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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 14 грудня 2016 р. № 935 

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, № 85, ст. 2772, № 91, ст. 2959, ст. 2974, № 95, ст. 3106) зміни, що 

додаються. 

  

Прем’єр-міністр України                                                        В. ГРОЙСМАН 

  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  

від 14 грудня 2016 р. № 935 

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 “10206100000 м. Iрпiнь” цифри “3720” замінити цифрами “1400”; 

у позиції “18203100000 м. Конотоп” цифри “5432,5” замінити цифрами “9432,5”; 

у позиції “06205100000 м. Малин” цифри “2827,149” замінити цифрами “2943,963”; 

у позиції “05220100000 м. Маріуполь” цифри “6600” замінити цифрами “21600”; 

у позиції “11203100000 м. Олександрія” цифри “10 400” замінити цифрами “9824,058”; 

у позиції “22205100000 м. Старокостянтинів” цифри “5000” замінити цифрами 

“10 000”; 

у позиції “23206100000 м. Умань” цифри “22 100” замінити цифрами “21 345”; 

у позиції “09205100000 м. Яремче” цифри “10 000” замінити цифрами “5000”; 

у позиції “06302200000 Баранівський район” цифри “4186” замінити цифрами “4050,2”; 

у позиції “14302200000 Баштанський район” цифри “3746,9” замінити цифрами 

“4018,9”; 
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у позиції “14304200000 Березнегуватський район” цифри “1169,2” замінити цифрами 

“1379,2”; 

у позиції “24303200000 Глибоцький район” цифри “10 531,692” замінити цифрами 

“9131,692”; 

у позиції “09304200000 Городенківський район” цифри “14 045,6” замінити цифрами 

“13 945,6”; 

у позиції “09305200000 Долинський район (Iвано-Франківська область)” цифри 

“2494,1” замінити цифрами “6897,1”; 

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

“15 025”; 

у позиції “10313200000 Києво-Святошинський район” цифри “11 790” замінити 

цифрами “14 110”; 

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

“12 395,3”; 

у позиції “17309200000 Корецький район” цифри “1000” замінити цифрами “500”; 

у позиції “14314200000 Миколаївський район (Миколаївська область)” цифри “6730” 

замінити цифрами “5830”; 

у позиції “23312200000 Монастирищенський район” цифри “1465” замінити цифрами 

“1620”; 

у позиції “14315200000 Новобузький район” цифри “3171,8” замінити цифрами 

“3391,8”; 

у позиції “17314200000 Рівненський район” цифри “2797,3” замінити цифрами 

“4294,9”; 

у позиції “09311200000 Рожнятівський район” цифри “15 216,7” замінити цифрами 

“16 036,7”; 

у позиції “10320200000 Сквирський район” цифри “2270” замінити цифрами “3470”; 

у позиції “14319200000 Снігурівський район” цифри “3168,6” замінити цифрами 

“3366,6”; 

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

“1685,6”; 

у позиції “23315200000 Уманський район” цифри “723” замінити цифрами “568”; 

у позиції “10324200000 Фастівський район” цифри “13 682” замінити цифрами 

“9002,763”; 

у позиції “23316200000 Христинівський район” цифри “1782” замінити цифрами 

“2537”; 

у позиції “06322200000 Черняхівський район” цифри “7098,519” замінити цифрами 

“6772,137”; 

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

“2350,308” замінити цифрами “550,308”; 

у позиції “04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області” цифри 

“45 229,676” замінити цифрами “43 772,546”; 
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у позиції “09100000000 Обласний бюджет Iвано-Франківської області” цифри 

“80 681,553” замінити цифрами “81 282,461”; 

у позиції “11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області” цифри “32 000” 

замінити цифрами “37 075,942”; 

у позиції “15100000000 Обласний бюджет Одеської області” цифри “12 290” замінити 

цифрами “10 800”; 

у позиції “17100000000 Обласний бюджет Рівненської області” цифри “19 855,5” 

замінити цифрами “22 967,9”; 

у позиції “24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області” цифри “28 943,4” 

замінити цифрами “32 143,4”; 

2) доповнити додаток: 

після позиції 

“03202100000 м. Володимир-Волинський 80” 

такою позицією: 

“16206100000 м. Гадяч 906,94”; 

після позиції  

“03203100000 м. Ковель 1499,904” 

такою позицією: 

“09204100000 м. Коломия 2100”; 

після позиції  

“03310200000 Любомльський район 1016” 

такою позицією: 

“10314200000 Макарiвський район 3479,237”; 

після позиції 

“11316200000 Олександрійський район 800” 

такою позицією: 

“21317200000 Олешківський район (Цюрупинський район) 4659,11”; 

після позиції 

“08316200000 Приморський район 966” 

такою позицією: 

“06321200000 Пулинський район (Червоноармійський район) 2551,2”; 

після позиції  

“02323200000 Хмільницький район 4000” 

такою позицією: 

“06305200000 Хорошівський район (Володарсько-Волинський 

район) 

1291,468”; 

після позиції  
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“22505000000 Об’єднана територіальна громада с. Гвардійське 264,368” 

такою позицією: 

“06503000000 Об’єднана територіальна громада с. Дубрівка 135,8”; 

після позиції  

“05100000000 Обласний бюджет Донецької області 34 498” 

такою позицією: 

“06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 390”; 

 

 

3) виключити такі позиції: 

“06305200000 Володарсько-Волинський район 1081,9”; 

“16302200000 Гадяцький район 906,94”; 

“21317200000 Цюрупинський район 4659,11”; 

“06321200000 Червоноармійський район 2848”; 

4) у позиції “Усього” цифри “2 427 280,993” замінити цифрами “2 454 761,171”. 

2. У додатку 2 до постанови: 

1) у позиції “13312200000 Пустомитівський район (для с. Зубра — 

5500 тис. гривень)” цифри “18 850” замінити цифрами “23 350”; 

у позиції “16100000000 Обласний бюджет Полтавської області” цифри “1200” замінити 

цифрами “5200”; 

2) доповнити додаток: 

після позиції 

“04304200000 Дніпропетровський район 600” 

такою позицією: 

“08307200000  Запорізький район 1500”; 

після позиції 

“13312200000 Пустомитівський район (для с. Зубра — 5500 тис. 

гривень) 

18 850” 

такою позицією: 

“06321200000 Пулинський район (Червоноармійський район) 296,8”; 

після позиції 

“10322200000 Таращанський район 1600” 

такою позицією: 

“15323200000 Тарутинський район 2989,8”; 

3) у позиції “Усього” цифри “391 806,429” замінити цифрами “405 093,029”. 

