 а, с. Костогризове Цюрупинського району 

88,4 

Капітальний ремонт одноповерхової будівлі під розміщення садової групи 

Тарасівського дошкільного навчального закладу “Світлячок” по вул. Садовій, 

100, с. Тарасівка Цюрюпииського району 

176,86 

Придбання та монтаж ліфта по вул. Пролетарській, 122, під’їзд 5, 

м. Цюрупинськ 

104,94 

Капітальний ремонт будівлі, утеплення стін дошкільного навчального закладу 

№ 3 по вул. Крилова, 167б, м. Цюрупинськ 

72,54 

Реконструкція (технічне переоснащення обладнання із застосуванням 

технології енергозбереження) артезіанської свердловини № 18-263 

“Центральна” по вулиці Грушевського — Парковій, Чаплинський район 

221,55 

Термомодернізація будівлі дошкільного навчального закладу № 3 “Струмочок” 

по вул. Франка, 5, смт Чаплинка 

104,57 

Термомодернізація будівлі дошкільного навчального закладу № 1 “Вишенька”, 

по вул. Миру, 1, смт Чаплинка 

102,68 

Термомодернізація будівлі дошкільного навчального закладу “Малятко” по вул. 

Грушевського, 58, смт Чаплинка 

79 

Облаштування артезіанської свердловини до вул. Молодіжній,  

с. Надеждівка Чаплинського району 

149,59 

Термомодернізація фасаду, заміна вікон і дверей ясел-садка № 2 “Казка” по вул. 

Фрунзе, смт Каланчак Каланчацького району 

303,65 

Капітальний ремонт будівлі для розміщення лікарської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 44,  

с. Новоолександрівка Каланчацького району 

30,42 

Капітальний ремонт будівлі, проведення термомодернізації дошкільного 

навчального закладу ясел-садка “Золотий ключик” по вул. Святомиколаївській, 

59, с. Благодатне Скадовського району 

397,53 

Реконструкція системи опалення дитячого садка по  

вул. Молодіжній, 20, с. Улянівка Скадовського району 

95,43 
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Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон у загальноосвітньому навчальному 

закладі по вул. Шкільній, 50, с. Михайлівка Скадовського району 

49,14 

Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон комунального закладу “Ясла-садок № 

3 “Дзвіночок” по вул. Мангубінській, 37б,  

м. Скадовськ Скадовського району 

150,56 

Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон комунального закладу “Ясла-садок 

комбінованого типу № 4 “Чебурашка” по  

вул. Мангубінській, 103а, м. Скадовськ Скадовського району 

50,5 

Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон комунального закладу “Ясла-садок № 

7 “Казка” по вул. Покровській, 39а, м. Скадовськ Скадовського району 

62,64 

Капітальний ремонт операційного хірургічного відділення комунального 

закладу “Скадовська центральна районна лікарня” по вул. Шмідта, 24, м. 

Скадовськ Скадовського району 

60 

Капітальний ремонт, заміна дверей та вікон на енергозберігаючі 

Малокардашинської загальноосвітньої школи I—II ступеня, с. Мала 

Кардашинка Голопристанського району 

63 

Капітальний ремонт покрівлі Новософіївської загальноосвітньої школи I—III 

ступеня, с. Новософіївка Голопристанського району 

68,27 

Реконструкція недобудованої будівлі харчоблоку під господарсько-медичний 

блок (I черга) по вул. Леніна, 7, м. Гола Пристань Голопристанського району 

487,138 

Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі Бехтерської 

загальноосвітньої школи I—III ступеня, с. Бехтери Голопристанського району 

147,34 

Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в будівлі 

Кардашинської ЗОШ I—II ступенів, що знаходиться за адресою: 

Голопристанський район, с. Кардашинка  

31,5 

Капітальний ремонт з утеплення фасаду мінеральною ватою з подальшою 

зашивкою його металопрофілем дошкільного навчального закладу № 3 

“Берегиня” (корпус Б) вул. К. Маркса, 14 м. Гола Пристань Херсонської області 

715,25 

Капітальний ремонт з утеплення фасаду мінеральною ватою з подальшою 

зашивкою його металопрофілем дошкільного навчального закладу № 3 

“Берегиня” (корпус А) вул. К. Маркса, 14 в м. Гола Пристань Херсонської 

області 

476,832”; 

20) у розділі “Хмельницька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “87 642,586” замінити цифрами “102 842,586”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Реконструкція котельні із встановленням твердопаливного котла по вул. 

