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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 19 жовтня 2016 р. № 717 

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) зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН 

Інд. 34 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  

від 19 жовтня 2016 р. № 717 

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 “09202100000 м. Болехів” цифри “997,6” замінити цифрами “1 647,6”; 

у позиції “08201100000 м. Запоріжжя” цифри “48 000” замінити цифрами “53 000”; 

у позиції “11202100000 м. Знам’янка” цифри “2 200” замінити цифрами “3470”; 

у позиції “09201100000 м. Івано-Франківськ” цифри “10 961,047” замінити цифрами 

“13 961,047”; 

у позиції “11201100000 м. Кіровоград” цифри “13 500” замінити цифрами “18 500”; 

у позиції “18203100000 м. Конотоп” цифри “1 390” замінити цифрами “4 463,5”; 

у позиції “05216100000 м. Краматорськ” цифри “12 000” замінити цифрами “17 000”; 

у позиції “20204100000 м. Лозова” цифри “6 000” замінити цифрами  
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“8 800”; 

у позиції “25202100000 м. Ніжин” цифри “3 791” замінити цифрами “5 058,2”; 

у позиції “16201100000 м. Полтава” цифри “4 513,4” замінити цифрами “8 569,4”; 

у позиції “18206100000 м. Ромни” цифри “1 559,5” замінити цифрами “6 559,5”; 

у позиції “23205100000 м. Сміла” цифри “2 065” замінити цифрами  

“3 424”; 

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

у позиції “07204100000 м. Хуст” цифри “11 500” замінити цифрами “12 500”; 

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

“5 110”; 

у позиції “25201100000 м. Чернігів” цифри “6 962” замінити цифрами “8 034”; 

у позиції “18207100000 м. Шостка” цифри “12 000” замінити цифрами “17 403,5”; 

у позиції “09205100000 м. Яремче” цифри “5 000” замінити цифрами “10 000”; 

у позиції “06302200000 Баранівський район” цифри “3 000” замінити цифрами “4 186”; 

у позиції “25301200000 Бахмацький район” цифри “3 991” замінити цифрами “3 573”; 

у позиції “12303200000 Білокуракинський район” цифри “900” замінити цифрами “2 

509,5”; 

у позиції “15306200000 Біляївський район” цифри “2 528,4” замінити цифрами “7 701,4”; 

у позиції “25303200000 Борзнянський район” цифри “1 464” замінити цифрами “4 

325,1”; 

у позиції “08302200000 Василівський район” цифри “4 680” замінити цифрами 

“6 342,28”; 

у позиції “08303200000 Великобілозерський район” цифри “540” замінити цифрами 

“1 105,292”; 

у позиції “17302200000 Володимирецький район” цифри “2 418,207” замінити цифрами 

“3 797,207”; 

у позиції “18304200000 Глухівський район” цифри “3 350” замінити цифрами “4 350”; 

у позиції “09305200000 Долинський район (Івано-Франківська область)” цифри “300” 

замінити цифрами “2 494,1”; 

у позиції “17305200000 Дубенський район” цифри “2 500” замінити цифрами “3 699,6”; 

у позиції “06307200000 Ємільчинський район” цифри “3 000” замінити цифрами “4 270”; 

у позиції “06308200000 Житомирський район” цифри “1 000” замінити цифрами “2 000”; 

у позиції “24304200000 Заставнівський район” цифри “2 233” замінити цифрами “3 

236,3”; 

у позиції “20311200000 Зачепилівський район” цифри “899” замінити цифрами “989”; 

у позиції “17308200000 Здолбунівський район” цифри “2 400” замінити цифрами “3 

616,8”; 

у позиції “25306200000 Ічнянський район” цифри “102” замінити цифрами “1609”; 

у позиції “23306200000 Кам’янський район (для м. Кам’янка –  

1 500 тис. гривень)” цифри “5 000” замінити цифрами “6 128”; 

у позиції “08308200000 Кам’янсько-Дніпровський район” цифри “2 200” замінити 

цифрами “3 587,428”; 