3. У додатку 3 до постанови: 
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1) у розділі “Вінницька область”: 

у позиції “Будівництво дороги місцевого значення на відрізку  

с. Краснопілка — с. Нараївка, Гайсинський район” цифри “897,2” замінити цифрами 

“1694,7”; 

у позиції “Капітальний ремонт теплотраси Бершадської окружної лікарні інтенсивного 

лікування по вул. Будкевича, 2 в місті Бершадь, Вінницької області” цифри “1000” замінити 

цифрами “945”; 

 

 

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

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

Вінницької області” замінити словами “Ремонт під’їзної дороги в с. Митків Гайсинського 

району Вінницької області”; 

слова “Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна в  

с. Ліщинці Погребищенського району Вінницької області” замінити словами “Вибірковий 

капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Набережна в селі Ліщинці 

Погребищенського району Вінницької області”; 

позицію:  

“Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Піонерській в 

м. Ямполі Вінницької області 

899” 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт будівлі міського будинку дитячої та юнацької 

творчості по вул. Свободи, буд. 130 в місті Ямпіль Вінницької області 

899”; 

виключити таку позицію: 

“Ремонт дороги районного значення на відрізку с. Краснопілка — 

с. Нараївка, Гайсинський район 

797,5”; 

доповнити розділ такою позицією: 

“Придбання меблів для Бершадської окружної лікарні інтенсивного 

лікування 

55”; 

2) у розділі “Дніпропетровська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “111 058,665” замінити цифрами 

“109 601,535”; 

у позиції “Реконструкція даху 2-х будівель Ляшківської  

ЗОШ I—III ступенів” цифри “5332,8” замінити цифрами “5100”; 

виключити таку позицію: 

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

Радянській, 2 в м. Підгороднє Дніпропетровського району 

Дніпропетровської області 

1457,13”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Благоустрій території Ляшківської ЗОШ I—III ст. за адресою: 42 
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с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області 

Благоустрій території Ляшківського сільського будинку культури за 

адресою: с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області 

32 

Благоустрій території сільського парку та меморіалу Слави за адресою: с. 

Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області 

37 

Реконструкція системи опалення Ляшківської ЗОШ I—III ступенів 

Царичанського району Дніпропетровської області 

 

74,4 

Капітальний ремонт даху та енергозберігаючі заходи у Ляшківському 

ФАПі Царичанського району Дніпропетровської області (заміна вікон, 

дверей та утеплення фасаду) 

47,4”; 

3) у розділі “Донецька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “102 098” замінити цифрами “117 098”; 

виключити такі позиції: 

“Розроблення проектно-кошторисної документації щодо капітального 

ремонту (в тому числі термомодернізації) та реконструкції установ 

бюджетної сфери Великоновосілківського району 

1200”; 

“Капітальний ремонт по утепленню фасадів будівлі дитячого стаціонару 

КЗ “Маріупольське територіальне медичне об’єднання дитини та жінки” 

за адресою: пр. Миру, 80 в м. Маріуполі 

6600”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Великоновосілківська селищна рада. Розроблення проектно-кошторисної 

документації робочий проект “Оптимізація мережі водопостачання та 

водовідведення з улаштуванням модульних очисних споруд та 

будівництва дощової каналізації”, у смт Велика Новосілка Донецької 

області 

394 

Великоновосілківська селищна рада. Виконання проектно-

вишукувальних робіт по робочому проекту “Будівництво сортувального 

комплексу по переробці ТПВ” у смт Велика Новосілка Донецької області 

318 

Комунальна лікувально-профілактична установа “Великоновосілківська 

центральна районна лікарня”. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт установи 

488 

Реконструкція двоповерхової будівлі, м. Маріуполь,  

вул. Менделеєва, 19 

7707 

Реконструкція двоповерхової будівлі, м. Маріуполь, 

вул. Червономаякська, 19 

7293 

Реконструкція корпусу загальноосвітньої школи № 39 під розміщення 

дошкільного підрозділу учбово-виховного комплексу по  

вул. Брестській, 38 у сел. Волонтьоровка (з проектуванням)  

м. Маріуполь 

700 

Капітальний ремонт спортивного легкоатлетичного манежу по  

вул. Ломізова, 1 (друга черга) (з проектуванням) м. Маріуполя 

400 
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Капітальний ремонт покрівлі НВК “Гімназія-школа” № 1 за адресою: 

вул. В. Визволителів, 92 в м. Маріуполь, у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 

900 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі КДНЗ загального розвитку “Ясла-

садок № 166 “Діоскурія” за адресою: вул. Октябрьська, 25,  

сел. Сартана в м. Маріуполі, у відповідності з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

500 

  

Капітальний ремонт будівлі КЗ “Маріупольська гімназія № 2” за адресою: 

вул. Лавицького, 7, в м. Маріуполь, у відповідності  

з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

610 

Капітальний ремонт мереж центрального опалення КЗ “Загальноосвітньої 

школи I—III ступенів № 21” за адресою: 

вул. Озеро Хасан, 3 в м. Маріуполь, у відповідності  

з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

460 

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень центральної районної 

адміністрації за адресою: вул. Митрополитська, 39, в м. Маріуполь,  

у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

530 

Капітальний ремонт по утепленню фасадів будівлі загальноосвітньої 

школи № 47 за адресою: вул. Лута, 32, в м. Маріуполь, у відповідності з 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (код ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт 

і реставрація) 

2500”; 

4) у розділі “Житомирська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “88 921,409” замінити цифрами 

“89 014,609”; 

у позиції “Реконструкція-термомодернізація Андріївської загальноосвітньої школи I—

III ступеня по вул. Черняхівській, 43, с. Андріївка Черняхівського району” цифри “549,649” 

замінити цифрами “505,888”; 

у позиції “Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей на металопластикові) в 

дошкільному навчальному закладі № 9 “Золотий ключик” по вул. Огієнка, 73, м. Малин” 

цифри “1129,684” замінити цифрами “1082,306”; 

у позиції “Реконструкція дорожнього покриття частини вул. Гагаріна, с. Осники 

Черняхівського району” цифри “1186,114” замінити цифрами “976,546”; 

у позиції “Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей на металопластикові) в 

дошкільному навчальному закладі № 8 “Ялинка” по вул. Гагаріна, 25, м. Малин” цифри 