Тимірязева, 123, в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області  

3 011,146 

Реконструкція приміщення їдальні під ДНЗ “Малятко” по  

вул. Димінського, 20 в с. Струга Новоушицького району Хмельницької області 

650,167 

Капітальний ремонт вул. Островського (від шиномонтажа до ж/будинку № 49) 

в с. Колибаївка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області 

1 338,687 

Капітальний ремонт гімназії I—III ст. по вул. Папірників, 20а в смт Понінка 

Полонського району Хмельницької області 

813 

Капітальний ремонт покриття вул. Шкільна в с. Мухарів Славутського району 

Хмельницької області 

800 

Капітальний ремонт Ганнопільського сільського будинку культури в с. 800 
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Ганнопіль, Славутського району Хмельницької області 

Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) дошкільного 

навчального закладу ясла-садка № 6 “Золота рибка” по вул. Миру, 6 в м. 

Славута Хмельницької області 

600 

Капітальний ремонт будівлі кінотеатру ім. Шевченка по  

вул. Площа Шевченка, 3 в м. Славута Хмельницької області 

640 

Реконструкція вул. Поліської в м. Славута Хмельницької області 260 

Дитяче відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по 

вул. В. Котика, 85 у м. Шепетівці — завершення будівництва 

1 087 

Придбання комп’ютерної техніки для спеціалізованої ЗОШ  

I—III ступенів № 29 м. Хмельницького 

100 

Придбання комп’ютерної техніки для спеціалізованої ЗОШ 

I—III ступенів № 7 м. Хмельницького 

100 

Капітальний ремонт пологового відділення Старокостянтинівської центральної 

районної лікарні 

692,5 

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горищного перекриття корпусу № 2 

Бутовецької ЗОШ I—II ст. Старокостянтинівського району, Хмельницької 

області 

 

470,1 

Реконструкція нежитлової будівлі під дільничну лікарню по  

вул. Миру, 15 в смт Вовковинці, Деражнянського району, Хмельницької 

області 

3 098,5 

Капітальний ремонт приміщення комунальної установи “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Меджибізької об’єднаної територіальної громади 

365,3 

Будівництво артезіанської свердловини для господарчо-питного 

водопостачання населення по вул. Польовій у селі Старий Остропіль, 

Старокостянтинівського району, Хмельницької області 

373,6”; 

21) у розділі “Черкаська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “82 165,8” замінити цифрами “112 313,8”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Придбання спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ Черкаської 

міської ради 

4 000 

Придбання електроінформаційного табло для КП “Спортивний комплекс 

“Будівельник” Черкаської міської ради 

1 000 

Для реалізації програми енергозбереження в закладах охорони здоров’я та освіти 

Золотоніського району Черкаської області 

5 000 

Капітальний ремонт Москаленківського НВК в селі Москаленки 

Чорнобаївського району Черкаської області 

150 

Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення Чорнобаївського району / 

Н-08/Старий Коврай — Ленінське (Степове) —  

Лящівка км 0 + 000 км 21 + 680 

2 000 

Реконструкція центральної котельні по вул. Комарова 5, в смт Драбів 1 499 

Поточний ремонт даху Чигиринського районного будинку культури з 

облаштуванням м’якої утеплюючої покрівлі в м. Чигирин Черкаської області по 

вул. Б. Хмельницького, 28 

1 499 
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Технічне переоснащення із заміною частини водопровідної мережі по вулицях 