у позиції “10313200000 Києво-Святошинський район” цифри “2 510” замінити цифрами 

“16 310”; 
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у позиції “18305200000 Конотопський район” цифри “300” замінити цифрами “859”; 

у позиції “20317200000 Красноградський район” цифри “1 200” замінити цифрами “1 

920”; 

у позиції “12305200000 Кремінський район” цифри “900” замінити цифрами “1 657”; 

у позиції “18307200000 Кролевецький район” цифри “4 020” замінити цифрами 

“5 397,287”; 

у позиції “25310200000 Куликівський район” цифри “3 736” замінити цифрами “3 141”; 

у позиції “20320200000 Лозівський район” цифри “1 503” замінити цифрами “1 973”; 

у позиції “06312200000 Любарський район” цифри “1 700” замінити цифрами “2 700”; 

у позиції “02314200000 Немирівський район” цифри “2 389,5” замінити цифрами “3 

204,6”; 

у позиції “11311200000 Новгородківський район” цифри “2 040” замінити цифрами “2 

140”; 

у позиції “12309200000 Новоайдарський район” цифри “1 000” замінити цифрами “1 

700”; 

у позиції “06315200000 Новоград-Волинський район” цифри “4 000” замінити цифрами 

“5 696”; 

у позиції “25311200000 Менський район” цифри “1 266” замінити цифрами “2 916”; 

у позиції “15318200000 Овідіопольський район” цифри “5 899,6” замінити цифрами 

“5 726,6”; 

у позиції “11315200000 Олександрівський район (Кіровоградська область)” цифри “1 

300” замінити цифрами “1 400”; 

у позиції “11317200000 Онуфріївський район” цифри “2 710” замінити цифрами “3 450”; 

у позиції “08313200000 Оріхівський район” цифри “4 580” замінити цифрами “5 965”; 

у позиції “18312200000 Путивльський район” цифри “3 365” замінити цифрами “4 465”; 

у позиції “03312200000 Ратнівський район” цифри “2 706” замінити цифрами “3 

363,181”; 

у позиції “07309200000 Рахівський район” цифри “6 346,468” замінити цифрами 

“10 647,854”; 

у позиції “09311200000 Рожнятівський район” цифри “11 971,7” замінити цифрами 

“15 216,7”; 

у позиції “06306200000 Романівський район” цифри “4 800” замінити цифрами “6 300”; 

у позиції “20324200000 Сахновщинський район” цифри “1 398” замінити цифрами “2 

318”; 

у позиції “12313200000 Сватівський район” цифри “950” замінити цифрами “2 112,5”; 

у позиції “11319200000 Світловодський район” цифри “5 050” замінити цифрами “7 

840”; 

у позиції “18314200000 Середино-Будський район” цифри “2 625” замінити цифрами 

“3 625”; 

у позиції “23313200000 Смілянський район” цифри “2 500” замінити цифрами “3 799”; 

у позиції “03314200000 Старовижівський район” цифри “5 616,346” замінити цифрами 

“6 487,346”; 

у позиції “18315200000 Сумський район” цифри “8 165” замінити цифрами “12 515”; 

у позиції “25320200000 Талалаївський район” цифри “1 438” замінити цифрами “2 777”; 
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у позиції “09314200000 Тлумацький район” цифри “1 500” замінити цифрами “2 500”; 

у позиції “12317200000 Троїцький район” цифри “900” замінити цифрами “1 671”; 

у позиції “07311200000 Тячівський район” цифри “2 250” замінити цифрами “2 948,604”; 

у позиції “10324200000 Фастівський район” цифри “6 236” замінити цифрами “11 236”; 

у позиції “22317200000 Хмельницький район” цифри “5 210” замінити цифрами 

“6 301,376”; 

у позиції “06321200000 Червоноармійський район” цифри “2 000” замінити цифрами 

“2 848”; 

у позиції “23317200000 Черкаський район” цифри “3 035” замінити цифрами “4 249”; 