“974,765” замінити цифрами “885,596”; 

у позиції “Капітальний ремонт заміна вікон та дверей на металопластикові в 

Черняхівській ЗОШ I—III ступенів за адресою: вул. Калініна, 14, смт Черняхів 

Житомирської області” цифри “835,828” замінити цифрами “762,775”; 

у позиції “Капітальний ремонт заміна вікон та дверей на металопластикові в ДНЗ № 3 

за адресою: вул. Кримського, 35, м. Малин, Житомирської області” цифри “89” замінити 

цифрами “342,361”; 

у позиції “Реконструкція Ємільчинської загальноосвітньої школи  

I—III ступенів в смт Ємільчине по вул. Шевченка” цифри “1500” замінити цифрами “1490”; 
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у позиції “Капітальний ремонт системи опалення районного будинку культури в смт 

Ємільчине вул. Соборна, 27” цифри “500” замінити цифрами “710”; 

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

Соборна, 14” цифри “500” замінити цифрами “650”; 

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

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

Бобриця” замінити словами “Придбання комплекту музичної апаратури та комплекту 

стільців для клубу с. Бобриця”; 

слова “Придбання ноутбука та стільців для будинку культури,  

с. Симони” замінити словами “Придбання ноутбука та комплекту стільців для будинку 

культури, с. Симони”; 

слова “Придбання інтерактивної дошки, підсилювача, мікрофонів для Степанівської 

ЗОШ” замінити словами “Придбання інтерактивної дошки, комплекту музичного 

обладнання для Степанівської ЗОШ”; 

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

культури в с. Степанівка” замінити словами “Придбання комплекту меблів (столи, стільці, 

шафи) та світлового обладнання для будинку культури в с. Степанівка”; 

слова “Придбання обладнання (комплекту підсилювач з колонками, мікрофонами та 

стійками) для будинку культури с. Усолуси” замінити словами “Придбання комплекту 

музичного обладнання для будинку культури с. Усолуси”; 

виключити такі позиції: 

“Ремонт покрівлі Яснополянського Будинку Культури 42,4”; 

“Вуличне освітлення с. Пулино-Гута 42,4”; 

“Водопідведення до АЗПСМ, Стрибізька сільська рада 42,4”; 

“Облаштування санвузла в Старомайданській ЗОШ  

I—II ступенів 

42,4”; 

“Відновлення свердловини, Теньківська сільська рада 42,4”; 

“Ремонт ФАПу в с. В’юнки 42,4”; 

“Капітальний ремонт вуличного освітлення, с. Зелена Поляна 

Пулинського району Житомирської області 

42,4”; 

“Реконструкція дитячого садка в с. Рудня-Iванівська по вул. Шевченка, 

47 

350”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт Небізького НВК за адресою: с. Небіж, вул. 

Кутузова, 3, Новоборівської селищної ради, Хорошівського району, 

Житомирської області 

209,568 

Будівництво інженерних мереж (системи підвідного газопроводу) до 

с. Городок Ружинського району 

195 

Будівництво інженерних мереж (системи підвідного газопроводу) до 

с. Огіївка Ружинського району 

195”; 
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5) у розділі “Закарпатська область”: 

виключити таку позицію: 

“Ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення Стройне—Тибава км 3+000—8+000 

5000”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення 

Стройне—Тибава км 3+850—км 5+000 

1010 

Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Стройне—

Тибава км 5+000—км 6+150 

1010 

Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Стройне—

Тибава км 2+000—км 3+850 

1490 

Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Стройне—

Тибава км 6+150—км 8+000 

1490”; 

6) у розділі “Запорізька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “105 500” замінити цифрами “104 000”; 

виключити таку позицію: 

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

боковим завантаженням, Долинська об’єднана територіальна громада, 

Запорізький район 

1500”; 

7) у розділі “Iвано-Франківська область”: 

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

“168 594,208”; 

у позиції “Реконструкція з добудовою дошкільного навчального закладу “Веселка” по 

вул. Січових Стрільців, 46, смт Перегінське Рожнятівського району Iвано-Франківської 

області (в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації)” цифри “897,9” 

замінити цифрами “77,9”; 

у позиції “Капітальний ремонт автомобільної дороги Креховичі— Дзвиняч” цифри 

“2992,9” замінити цифрами “15,001”; 

у позиції “Капітальний ремонт автомобільної дороги Рожнятів— Вербівка” цифри 

“1995,3” замінити цифрами “2706,79”; 

у позиції “Капітальний ремонт автомобільної дороги Рожнятів— Липовиця” цифри 

“2992,9” замінити цифрами “3599,364”; 

у позиції “Капітальний ремонт автомобільної дороги Калуш— Осмолода” цифри 

“3990,6” замінити цифрами “4357,176”; 

у позиції “Капітальний ремонт Долинської дитячо-юнацької спортивної школи по вул. 

Степана Бандери, 2б, м. Долина Долинського району” цифри “300” замінити цифрами 

“500”; 

у позиції “Капітальний ремонт дорожнього покриття на масиві Люкляна в селищі 

Брошнів-Осада Рожнятівського району Iвано-Франківської області” цифри “500” замінити 

цифрами “730,964”; 
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у позиції “Нове будівництво: буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для 

водопостачання об’єктів в с. Спас Рожнятівського району” цифри “1055” замінити цифрами 

“355”; 

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

слова і цифру “Ремонт будинку культури, с. Корнич, вул. Довженка, 2” замінити 

словами і цифрами “Ремонт будинку культури, с. Корнич,  

вул. Перемоги, 24”; 

слова “Реконструкція будинку культури, с. Слобідка” замінити словами і цифрою 

“Реконструкція незавершеного будівництва нежитлового приміщення під клуб з 

бібліотекою та ФАП по вул. Січових Стрільців, 3, в 

с. Слобідка Городенківського району”; 

позицію 

“Придбання спецавтомобіля для збору та перевезення твердих побутових 

відходів для Брошнів-Осадської селищної ради Рожнятівського району 

Iвано-Франківської області 

1000” 

замінити такою позицією: 

“Придбання автомобіля вантажного сміттєвоза (КО 413 AC-G 3309 МБЗ 

на шасі ГАЗ або еквівалент) та асенізаційної (вакуумної) машини для 

очищення вигрібних ям (КО – 503В на шасі ГАЗ або еквівалент) 

1820”; 

позицію 

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

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

- облаштування покриття центральної частини подвір’я школи 

(100 тис. грн.), м. Коломия, вул. Шевченка, 11-а 

410” 

замінити такою позицією: 

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

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

- капітальний ремонт покриття центральної частини подвір’я школи (100 

тис. грн.), м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 64 

410”; 

виключити такі позиції: 

“Реконструкція свердловини та системи водопостачання по  

вул. Iвана Франка в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Iвано-

Франківської області 

500”; 

“Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 

4000 м куб/добу в м. Яремче, Iвано-Франківської області. Бюджет 

Яремчанської міської ради 

5000”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт вул. Набережна, ім. Василя Стефаника в  

м. Iвано-Франківську (додаткові роботи) 

1820,908 
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Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Т. Шевченка в 

с. Гузіїв Болехівської міської ради Iвано-Франківської області 

269,036 

Апарат рентгенівський діагностичний для Долинської центральної 

районної лікарні, вул. Оксани Грицей, 15, м. Долина, Iвано-Франківська 

обл. 