Набережна, Калініна, Давиденка, Чкалова, Ляшенка, провулок Ляшенка, 

Матросова, Польова, Щорса, Лисенка в м. Жашків Черкаської області 

2 621,04 

Капітальний ремонт існуючого напірного колектора від КНС № 2 до очисних 

споруд м. Жашків Черкаської області (ділянка № 2) 

750 

Капітальний ремонт приміщень центру первинної медико-санітарної допомоги 

Жашківського району по вул. Лікарняній, 19 (колишня Щорса) в м. Жашків 

Черкаської області 

512,21 

Встановлення котлів у Лисянському дошкільному навчальному закладі (ясла-

садочок) “Ромашка” по вул. Кірова, 2 в смт Лисянка Черкаської області 

(реконструкція) 

 

421,12 

Капітальний ремонт з утеплення фасаду та заміною вікон на енергозберігаючі 

ЗОШ I—III ст. по вул. Леніна, 2 в с. Молодецьке Маньківського району в рамках 

проекту “Термомодернізація Молодецької ЗОШ I—III ступенів Маньківської 

районної ради, Черкаської області 

402,89 

Капітальний ремонт приміщення пральні Тальнівської центральної районної 

лікарні, м. Тальне Черкаської області 

292,74 

Реконструкція скверу імені Черняховського в м. Умань Черкаської області 910 

Облаштування дитячих, спортивних майданчиків, м. Умань Черкаської області 120 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Старі Бабани Уманського району 

Черкаської області 

265 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Затишок Уманського району 

Черкаської області 

61 

Водопостачання с. Городниця Уманського району Черкаської області 155 

Облаштування зупинок громадського транспорту в населених пунктах 

Уманського району 

120 

Облаштування дитячих, спортивних майданчиків в населених пунктах 

Уманського району 

122 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Шарнопіль Монастирищенського 

району Черкаської області 

360 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Лукашівка Монастирищенського 

району Черкаської області 

377 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Степівка Монастирищенського 

району Черкаської області 

102 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Половинчик 

Монастирищенського району Черкаської області 

64 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Копіювата Монастирищенського 

району Черкаської області 

57 

Облаштування зупинок громадського транспорту в населених пунктах 

Монастирищенського району Черкаської області 

48 

Облаштування дитячих, спортивних майданчиків в населених пунктах 

Монастирищенського району Черкаської області 

67 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Монастирище Черкаської області 295 

Облаштування дитячих, спортивних майданчиків в населених пунктах м. 95 
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Монастирище Черкаської області 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Шукайвода Христинівського 

району Черкаської області 

318 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Велика Севастянівка 

Христинівського району Черкаської області 

152 

Реконструкція нежитлової будівлі кінотеатру під ДЮКФП “Олімп” в м. 

Христинівка, Черкаська область 

742 

Облаштування зупинок громадського транспорту в населених пунктах 

Христинівського району Черкаської області 

60 

Облаштування дитячих, спортивних майданчиків в населених пунктах 

Христинівського району Черкаської області 

155 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Христинівка Черкаської області 275 

Облаштування дитячих, спортивних майданчиків, м. Христинівка Черкаської 

області 

80 

Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для господарсько-

побутових потреб ФОСК “Колос” м. Городище, Городищенський район, 

Черкаської області 

125,2 

Капітальний ремонт системи теплопостачання ЗОШ № 1  

ім. С. С. Гулака-Артемовського по вул. Фізкультурній, 39в,  

м. Городище, Черкаської обл. (додаткова установка твердопаливних котлів) 

1 151,61 

Капітальний ремонт приміщень (ремонт покрівлі) Городищенської ЗОШ № 3 I—

III ст. по вул. Желябова, 3, м. Городище, Черкаської області 

620,29 

Реконструкція шатрового даху дитячого садка “Казка” на 140 місць в смт 

Катеринопіль, Черкаська обл. 