у позиції “06323200000 Чуднівський район (для м. Чудніва – 1 200 тис. гривень)” цифри 

“4 500” замінити цифрами “6 000”; 

у позиції “18317200000 Шосткинський район” цифри “8 900” замінити цифрами 

“10 151”; 

у позиції “25322200000 Щорський район” цифри “1 670” замінити цифрами “2 099”; 

у позиції “18318200000 Ямпільський район (Сумська область)” цифри “1 440” замінити 

цифрами “1 818”; 

у позиції “03100000000 Обласний бюджет Волинської області” цифри “30 495,902” 

замінити цифрами “31 495,902”; 

у позиції “09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області” цифри 

“49 080,653” замінити цифрами “56 871,553”; 

у позиції “11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області” цифри “12 000” 

замінити цифрами “17 000”; 

у позиції “15100000000 Обласний бюджет Одеської області” цифри “2 949,8” замінити 

цифрами “2 290”; 

у позиції “17100000000 Обласний бюджет Рівненської області” цифри “17 971,7” 

замінити цифрами “19 855,5”; 

у позиції “18100000000 Обласний бюджет Сумської області” цифри “10 588,5” замінити 

цифрами “17 588,5”; 

у позиції “21100000000 Обласний бюджет Херсонської області” цифри “12 000” 

замінити цифрами “12 863”; 

у позиції “24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області” цифри “23 943,4” 

замінити цифрами “28 943,4”; 

у позиції “25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області” цифри “14 680,8” 

замінити цифрами “19 180,3”; 

2) позицію 

“15307200000 Болградський район 985” 

замінити такою позицією: 

“15307200000 Болградський район (для м. Болграда — 1459,8 тис. 

гривень) 

2 444,8”; 

3) доповнити додаток: 

після позиції  

“23202100000 м. Ватутіне 1 540,1” 

такою позицією: 
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“04202100000 м. Вільногірськ 4 989,169”; 

після позиції  

“14202100000 м. Вознесенськ 1 200” 

такими позиціями: 

“03202100000 м. Володимир-Волинський 80 

04203100000 м. Дніпродзержинськ 9 900”; 

після позиції  

“02204100000 м. Ладижин 99,7” 

такою позицією: 

“18204100000 м. Лебедин 1 000”; 

після позиції  

“20204100000 м. Лозова 6 000” 

такою позицією: 

“03201100000 м. Луцьк 5 000”; 

після позиції  

“13201100000 м. Львів 5 000” 

такою позицією: 

“06205100000 м. Малин 1 327,949”; 

після позиції  

“23205100000 м. Сміла 2 065” 

такими позиціями: 

“22205100000 м. Старокостянтинів 5 000 

18201100000 м. Суми 5 250”; 

після позиції  

“20201100000 м. Харків 67 424” 

такою позицією: 

“21201100000 м. Херсон 4 137”; 

після позиції  

“09205100000 м. Яремче 5 000” 

такою позицією: 

“15301200000 Ананьївський район 1 300”; 

після позиції  

“15305200000 Білгород-Дністровський район 8 428” 
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такою позицією: 

“21302200000 Білозерський район 3 000”; 

після позиції  

“20304200000 Богодухівський район 8 428” 

такою позицією: 

“09301200000 Богородчанський район  120”; 

після позиції  

“10306200000 Броварський район 5 242,6” 

такими позиціями: 

“13301200000 Бродівський район 2 886,233 

13302200000 Буський район 2 113,767”; 

після позиції  

“08302200000 Василівський район 4 680” 

такими позиціями: 

“25304200000 Варвинський район 1 415,775 

10307200000 Васильківський район (Київська область) 3 500”; 

після позиції  

“24301200000 Вижницький район 8317,2” 

такою позицією: 

“10308200000 Вишгородський район 4 103,38”; 

після позиції  

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

такою позицією: 

“03301200000 Володимир-Волинський район 498”; 

після позиції  

“03302200000 Горохівський район 2 541,046” 

такою позицією: 

“17303200000 Гощанський район 1 011,454”; 