3000 

Аналізатори (1 шт. — біохімічний, 1 шт. — гематологічний) для 

Долинської центральної районної лікарні, вул. Оксани Грицей, 15, 

м. Долина, Iвано-Франківська обл. 

903 

Капітальний ремонт автомобільної дороги Перегінське—Закреничне 

Перегінської селищної ради 

1293,369 

Придбання апарата штучної вентиляції легенів в реанімаційне відділення 

дитячої лікарні Долинської ЦРЛ 

500”; 

8) у розділі “Київська область”: 

у позиції “Реконструкція мережі освітлення в’їзної групи по вул. Свято-Покровській у 

селищі Гостомелі м. Iрпеня Київської області” цифри “3400” замінити цифрами “1400”; 

виключити такі позиції: 

“Капітальний ремонт приміщень головного корпусу Фастівської 

центральної районної лікарні по вул. Л. Толстого, 17, м. Фастів 

Київської області 

2541 

Придбання комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв до 

комп’ютерної техніки, заміна системи освітлення шкільних приміщень 

Iрпінської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 14 Iрпінської 

міської ради Київської області (вул. Проскурівська, 15, сел. Гостомель) 

160 

Придбання комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв до 

комп’ютерної техніки, заміна системи освітлення шкільних приміщень 

Iрпінської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 13 Iрпінської 

міської ради Київської області (вул. Рекунова, 11а, 

сел. Гостомель) 

160”; 

“Капітальний ремонт (санація) головного корпусу Фастівської 

центральної районної лікарні по вул. Л. Толстого, 17, м. Фастів, 

Київської області 

5000”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт дороги від вул. Мічуріна 12а до м. Вишневого у 

с. Крюківщині Києво-Святошинского району Київської області 

1200 

Капітальний ремонт тротуарів від вул. Балукова, 10 до  

вул. Червоноармійської у с. Крюківщині Києво-Святошинського району 

Київської області 

1120 

Капітальний ремонт приміщень головного корпусу Фастівської 

центральної районної лікарні м. Фастів, вул. Л. Толстого, 24 

1499 

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції) будівлі за адресою: м. Фастів, вул. Л. Толстого, 24 

971,857 

Комп’ютерна техніка для Фастівської центральної районної лікарні 70,143 
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м. Фастів, вул. Л. Толстого, 24 

Виготовлення проектної документації: капітальний ремонт (санація) 

головного корпусу Фастівської центральної районної лікарні по 

вул. Л. Толстого, 17, м. Фастів, Київської області 

200 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і дверей) “Пищиківська 

загальноосвітня школа I—III ступенів” в с. Пищики Сквирського району 

Київської області 

1200 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Нова в  

с. Андріївка Макарівського району Київської області 

1195,152 

Капітальний ремонт дороги по вул. Жукова в с. Колонщина 

Макарівського району, Київської області 

797,215 

Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Ясногородка 

Макарівського району, Київської області 

1486,87 

Спортивний інвентар для ДЮШС при відділі з питань фізичної культури 

і спорту Фастівської РДА 

120,763”; 

9) у розділі “Кіровоградська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “89 053,5” замінити цифрами “93 553,5”; 

у позиції “Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття  

вул. Шевченка (від вул. Першотравневої до вул. Червоностудентської) у м. Олександрії” 

цифри “2600” замінити цифрами “2383,453”; 

у позиції “Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул. Енгельса (від вул. Червоностудентської до пров. Котовського) у м. Олександрії” цифри 

“3300” замінити цифрами “3097,119”; 

у позиції “Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття  

пров. Котовського (від вул. Енгельса до Користовського мосту) у  

м. Олександрії” цифри “2100” замінити цифрами “1943,486”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт частини асфальтобетонного покриття пішохідного 

тротуару вулиці Шевченка у м. Олександрії Кіровоградської області 

288,225 

Капітальний ремонт частини асфальтобетонного покриття пішохідного 

тротуару вулиці Енгельса у м. Олександрії Кіровоградської області 

188,019 

Капітальний ремонт частини асфальтобетонного покриття пішохідного 

тротуару провулку Котовського у м. Олександрії Кіровоградської 

області 

99,698 

Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для 

інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді 

(коригування) 

3000 

Придбання обладнання для навчальних закладів  1000 

Реконструкція очисних споруд КЗ “Кіровоградська обласна психіатрична 

лікарня” в селищі Новому м. Кіровограда” (з виготовленням проектно-

кошторисної документації) 

500”; 

10) у розділі “Миколаївська область”: 
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виключити таку позицію: 

“Технічне переоснащення комунального підприємства 

“Телерадіокомпанія “Март” (оснащення студії) м. Миколаїв 

Миколаївської області 

900”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Придбання портативного апарата УЗД для Березнегуватської 

центральної районної лікарні, Березнегуватський район 

160 

Придбання монітора пацієнта ЮМ 300 для Березнегуватської 

центральної районної лікарні, Березнегуватський район 

50 

Придбання реанімаційної стійки для новонароджених CBW-1100 для 

Снігурівської центральної районної лікарні, Снігурівський район 

198 

Придбання портативного апарата УЗД (DP-50) для Новобузької 

центральної районної лікарні, Новобузький район 

110 

Придбання датчика лінійного до апарата УЗД (DP-50) для Новобузької 

центральної районної лікарні, Новобузький район 

55 

Придбання датчика конвекційного для черевної порожнини, акушерства 

та гінекології до апарата УЗД (DP-50) для Новобузької центральної 

районної лікарні, Новобузький район 

55 

Придбання лінійного датчика на 10-12 Мг до апарата УЗД для 

Баштанської центральної районної лікарні, Баштанський район 

152 

Придбання датчика вагінального до апарата УЗД для Баштанської 

центральної районної лікарні, Баштанський район 

120”; 

11) у розділі “Одеська область”: 

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

“148 709,888”; 

у позиції “Капітальний ремонт котельного обладнання загальноосвітньої школи № 3, м. 