687,5 

Енергоефективні заходи в школі с. Вікнине Катеринопільського району 

Черкаської області. Капітальний ремонт: заміна вікон 

575,84 

Реконструкція існуючої котельні під теплогенераторну для опалення кінотеатру 

“Космос” по вул. Леніна, 2 в м. Шпола, Черкаської області 

1 004,56 

Прибудова лікарняного ліфта на 2 зупинки до будівлі Шполянської ЦРЛ імені 

братів Коломійченків 

835”; 

22) у розділі “Чернівецька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “67 697,3” замінити цифрами “72 697,3”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт та влаштування електричного опалення у будинку 

народної творчості та дозвілля села Черепківці Глибоцького району  

140 

Продовження будівництва Йорданештської ЗОШ I—III ступенів Глибоцького 

району  

1 400 

Продовження будівництва спортивного майданчика із штучним покриттям 

(с. Купка, Глибоцького району) 

600 

Будівництво підвідного газопроводу високого тиску в смт Глибока 1 800 

Проведення енергозбережувальних робіт в Герцаївському районному центрі 

первинної медико-санітарної допомоги 

70 

Придбання товарів довгострокового користування (придбання стільців) для 

будинку культури в с. Хряцька Герцаївського району 

40 

Капітальний ремонт класних приміщень в Годинівській ЗОШ  190,04 
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I—III ступенів з використанням енергозберігаючих технологій (заміна вікон) в 

с. Годинівка Герцаївського району 

Державна субвенція Новоселицькому районному управлінню освіти 

Новоселицької РДА Чернівецької області для проведення капітального 

ремонту актового залу Топорівської ЗОШ  

I—III ступенів Новоселицького району 

323,96 

Придбання та облаштування двох дитячих майданчиків в м. Новоселиця 210 

Державна субвенція Мамализькій об’єднаній територіальній громаді для 

придбання комп’ютерного класу в Стальнівецькому НВК 

100 

Капітальні видатки на облаштування дитячого спортивного майданчика у 

навчально-виховному комплексі “Берегиня”  

(м. Чернівці, вул. Карбулицького, 2)  

126”; 

23) у розділі “Чернігівська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “70 739,9” замінити цифрами “75 668,896”; 

у позиції “Реконструкція басейну з утепленням зовнішніх стін Ніжинської гімназії № 16, м. 

Ніжин, 3-й мікрорайон, 11, Чернігівська область, в тому числі ПВР” цифри “3 791” замінити 

цифрами “3 077”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт Остерської районної лікарні в м. Остер 
(вул. Одинця, 32) Козелецького району Чернігівської області 

693,996 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 
пусконалагоджувальних робіт модулів нагріву та підключення їх до 
системи газопостачання, встановлення вхідних пластикових дверей для 
Лемешівської ЗОШ I—III ступенів Козелецького району Чернігівської 
області 

120 

Придбання ноутбука з проектором, посуду для шкільної їдальні, вхідних 
пластикових вікон, спортивного інвентарю для Козелецької ЗОШ I—III 
ступенів № 3 Козелецького району Чернігівської області 

90 

Придбання вхідних пластикових вікон, комп’ютерів (7 штук) для 
Козелецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату 
Козелецького району Чернігівської області 

87 

Придбання комп’ютерів (5 штук) та ксерокса для відділу освіти 
Козелецької районної державної адміністрації Козелецького району 
Чернігівської області 

69 

Придбання мультимедійного комплексу (проектор та ноутбук) для 
Білорічицької ЗОШ I—III ст. Прилуцького району Чернігівської області  

 

17 

Придбання мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка та проектор) 
для Богданівської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району Чернігівської області 

39 

Придбання мультимедійного комплексу (проектор та ноутбук) для 
Валківської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району Чернігівської області  

17 

Придбання мультимедійного комплексу (проектор та ноутбук) для 
Дідівської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району Чернігівської області 