після позиції  

“20313200000 Золочівський район (Харківська область) 8 707,7” 

такою позицією: 

“03303200000 Iваничівський район 1 155”; 

після позиції  
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“23307200000 Канівський район 4 154” 

такою позицією: 

“16307200000 Карлівський район 850”; 

після позиції  

“24306200000 Кіцманський район 2 927,4” 

такими позиціями: 

“16308200000 Кобеляцький район 650 

03306200000 Ковельський район 3 141,313”; 

після позиції  

“18305200000 Конотопський район 300” 

такою позицією: 

“17309200000 Корецький район 1 000”; 

після позиції  

“12305200000 Кремінський район 900” 

такою позицією: 

“16310200000 Кременчуцький район 5 000”; 

після позиції  

“20319200000 Куп’янський район 1 387,6” 

такою позицією: 

“15313200000 Лиманський район (Комінтернівський район) 1 689,144”; 

після позиції  

“06311200000 Лугинський район 1 471,1” 

такою позицією: 

“03308200000 Луцький район 5 000”; 

після позиції  

“15316200000 Любашівський район 4 600” 

такою позицією: 

“03310200000 Любомльський район 1 016”; 

після позиції  

“14316200000 Новоодеський район 1 437” 

такою позицією: 

“16315200000 Новосанжарський район 2 100”; 

після позиції  

“22311200000 Новоушицький район 1 699,193” 
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такими позиціями: 

“25314200000 Носівський район 1 530,665 

10316200000 Обухівський район 1 500”; 

після позиції  

“08313200000 Оріхівський район 4 580” 

такою позицією: 

“17312200000 Острозький район 998,546”; 

після позиції  

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

такою позицією: 

“17314200000 Рівненський район 2 797,3”; 

після позиції  

“13316200000 Сокальський район 9 580” 

 

такою позицією: 

“25319200000 Срібнянський район 1 240,86”; 

після позиції  

“02323200000 Хмільницький район 4 000” 

такою позицією: 

“24311200000 Хотинський район 5 000”; 

після позиції  

“25321200000 Чернігівський район (Чернігівська область) 
517” 

такою позицією: 

“06322200000 Черняхівський район 2 158,153”; 

після позиції  

“06323200000 Чуднівський район (для м. Чудніва — 2000 тис. гривень) 4 500” 

такою позицією: 

“16324200000 Чутівський район 1 400”; 

після позиції  

“02326200000 Шаргородський район 3 000” 

такою позицією: 

“03316200000 Шацький район 1 200”; 

після позиції  

“22319200000 Шепетівський район 7 400” 

такою позицією: 
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“15326200000 Ширяївський район 2 000”; 

після позиції  

“11501000000 Об’єднана територіальна громада м. Бобринець 1 553,9”; 

такою позицією: 

“22503000000 Об’єднана територіальна громада м. Волочиськ  1 557,25”; 

після позиції  

“07502000000 Об’єднана територіальна громада м. Тячів 3 346,5” 

такою позицією: 

“03505000000 Об’єднана територіальна громада м. Устилуг 80”; 

після позиції 

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

 

такою позицією: 

“22502000000 Об’єднана територіальна громада смт Війтівці 493,2”; 

після позиції 

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

такими позиціями: 

“22515000000 Об’єднана територіальна громада смт Наркевичі 449,55 

06505000000 Об’єднана територіальна громада смт Народичі 500”; 

після позиції  

“22518000000 Об’єднана територіальна громада смт Понінка 600” 

такими позиціями: 

“22522000000 Об’єднана територіальна громада смт Чорний Острів 151,528 

17501000000 Об’єднана територіальна громада с. Бабин 500 

17502000000 Об’єднана територіальна громада с. Бугрин 500”; 

після позиції  

“24502000000 Об’єднана територіальна громада с. Великий Кучурів 650” 

такою позицією: 

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

після позиції  

“13504000000 Об’єднана територіальна громада  

с. Воля-Баранецька 

550” 

такими позиціями: 

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

http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

03503000000 Об’єднана територіальна громада с. Зимне 300 

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

22519000000 Об’єднана територіальна громада с. Розсоша 340,132”; 

4) у позиції “Усього” у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “1 660 931,023” 

замінити цифрами “1 950 179,66”. 