Березівка Березівського району” цифри “71,1” замінити цифрами “45,613”; 

у позиції “Капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи № 22 по 

вул. Махачкалинській, 4, у м. Одесі” цифри “3000” замінити цифрами “4000”; 

у позиції “Капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи № 73 по 

вул. Висоцького, 16, у м. Одесі” цифри “3000” замінити цифрами “4000”; 

у позиції “Капітальний ремонт стадіону Одеської спеціалізованої школи № 40 по вул. 

Давида Ойстраха, 15а у м. Одесі” цифри “2500” замінити цифрами “1500”; 

у позиції “Капітальний ремонт спортивного комплексу Одеської загальноосвітньої 

школи № 92 по вул. Генерала Бочарова, 67 у м. Одесі” цифри “2500” замінити цифрами 

“1500”; 

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

слова “Будівництво адміністративно-культурного центру, с. Салгани Білгород-

Дністровського району” замінити словами “Будівництво “Центру дозвілля молоді” 

с. Салгани Білгород-Дністровського району”; 
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слова і цифри “Капітальний ремонт будинку культури (заміна віконних блоків та 

дверей на енергозберігаючі) по вул. Миру, 16б, с. Комишівка Iзмаїльського району” 

замінити словами “Капітальний ремонт будинку культури (заміна віконних блоків та дверей 

на енергозберігаючі) по 

вул. Комсомольській (Шкільній), 16б, с. Комишівка Iзмаїльського району”; 

слова і цифру “Енергозберігаючі заходи (заміна вікон та дверей) у дошкільному 

навчальному закладі “Рябинушка” по вул. Ентузіастів, 5-В, смт Великодолинське 

Овідіопольського району, Одеська область” замінити словами і цифрою “Капітальний 

ремонт дитячого садка “Рябинушка” (заміна вікон) за адресою: смт Великодолинське, вул. 

Ентузіастів, 5-В, Овідіопольський район, Одеська область”; 

слова “Реконструкція системи водозабезпечення, с. Заря Саратського району Одеської 

області” замінити словами “Розробка проектно-кошторисної документації “Реконструкція 

водопровідної мережі в с. Зоря Саратського району Одеської області”; 

слова “Реконструкція системи водозабезпечення та водовідведення міста, м. Арциз 

Одеської області” замінити словами “Розробка проектно-кошторисної документації 

“Реконструкція водогінних мереж нижньої частини м. Арциз Одеської області”; 

виключити такі позиції: 

“Електрифікація житлового масиву “Центральний”, с. Молодіжне 

Овідіопольського району 

3371,2”; 

“Управлінню культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації на 

реставрацію пам’ятки архітектури національного значення Спасо-

Преображенського собору у м. Болград 

1490”; 

“Капітальний ремонт будинку культури, Євгенівська сільська рада 

Тарутинського району 

1499,8”; 

“Капітальний ремонт дороги по вул. Горького смт Ширяєве 

Ширяївського району Одеської області 

1200”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальне придбання дитячого майданчику, що підлягає 

встановленню по вул. Перемоги, 32А, в с. Молодіжне, Овідіопольський 

район, Одеська область 

197,2 

Капітальне придбання спортивного майданчика, що підлягає 

встановленню для Роксоланівської ЗОШ I—III ступенів в  

селі Роксолани Овідіопольського району, Одеської області 

197 

Капітальне придбання дитячого майданчика, що підлягає 

встановленню в Овідіопольському ДНЗ № 1 “Ромашка” в 

смт Овідіополь, Овідіопольський район, Одеська область 

192 

Придбання меблів для Великодолинського ДНЗ № 1 “Теремок” в 

селищі Великодолинське Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання меблів для Миколаївського ДНЗ “Ромашка” в  

селі Миколаївка Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання меблів для Йосипівського ДНЗ “Сонечко” в  

селі Йосипівка Овідіопольського району Одеської області 

199 
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Придбання меблів для Барабойського ДНЗ “Веселка” в  

селі Барабой Овідіопольського району Одеської області 

198 

Придбання меблів для Доброолександрівського ДНЗ “Джерельце” в 

селі Доброолександрівка Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання меблів для Надлиманського ДНЗ “Ягідка” в  

селі Надлиманське Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання меблів для Калаглійського ДНЗ “Сонечко” в 

селі Калаглія Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання світильників на основі LED технологій для  

села Петродолина Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання меблів для Овідіопольського ДНЗ № 3 “Росток” в селищі 

Овідіополь Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання світильників на основі LED технологій для  

села Молодіжне Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання світильників на основі LED технологій для  

селища Великодолинське Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання світильників на основі LED технологій для  

села Караліно-Бугаз Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання світильників на основі LED технологій для  

села Доброолександрівка Овідіопольського району Одеської області 

199 

Придбання світильників на основі LED технологій для  

села Прилиманське Овідіопольського району Одеської області 

199 

Капітальний ремонт тротуарної плитки в смт Ширяєве, Ширяївського 

району Одеської області 

350 

Капітальний ремонт та облаштування ДНЗ “Сонечко” в смт Ширяєве, 

Ширяївського району, Одеської області 

100 

Придбання навчально-методичного обладнання для класів навчально-

виховного комплексу “Олімп” “Загальноосвітня школа I—III ст. — 

гімназія” смт Ширяєве Одеської області 

150 

Капітальний ремонт дороги по вул. Соборній смт Ширяєве, 

Ширяївського району Одеської області 

600 

Придбання електрообладнання для харчоблоку ЗОШ I—III ст. № 3 

м. Березівки 

25,487”; 

12) у розділі “Полтавська область”: 

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

ремонт покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу “Веселка”, м. Гребінка 

Гребінківського району” замінити словами “Капітальний ремонт дошкільного навчального 

закладу “Веселка”, м. Гребінка Полтавської області (заміна та встановлення вікон)”; 

13) у розділі “Рівненська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “68 458,2” замінити цифрами “72 568,2”; 
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у позиції “Реконструкція загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Центральній, 

102, у с. Корнин Рівненського району” цифри “6000” замінити цифрами “8229”; 

у позиції “Реконструкція даху терапевтичного корпусу Демидівської ЦРЛ по вул. 