29 

Придбання мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка, проектор та 
ноутбук) для Дубогаївської ЗОШ  
I—III ст. Прилуцького району Чернігівської області 

37 

Придбання мультимедійного комплексу (проектор та ноутбук) для 
Знам’янської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району Чернігівської області 

17 
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Придбання мультимедійного комплексу (проектор та ноутбук) для 
Івківської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району Чернігівської області 

29 

Придбання мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка, проектор та 
ноутбук) для Ладанської гімназії Прилуцького району Чернігівської області 

37 

Придбання мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка та проектор) 
для Лісовосорочинської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району Чернігівської 
області 

17 

Придбання мультимедійного комплексу (проектор та ноутбук) для 
Линовицької ЗОШ I—III ст. Прилуцького району Чернігівської області 

39 

Придбання комп’ютера для Малківської ЗОШ I—III ст. Прилуцького 
району Чернігівської області 

12 

Придбання мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка, проектор та 
ноутбук) для Малодівицької ЗОШ I—III ст. Прилуцького району 
Чернігівської області 

37 

Придбання мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка, проектор та 
ноутбук) для Охіньківської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району 
Чернігівської області 

37 

Придбання мультимедійного комплексу для Ряшківської ЗОШ  
I—III ст. Прилуцького району Чернігівської області 

17 

Придбання мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка, проектор та 
ноутбук) для Сергіївської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району Чернігівської 
області  

37 

Придбання мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка, проектор та 
ноутбук) для Сухополов’янської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району 
Чернігівської області 

37 

Придбання мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка, проектор та 
ноутбук) для Товкачівської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району 
Чернігівської області 

37 

Придбання мультимедійного комплексу (проектор та ноутбук) для 
Яблунівської ЗОШ I—III ст. Прилуцького району Чернігівської області 

17 

Придбання мультимедійного комплексу (проектор та ноутбук) 
Великодівицької ЗОШ I—II ст. Прилуцького району Чернігівської області 

12 

Придбання комп’ютера для Голубівської ЗОШ I—II ст. Прилуцького 
району Чернігівської області 

12 

Придбання комп’ютера для Жовтневої ЗОШ I—II ст.  
Прилуцького району Чернігівської області 

12 

Придбання комп’ютера для Заїздської ЗОШ I—II ст.  
Прилуцького району Чернігівської області 

12 

Придбання мультимедійного комплексу (проектор та ноутбук) для 
Замістянської ЗОШ I—II ст. Прилуцького району Чернігівської області 

29 

Придбання комп’ютера для Канівщинської ЗОШ I—II ст. Прилуцького 
району Чернігівської області 

12 

Придбання комп’ютера для Обичівської ЗОШ I—II ст. Прилуцького району 
Чернігівської області 

12 

Придбання комп’ютера для Погребівської ЗОШ I—II ст. Прилуцького 
району Чернігівської області 

21 

Придбання ноутбука для Подищанської ЗОШ I—II ст. Прилуцького району 
Чернігівської області 

8 

Придбання проектора для Рудівської ЗОШ I—II ст. Прилуцького району 
Чернігівської області 

9 
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Придбання мультимедійного комплексу (проектор та ноутбук) Удайцівська 
ЗОШ I—II ст. Прилуцького району Чернігівської області 

29 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Білорічицького 
ДНЗ № 1 Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Білорічицького 
ДНЗ № 2 Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Білошапківського 
ДНЗ “Малятко” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Валківського 
ДНЗ “Сонечко” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для 
Великодівицького ДНЗ “Сонечко” Прилуцького району Чернігівської 
області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Голубівського 
ДНЗ “Капітошка” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок та інгалятора для 
Дідівського ДНЗ “Барвінок” Прилуцького району Чернігівської області 