2. У додатку 2 до постанови: 

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

у позиції “08202100000 м. Бердянськ” цифри “12 000” замінити цифрами “17 000”; 

у позиції “10202100000 м. Біла Церква” цифри “2 300” замінити цифрами “4 500”; 

 

у позиції “04201100000 м. Дніпропетровськ” цифри “30 000” замінити цифрами “35 

000”; 

у позиції “14201100000 м. Миколаїв” цифри “12 200” замінити цифрами “17 200”; 

у позиції “07204100000 м. Хуст” цифри “5 400” замінити цифрами 

“7 400”; 

у позиції “16301200000 Великобагачанський район” цифри “1 950” замінити цифрами “2 

950”; 

у позиції “16312200000 Лубенський район” цифри “2 821,02” замінити цифрами “3 

821,02”; 

у позиції “16317200000 Оржицький район” цифри “1 662,045” замінити цифрами “2 

662,045”; 

у позиції “04312200000 Петриківський район” цифри “2 600” замінити цифрами “3 000”; 

у позиції “16321200000 Семенівський район (Полтавська область)” цифри “3 730,625” 

замінити цифрами “4 730,625”; 

у позиції “09314200000 Тлумацький район” цифри “1 000” замінити цифрами “2 000”; 

у позиції “16322200000 Хорольський район” цифри “1 836,31” замінити цифрами “2 

836,31”; 

у позиції “16100000000 Обласний бюджет Полтавської області” цифри “600” замінити 

цифрами “1 200”; 

2) позицію 

“10306200000 Броварський район (для с. Зазим’я – 3500 тис. гривень) 3 500” 

замінити такою позицією: 

“10306200000 Броварський район (для с. Зазим’я – 7500 тис. гривень) 7 500”; 

3) доповнити додаток: 

після позиції 

“16205100000 м. Миргород 800” 

такою позицією: 

“04207100000 м. Нікополь 2 000”; 

після позиції 

“25204100000 м. Новгород-Сіверський 300” 
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такою позицією: 

“04209100000 м. Покров (м. Орджонікідзе) 8 000”; 

після позиції 

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

гривень) 

2 300” 

такою позицією: 

“04309200000 Нікопольський район 3 000”; 

після позиції 

“08320200000 Якимівський район 1 000” 

такою позицією: 

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

4) виключити таку позицію: 

“18204100000 м. Лебедин 1 000”; 

5) у позиції “Усього” у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “249 318,349” 

замінити цифрами “292 368,349”. 

3. У додатку 3 до постанови: 

1) у розділі “Вінницька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “97 681,651” замінити цифрами “98 

496,751”; 

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

“Капітальний ремонт фасадів з заміною віконних блоків дошкільного навчального закладу № 

3 “Дзвіночок” по вул. Процишина, 8, м. Ладижин” замінити словами і цифрами “Капітальний 

ремонт фасадів з заміною віконних блоків дошкільного навчального закладу “Дзвіночок” по 

вул. Процишина, 22 м. Ладижин Вінницької обл.”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) “Пролісок” із 

застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей) по вул. Леніна, 

205 у м. Немирів Вінницької області 

349,4 

Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 4 “Сонечко” 

із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей) по вул. 