Відродження, 6, у смт Демидівка” цифри “1100” замінити цифрами “903”; 

у позиції “Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру смт Демидівка Демидівського 

району” цифри “800” замінити цифрами “997”; 

у позиції “Реконструкція районного будинку культури по вул. Д. Галицького, 24 в 

м. Дубно Рівненської області (заміна зовнішніх вікон та дверей, влаштування пандуса)” 

цифри “525” замінити цифрами “591”; 

у позиції “Капітальний ремонт актового залу ЗОШ № 1 по мікрорайону Будівельників, 

55 в м. Вараш Рівненської області” цифри “750” замінити цифрами “786,163”; 

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

слова “Капітальний ремонт покриття по вулиці Шевченка в с. Межиріч, Острозького 

району Рівненської області” замінити словами “Капітальний ремонт покриття по 

вул. Шевченка в с. Межиріч Острозького району”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт дорожнього покриття Бережниця — Степань — 

Деражне — Клевань /М-06/” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт дорожнього 

покриття с. Бережниця — Степань — Деражне — Клевань (М-06) Рівненського району”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт дороги О18302 Шкарів — Бугрин — М’ятин на 

відрізку від населеного пункту с. Бугрин до населеного пункту с. Ясне Гощанського району” 

замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт дороги 0180302 Шкарів — Бугрин — 

М’ятин на відрізку від населеного пункту с. Бугрин до населеного пункту с. Ясне 

Гощанського району”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт Повчанської ЗОШ I—III ступенів Дубенської 

районної ради Рівненської області, (заміна вікон та дверей), Дубенський район, село Повча, 

вулиця Рикуна, 68” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт Повчанської ЗОШ I—

III ступенів Дубенської районної ради Рівненської області”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт Березької ЗОШ I—III ступенів Дубенської 

районної ради Рівненської області, (заміна вікон та дверей), Дубенський район, село Берег, 

вулиця Радянська, 80Б” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт Березької ЗОШ 

I—II ступенів Дубенської районної ради Рівненської області”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт Староносовицької ЗОШ  

I—II ступенів Дубенської районної ради Рівненської області, (заміна вікон та дверей), 

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

Староносовицької ЗОШ I—II ступенів Дубенської районної ради Рівненської області”; 

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

конструкцій) — коригування проекту Дубенського району” замінити словами “Капітальний 

ремонт будівлі дитячого садка в с. Птича Дубенського району (підсилення несучих 

конструкцій) — коригування проекту”; 

слова і цифри “Поточний ремонт Довговільської ЗОШ I—III ст., с. Довговоля 

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на енергозберігаючі)” замінити 

словами і цифрами “Капітальний ремонт Довговільської ЗОШ I—III ст., с. Довговоля 

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на енергозберігаючі)”; 
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слова і цифри “Поточний ремонт приміщень КЗ “Дубровицька дитяча музична школа” 

по вул. Воробинська, 17 в м. Дубровиця Рівненської області” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт приміщень  

КЗ “Дубровицька дитяча музична школа” по вул. Воробинська, 17 в м. Дубровиця 

Рівненської області”; 

слова “Будівництво (друга черга) школи у с. Тинне Сарненського району” замінити 

словами і цифрами “Школа на 1100 учнівських місць в  

с. Тинне Сарненського району (будівництво — II черга)”; 

слова “Капітальний ремонт ФАП в с. Копани Дубенського р-ну, Рівненської обл.” 

замінити словами “Поточний ремонт ФАП в с. Копани Дубенського р-ну, Рівненської обл.”; 

позицію 

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

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі) 

190” 

замінити такою позицією: 

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

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі) 

290”; 

позицію 

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

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі) 

100” 

 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт Велихівської ЗОШ I—II ст., с. Велихів 

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі) 

155”; 

позицію 

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

району Рівненської області (заміна вікон на енергозберігаючі) 

190” 

замінити такою позицією: 

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

району Рівненської області (заміна вікон на енергозберігаючі) 

290”; 

позицію: 

“Капітальний ремонт вул. Зелена с. Озеряни Дубенського району 

Рівненської області 

375” 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт вул. Зелена с. Озеряни Дубенського району 504”; 

виключити такі позиції: 

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

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

65 
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енергозберігаючі) 

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

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі) 

130 

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

Володимирецького району Рівненської області (заміна вікон на 

енергозберігаючі) 

60”; 

“Поточний ремонт вулиці Квітневої в с. Дубрівка Дубенського району 195”; 

“Капітальний ремонт дороги Дерманка — Корець (М-6) Корецького району 997,6”; 

“Капітальний ремонт дороги Дерманка — Корець М-6 Корецького району 

Рівненської області 

500”; 

“Поточний ремонт покрівлі будівлі Будинку дитячої та юнацької творчості, 

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

36,163”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Добудова до існуючого ясла-садка “Малятко” по вул. Першотравнева № 5 в 

смт Гоща, Гощанського району Рівненської області (реконструкція) 

990 

Їдальня школи в с. Велюнь Дубровицького району Рівненської області — 

будівництво 

891 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Новій, с. Колоденка 

Рівненського району 

1497,6”; 

14) у розділі “Сумська область”: 

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

“130 120,787”; 

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

“Реконструкція системи опалення з встановленням твердопаливного котла в Московсько-

Бобровицькому НВК (Лебединський район, с. Московський Бобрик, вул. Центральна, 21)” 

замінити словами і цифрами “Реконструкція системи опалення з встановленням 

твердопаливного котла в Московсько-Бобрицькому НВК (Лебединський район, с. 