11 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Замістянського 
ДНЗ “Барвінок” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Знам’янського 
ДНЗ “Берізка” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Івківського ДНЗ 
“Малятко” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Канівщинського 
ДНЗ “Веселка” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Краслянського 
ДНЗ “Ромашка” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок та інгалятора для 
Ладанського ДНЗ “Барвінок” Прилуцького району Чернігівської області  

11 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок та інгалятора для 
Ладанського ДНЗ “Червона шапочка” Прилуцького району Чернігівської 
області 

11 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок та інгалятора для 
Линовицького ДНЗ “Веселка” 

11 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок та інгалятора для 
Линовицького ДНЗ № 2 Прилуцького району Чернігівської області 

11 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок та інгалятора для 
Малодівицького ДНЗ “Ромашка” Прилуцького району Чернігівської 
області 

11 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Обичівського 
ДНЗ “Капітошка” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Охіньківського 
ДНЗ “Сонечко” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Рудівського ДНЗ 
“Волошка” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Сергіївського 
ДНЗ “Казка” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок та інгалятора для 
Сухополов’янського ДНЗ “Радість” Прилуцького району Чернігівської 
області 

11 
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Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Товкачівського 
ДНЗ “Барвінок” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок для Удайцівського 
ДНЗ “Пролісок” Прилуцького району Чернігівської області 

9 

Придбання апарату для приготування кисневих пінок та інгалятора для 
Яблунівського ДНЗ “Веселка” Прилуцького району Чернігівської області 

11 

Придбання комп’ютерного мамографа для КЛПЗ “Бобровицька центральна 
районна лікарня” Бобровицького району Чернігівської області 

199,5 

Придбання аналізатора для формули крові для КЛПЗ “Бобровицька 
центральна районна лікарня” Бобровицького району Чернігівської області 

199,97 

Придбання апарату ударно-хвильової терапії УВТ STARDEVICE для КЛПЗ 
“Бобровицька центральна районна лікарня” Бобровицького району 
Чернігівської області 

199,91 

Придбання електрокоагулятора зварювального для КЛПЗ “Бобровицька 
центральна районна лікарня” Бобровицького району Чернігівської області  

55 

Придбання лігатора вакуумного для КЛПЗ “Бобровицька центральна 
районна лікарня” Бобровицького району Чернігівської області 

30 

Придбання УЗД датчик для діагностики судин та щитовидної залози для 
КЛПЗ “Бобровицька центральна районна лікарня” Бобровицького району 
Чернігівської області 

199 

Придбання операційного столу для КЛПЗ “Бобровицька центральна 
районна лікарня” Бобровицького району Чернігівської області 

116,62 

Придбання постільної білизни Прилуцьким міськвиконкомом  
м. Прилуки Чернігівської області 

199 

Придбання медичного обладнання Прилуцьким міськвиконкомом м. 
Прилуки Чернігівської області 

199 

Придбання ліжок (50 шт) Прилуцьким міськвиконкомом  
м. Прилуки Чернігівської області 

110 

Придбання комплекту спортивного обладнання Прилуцьким 
міськвиконкомом м. Прилуки Чернігівської області 

199 

Придбання огорожі для спортивних майданчиків Прилуцьким 
міськвиконкомом м. Прилуки Чернігівської області 

180 

Придбання флат камери для реабілітації та відновлення психічного 
здоров’я учасників АТО для Прилуцького міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді м. Прилуки Чернігівської області 

 

199 

Придбання комп’ютерної техніки для дитячих садків управління освіти 
Прилуцької міської ради м. Прилуки Чернігівської області 

179 

Придбання станків ЧПУ (2 шт) для управління освіти Прилуцької міської 
ради м. Прилуки Чернігівської області 

150 

Придбання станка рейсмусно-фугувального для управління освіти 
Прилуцької міської ради м. Прилуки Чернігівської області 

49 

Придбання штучного покриття для управління освіти Прилуцької міської 
ради м. Прилуки Чернігівської області 

199 

Придбання шкільних меблів для управління освіти Прилуцької міської ради 
м. Прилуки Чернігівської області 