Луначарського, 18А у м. Немирів Вінницької області 

465,7”; 

2) у розділі “Волинська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “48 520,883” замінити цифрами “68 

519,377”; 

у позиції “Будівництво дитячо-спортивного майданчика, с. Смідин Старовижівського 

району” цифри “79,8” замінити цифрами “139,8”; 

у позиції “Капітальний ремонт приміщення будинку культури по 

вул. Незалежності, 25, с. Смідин Старовижівського району” цифри  

“1 097,4” замінити цифрами “1 597,4”; 

у позиції “Відновлення гідрологічного режиму, санітарного стану та очищення від дерев 

русла р. Сапалаївки від вул. Теремнівської до вул. Ніла Хасевича з метою захисту від 

підтоплення громадської та житлової забудови, м. Луцьк. Капітальний ремонт” цифри “498,8” 
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замінити цифрами “1 198,8”; 

у позиції “Будівництво школи і дитячого садка в 55-му мікрорайоні, 

м. Луцьк” цифри “11 472,9” замінити цифрами “15 772,9”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в с. Ласків Володимир-

Волинського району Волинської області 

198 

Капітальний ремонт шатрової покрівлі Будинку культури по вулиці 

Прикарпатській, 15 в с. Бубнів Володимир-Волинського району Волинської 

області 

300 

Реконструкція водопроводу питної води с. Сусваль (с. Жовтневе) Володимир-

Волинського району Волинської області 

300 

Будівництво дитячо-спортивного майданчика, с. П’ятидні Устилузької 

об’єднаної територіальної громади 

80 

Реконструкція існуючих проїздів та пішохідних доріжок у вищому 

навчальному закладі “Володимир-Волинський Педагогічний коледж ім. А. Ю. 

Кримського” в м. Володимир-Волинському по 

вул. Устилузькій, 42 м. Володимир-Волинський Волинської області 

500 

Придбання, встановлення та капітальний ремонт дитячого майданчика по 

вулиці Генерала Шухевича, 67 м. Володимир-Волинський Волинської області 

80 

Капітальний ремонт їдальні (покрівлі) Нововолинського ліцею-інтернату 

Волинської обласної ради по вул. Пирогова, 1 у м. Нововолинськ Волинської 

області 

350 

Капітальний ремонт даху будови виробничої майстерні № 1 Нововолинського 

ВПУ по вул. Жовтнева, 14 с. Будятичі Iваничівського району Волинської 

області 

150 

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Над Бугом с. Михалє 

Iваничівського району Волинської області 

50 

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Центральна, Молодіжна, 

Набережна с. Топилище Iваничівського району Волинської області 

205 

Капітальний ремонт будинку культури по вул. Шевченка, 38Б с. Біличі 

Iваничівського району Волинської області 

200 

Придбання комп’ютерного класу для ЗОШ I—III ступенів с. Поромів по вул. 

Тимовського, 15, с. Поромів, Iваничівського району Волинської області 

160 

Придбання комп’ютерного класу для ЗОШ I—III ступенів  

с. Риковичі по вул. Центральна, 68А с. Риковичі, Iваничівського району 

Волинської області 

160 

Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей на енергозберігаючі) в ЗОШ I—III 

ст. по вул. Перемоги, 2 в с. Павлівка Iваничівського району Волинської області 

300 

Будівництво дитячого майданчика по вул. Лелюковій в смт Iваничі 

Iваничівського району Волинської області 

80 

Реконструкція зовнішнього освітлення в с. Пустинка Любомльського району 

по вул. Любомльській від КТП № 286 

95 
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Реконструкція вуличного освітлення від ТП-11 в с. Полапи, Любомльського 

району Волинської області 

300 

Капітальний ремонт Забузької ЗОШ I—III ступенів по  

вул. Шкільній, 2 в с. Забіжжя Любомльського району  

Волинської області 

371 

Реконструкція районного стадіону в смт Головно Любомльського району 

Волинської області 

250 

Будівництво дитячо-спортивного майданчика, с. Паридуби Смідинської 

сільської ради Старовижівського району Волинської області 

21 

Придбання меблів для ДНЗ “Струмочок” по вул. Миру, 21 с. Рудня 

Старовижівського району Волинської області 

10 

Придбання твердопаливного котла для Руднянської ЗОШ  

I—II ступенів по вул. Миру, 19 с. Рудня Старовижівського району Волинської 

області 

80 

Капітальний ремонт будинку культури по вул. Миру, 17 в с. Рудня 

Старовижівського району 

200 

Капітальний ремонт другого поверху дитячого навчального закладу в с. 