Московський Бобрик, вул. Центральна, 21)”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт Конотопської дитячої музичної школи № 2 (заміна 

віконних блоків) по вул. Рябошапка, 25Б в м. Конотоп Сумської області 

181,725 

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 5 (заміна віконних блоків) по 

вул. Короленка, 6 в м. Конотоп Сумської області 

808,468 

Капітальний ремонт будівлі спеціалізованої школи № 12 (заміна віконних 

блоків) по вул. Цюрупи, 2 в м. Конотоп Сумської області 

1481,821 

Капітальний ремонт будівлі міськвиконкому (заміна вікон) по  

пр. Миру, 8 в м. Конотоп Сумської області 

700 

Капітальний ремонт будівлі фізіотерапевтичного відділення по 

вул. Свободи, 1 в м. Конотоп Сумської області 

567,068 

Будівництво світлофорного об’єкта для регулювання дорожнього руху на 260,918”; 
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перехресті пр. Миру, вул. Свободи та вул. Б. Хмельницького в  

м. Конотоп Сумської області 

15) у розділі “Херсонська область”: 

виключити таку позицію: 

“Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна — 

вул. Залаегерсег у м. Херсоні 

12 000”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт ділянки водопроводу від ПК4 у напрямку ПК2, в 

районі вул. Паровозної, у м. Херсоні 

500 

Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі від ПК-4 у напрямку 

ПК-2, в районі вул. Паровозної у м. Херсоні 

11 150 

Капітальний ремонт в спортивному залі Будинку культури с. Ювілейне, 

Олешківського району Херсонської області 

350”; 

16) у розділі “Хмельницька область”: 

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

“107 842,586”; 

у позиції “Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м
3
/добу в м. 

Старокостянтинів, Хмельницької області” цифри “5000” замінити цифрами “10 000”; 

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

“Реконструкція ЗОШ I—III ступенів ліцею НВК № 1 смт Летичів” замінити словами і 

цифрами “Капітальний ремонт ЗОШ I—III ступенів ліцею НВК № 1 в смт Летичів, 

Хмельницької області”; 

виключити таку позицію: 

“Спільне фінансування об’єкта інфраструктури — місцевої пожежної 

охорони територіальними громадами Віньковецького району 

624,3”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Реконструкція частини будівлі Будинку культури під приміщення 

місцевої пожежної охорони по вул. Подільська, 1 в с. Осламів 

Віньковецького району Хмельницької області 

250 

Придбання автомобіля спеціального призначення (пожежної 

автоцистерни) для місцевої пожежної охорони, с. Осламів Віньковецького 

району Хмельницької області 

300 

Придбання обладнання для місцевої пожежної охорони, с. Осламів 

Віньковецького району Хмельницької області 

44,3 

Придбання обладнання для місцевої пожежної охорони,  

с. Женишківці Віньковецького району Хмельницької області 

30”; 

17) у розділі “Черкаська область”: 

у позиції “Капітальний ремонт по заміні вікон Балаклеївської амбулаторії загальної 

практики — сімейної медицини, с. Балаклея Смілянського району” цифри “200” замінити 

цифрами “170,493”; 
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у позиції “Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Монастирище Черкаської 

області” цифри “295” замінити цифрами “450”; 

у позиції “Реконструкція нежитлової будівлі кінотеатру під ДЮКФП “Олімп” в 

м. Христинівка, Черкаська область” цифри “742” замінити цифрами “1162”; 

у позиції “Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Христинівка Черкаської 

області” цифри “275” замінити цифрами “411”; 

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

слова і цифри “Придбання електроплит для Костянтинівської спеціалізованої школи 

I—III ступенів Смілянської районної ради Черкаської області” замінити словами і цифрами 

“Придбання електроплит та промислової витяжки для Костянтинівської спеціалізованої 

школи  

I—III ступенів Смілянської районної ради Черкаської області”; 

слова “Придбання та монтаж дитячого майданчика, Малосмілянська сільська рада 

Смілянського району” замінити словами “Придбання та монтаж дитячого майданчика, 

селище Холоднянське, Малосмілянська сільська рада Смілянського району”; 

слова і цифри “Реконструкція вуличного електроосвітлення Л-1; Л-2 ТП-84, 

с. Сердюківка, Сердюківська сільська рада Смілянського району” замінити словами і 

цифрами “Реконструкція вуличного електроосвітлення Л-1; Л-2 ТП-84, Л-1; Л-3 ТП-235 

с. Сердюківка, Сердюківська сільська рада Смілянського району”; 

слова і цифри “Поточний ремонт даху Чигиринського районного будинку культури з 

облаштуванням м’якої утеплюючої покрівлі в  

м. Чигирин Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 28” замінити словами і цифрами 

“Капітальний ремонт даху Чигиринського районного будинку культури з облаштуванням 

м’якої утепленої покрівлі в м. Чигирин Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 28”; 

слова “Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Шукайвода Христинівського 

району Черкаської області” замінити словами “Капітальний ремонт вуличного освітлення, 

Шукайводська сільська рада Христинівського району Черкаської області”; 

виключити такі позиції: 

“Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення Чорнобаївського району /Н-08/ Старий Коврай — 

Ленінське (Степове) — Лящівка км 0+000  

км 21+680 

2000”; 

“Реконструкція скверу імені Черняховського в м. Умань Черкаської 

області 

910”; 

“Водопостачання с. Городниця Уманського району Черкаської області 155”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Капітальний ремонт по заміні дверей Балаклеївської амбулаторії 

загальної практики — сімейної медицини, с. Балаклея Смілянського 

району 

29,507 

Капітальний ремонт частини приміщення Вереміївської лікарської 

амбулаторії по вулиці Анатолія Фесуна, 57 в с. Вереміївка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

160 

Капітальний ремонт котельні з установленням твердопаливних котлів 150 
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потужністю по 350 кВт в ОВТП по вулиці Соборності, 2 с. Iркліїв 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) у Чорнобаївському 

районному будинку культури, смт Чорнобай, вул. Центральна, 158 

Чорнобаївського району Черкаської області 

200 

Реалізація програми енергозбереження в закладах освіти Чорнобаївського 

району Черкаської області 

400 

Капітальний ремонт приміщення Чорнобаївського районного 

спортивного комплексу в смт Чорнобай Черкаської області по 

вул. Спортивній, 5 

1090 

Придбання спортивного обладнання та інвентарю для ДЮКФП “Олімп” 199 

Придбання медичного обладнання, Уманська дитяча міська лікарня 155”; 

 

 

18) у розділі “Чернівецька область”: 

у позиції “Капітальний ремонт злітно-посадкової смуги комунального підприємства 

“Міжнародний аеропорт “Чернівці” цифри “23 943,4” замінити цифрами “18 743,4”; 

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

слова “Продовження будівництва спортивного майданчика із штучним покриттям 

(с. Купка, Глибоцького району)” замінити словами “Будівництво спортивного майданчика із 

штучним покриттям в селі Купка Глибоцького району”; 

слова “Проведення енергозбережувальних робіт в Герцаївському районному центрі 

первинної медико-санітарної допомоги” замінити словами “Капітальний ремонт приміщень 

комунального закладу “Герцаївський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги” в м. Герца Чернівецької області (ремонт електромережі, опалення, заміна 