110 

Придбання ліжок для територіального центру соціального обслуговування 
Прилуцької міської ради м. Прилуки Чернігівської області 

90 
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Придбання ноутбуків (2 шт), комп’ютера, проектора з екраном, спідометра 
електричного, динамометра, костюмів для навчання ходьби для Центру 
соціальної реабілітації інвалідів Прилуцької міської ради м. Прилуки 
Чернігівської області 

88 

Капітальний ремонт кухні санітарного відділення для постійного або 
тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян 
Срібнянського району територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) в с. Карпилівка 

210 

Реконструкція будівлі автогаража під розміщення пожежного депо в селі 
Макіївка Носівського району Чернігівської області 

300 

Закупівля вікон для Монастирищенського дошкільного навчального 
закладу “Веселочка” Ічнянського району Чернігівської області 

60 

Закупівля дитячого майданчика середнього, с. Монастирище, Ічнянський 
район, Чернігівська область 

144”; 

24) у розділі “м. Київ”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “35 894,4” замінити цифрами “45 894,4”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт внутрішніх мереж школи I—III ступенів № 9 
(просп. М. Рокоссовського, 5, м. Київ) 

700 

Капітальний ремонт харчоблоку дошкільного навчального закладу  
№ 52 (вул. Квітки Цісик, 48, м. Київ) 

400 

Ремонт електрощитової у багатоквартирному будинку  
(просп. М. Рокоссовського, 8-А, м. Київ) 

80 

Ремонт електрощитових у багатоквартирному будинку  
(просп. М. Рокоссовського, 10-А, м. Київ) 

150 

Ремонт електрощитових та електромереж у багатоквартирному будинку (вул. 
Полярна, 5-А, м. Київ) 

300 

Ремонт електрощитових та електромереж у багатоквартирному будинку 
(просп. М. Рокоссовського, 4-А, м. Київ) 

200 

Ремонт сходових клітин у багатоквартирному будинку  
(просп. М. Рокоссовського, 8-А, м. Київ) 

140 

Ремонт сходових клітин у багатоквартирному будинку  
(просп. М. Рокоссовського, 7, м. Київ) 

300 

Ремонт сходових клітин у багатоквартирному будинку  
(вул. Ю. Кондратюка, 2 (4, 6 під’їзди), м. Київ) 

150 

Обладнання дитячого майданчика у дворі багатоквартирного будинку (вул. Ю. 
Кондратюка, 4-Б, м. Київ) 

60 

Обладнання дитячого майданчика у дворі багатоквартирного будинку (просп. 
М. Рокоссовського, 3, м. Київ) 

60 

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

60 

Ремонт внутрішніх мереж у багатоквартирному будинку  
(вул. Ф. Максименка, 4, м. Київ) 

200 

Ремонт внутрішніх мереж у багатоквартирному будинку  
(вул. Ф. Максименка, 10, м. Київ) 

200 

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  

1 000 

http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

№ 185, вул. Серпова, 20/6) 

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) 

1 000 

Проведення робіт з капітального ремонту фасадів загальноосвітнього 
навчального закладу № 222 по вулиці Тулузи, 6-А в Святошинському районі 
міста Києва 

1 490 

Проведення робіт з капітального ремонту фасадів загальноосвітнього 
навчального закладу № 35 по вулиці Гната Юри, 10-Б в Святошинському 
районі міста Києва 

1 490 

Проведення робіт з капітального ремонту фасадів загальноосвітнього 
навчального закладу № 196 по вулиці Зодчих, 22 в Святошинському районі 
міста Києва 

1 490 

Проведення робіт з капітального ремонту фасадів загальноосвітнього 
навчального закладу № 281 по бульвару Кольцова, 7-Б в Святошинському 
районі міста Києва 

530”; 

25) у позиції “Усього” цифри “1 950 179,66” замінити цифрами “2 394 803,406”. 

_____________________ 
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