дверей)”; 

слова “Придбання товарів довгострокового користування (придбання стільців) для 

будинку культури в с. Хряцька Герцаївського району” замінити словами “Капітальний 

ремонт приміщень Хряцківського НВК (відкриття додаткової дошкільної групи) в с. Хряцка 

Герцаївського району Чернівецької області”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт класних приміщень в Годинівській ЗОШ I — III 

ступенів з використанням енергозберігаючих технологій (заміна вікон) в с. Годинівка 

Герцаївського району” замінити словами “Капітальний ремонт класних приміщень 

Годинівського НВК з використанням енергозберігаючих технологій (заміна вікон) в 

с. Годинівка Герцаївського району Чернівецької області”; 

слова і цифри “Державна субвенція Новоселицькому районному управлінню освіти 

Новоселицької РДА Чернівецької області для проведення капітального ремонту актового 

залу Топорівської ЗОШ I—III ступенів Новоселицького району” замінити словами і 

цифрами “Проведення капітального ремонту актового залу Топорівської ЗОШ I—III 

ступенів Новоселицького району”; 

слова “Придбання та облаштування двох дитячих майданчиків в м. Новоселиця” 

замінити словами “Придбання дитячих ігрових майданчиків в м. Новоселиця”; 
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слова “Державна субвенція Мамализькій об’єднаній територіальній громаді для 

придбання комп’ютерного класу в Стальнівецькому НВК” замінити словами “Придбання 

комп’ютерної техніки для комп’ютерного класу в Стальнівецькому НВК”; 

слова і цифру “Капітальні видатки на облаштування дитячого спортивного майданчика 

у навчально-виховному комплексі “Берегиня” (м. Чернівці, вул. Карбулицького, 2)” 

замінити словами і цифрою “Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування для облаштування дитячого майданчика у навчально-виховному комплексі 

“Берегиня” (м. Чернівці, вул. Карбулицького, 2)”; 

 

позицію 

“Продовження будівництва Йорданештської ЗОШ I—III ступенів 

Глибоцького району 

1400” 

замінити такою позицією: 

“Будівництво загальноосвітньої школи I—III ступеню в  

с. Йорданешти Глибоцького району 

3200”; 

виключити таку позицію: 

“Будівництво підвідного газопроводу високого тиску в смт Глибока 1800”; 

доповнити розділ такою позицією: 

“Придбання спецтехніки та обладнання для комунального підприємства 

“Міжнародний аеропорт “Чернівці” 

5200”; 

19) у розділі “Чернігівська область”: 

у позиції “Капітальний ремонт будівлі 9-ти поверхового палатного корпусу по 

проспекту Миру, 44, в м. Чернігові з метою ліквідації підтікання підземної частини” цифри 

“2000” замінити цифрами “600”; 

у позиції “Капітальний ремонт з заміною дверей та вітражів великої площі на 

енергоефективні з застосуванням алюмінієвих фасадних систем в будівлі КП “Міський 

Палац культури” Чернігівської міської ради по вул. I. Мазепи, 23, в м. Чернігові” цифри 

“2000” замінити цифрами “1852”; 

у позиції “Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон та зовнішніх і внутрішніх 

дверей ліцею № 15 по вул. Козацькій, 4б, м. Чернігів” цифри “731” замінити цифрами 

“2350”; 

у позиції “Придбання медичного обладнання Прилуцьким міськвиконкомом 

м. Прилуки Чернігівської області” цифри “199” замінити цифрами “193”; 

у позиції “Придбання комплекту спортивного обладнання Прилуцьким 

міськвиконкомом м. Прилуки Чернігівської області” цифри “199” замінити цифрами “193”; 

у позиції “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” цифри “199” замінити цифрами “193”; 

у позиції “Придбання станків ЧПУ (2 шт) для управління освіти Прилуцької міської 

ради м. Прилуки Чернігівської області” цифри “150” замінити цифрами “145”; 
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у позиції “Придбання станка рейсмусно-фугувального для управління освіти 

Прилуцької міської ради м. Прилуки Чернігівської області” цифри “49” замінити цифрами 

“47”; 

у позиції “Придбання штучного покриття для управління освіти Прилуцької міської 

ради м. Прилуки Чернігівської області” цифри “199” замінити цифрами “193”; 

 

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

слова “Монтаж вікон в музичному училищі ім. Л. М. Ревуцького” замінити словами і 

цифрами “Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) в КВНЗ “Чернігівське 

музичне училище ім. Л. М. Ревуцького” в корпусі № 1 по вул. Шевченка, 6, м. Чернігів”; 

слова “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” замінити словами “Капітальний ремонт адміністративних та санітарно-

побутових приміщень стаціонарного відділення для постійного або тимчасового 

проживання одиноких непрацездатних громадян за адресою: вул. Лікарська, 6а, 

с. Карпилівка, Срібнянського району, Чернігівської області”; 

позицію 

“Придбання ліжок (50 шт) Прилуцьким міськвиконкомом 

м. Прилуки Чернігівської області 

110” 

замінити такою позицією: 

“Придбання функціональних ліжок Прилуцьким міськвиконкомом м. 

Прилуки Чернігівської області 

140”; 

позицію: 

“Придбання ліжок для територіального центру соціального 

обслуговування Прилуцької міської ради м. Прилуки Чернігівської 

області 

90” 

замінити такою позицією: 

“Придбання комплектів меблів для територіального центру соціального 

обслуговування Прилуцької міської ради м. Прилуки Чернігівської 

області 

97”; 

виключити такі позиції: 

“Придбання постільної білизни Прилуцьким міськвиконкомом 

м. Прилуки Чернігівської області 

199”; 

“Реконструкція будівлі Чернігівського ДНЗ № 30, м. Чернігів, 

Новозаводський р-н, вул. 50 років ВЛКСМ, 4, Чернігівської області 

450 

Реконструкція будівлі Чернігівського ліцею № 15, м. Чернігів, вул. 50 

р. ВЛКСМ, 4Б, Чернігівської області 

622”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Придбання комплектів меблів для облаштування палат Прилуцьким 

міськвиконкомом м. Прилуки Чернігівської області 

193 

Будівництво тролейбусної контактної лінії по вул. 50 років ВЛКСМ в 1001”; 
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м. Чернігові (нова назва — вул. Козацька) 

20) у позиції “Усього” цифри “2 427 280,993” замінити цифрами “2 454 761,171”. 

_____________________ 
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