Уховецьк Ковельського району Волинської області 

442,187 

Капітальний ремонт дитячого навчального закладу в с. Уховецьк Ковельського 

району (придбання та встановлення обладнання і предметів довгострокового 

користування) 

619,936 

Реконструкція сільського будинку культури в с. Поворськ по вул. Київська, 41 

Ковельського р-ну, Волинської області 

1 908,91 

Будівництво дитячо-спортивного майданчика в с. Козлиничі Ковельського 

району 

85,14 

Будівництво дитячо-спортивного майданчика в с. Облапи Ковельського 

району 

85,14 

Реконструкція навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III 

ступеня — дитячий садок” (влаштування санітарних кімнат) с. Прохід по вул. 

Шкільній,7 Ратнівського району, Волинської області 

657,181 

Реконструкція дошкільного навчального закладу №1 за адресою:  

смт Шацьк, вул. Садова, 3 (II черга) 

1 200 

Реконструкція приміщення сільської ради під дитячий садочок в с. Буяни, 

Луцького району, Волинської області 

5 000”; 

3) у розділі “Дніпропетровська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “59 911,52” замінити цифрами “74 

800,689”; 

 

 

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

“Водопостачання, с. Шолохове Нікопольського району” замінити словами “Водопостачання с. 
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Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 45-б по вул. Леніна в 

м. Вільногірськ 

361,045 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 55-в по  

вул. Леніна в м. Вільногірськ 

391,831 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 55–57 по вул. Леніна в 

м. Вільногірськ 

830,094 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 60Б по 

вул. Ленінського Комсомолу в м. Вільногірськ 

487,658 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 23 по вул. Жовтнева в 

м. Вільногірськ 

346,404 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 60 а по 

вул. Ленінського Комсомолу в м. Вільногірськ 

493,163 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 65 а по вул. Леніна в 

м. Вільногірськ 

662 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 22а по вул. Леніна в 

м. Вільногірськ 

224,929 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 4 по вул. Бульвар 

Миру в м. Вільногірськ 

408,584 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 1 по вул. Бульвар 

Миру в м. Вільногірськ 

538,782 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 13 по вул. Гагаріна в 

м. Вільногірськ 

244,679 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту Леніна в місті 

Дніпродзержинську 

9 900”; 

5) у розділі “Донецька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “65 498” замінити цифрами “70 498”; 

доповнити розділ такими позиціями 

“Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними 

технологіями у м. Краматорськ, смт Біленьке 

637,5 

Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними 

технологіями у м. Краматорськ, смт Ясногірка 

637,5 

Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними 

технологіями у м. Краматорськ, смт Шабельківка 

712,5 

Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними 

технологіями у м. Краматорськ, смт Красноторка 

1 687,5 

Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними 

технологіями у м. Краматорськ 

1 325”; 

6) у розділі “Житомирська область”: 
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у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “63 971,7” замінити цифрами 

“78 971,409”; 

у позиції “Добудова спортивного залу Наталівської загальноосвітньої школи I—II 

ступеня, с. Наталівка Новоград-Волинського району” цифри  

“3 293,714” замінити цифрами “1 163,714”; 

у позиції “Котельня загальноосвітньої школи I—III ступеня, с. Сусли Новоград–

Волинського району” цифри “384,311” замінити цифрами “321”; 

у позиції “Реконструкція-термомодернізація Андріївської загальноосвітньої школи I—III 

ступеня по вул. Черняхівській, 43,  

с. Андріївка Черняхівського району” цифри “330,5” замінити цифрами “549,649”; 

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

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

цифри “567,3” замінити цифрами “1 129,684”; 

у позиції “Реконструкція дорожнього покриття частини вул. Гагаріна, 

с. Осники Черняхівського району” цифри “392” замінити цифрами “607,448”; 

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

дошкільному навчальному закладі № 8 “Ялинка” по  

вул. Гагаріна, 25, м. Малин” цифри “298,2” замінити цифрами “974,765”; 

виключити такі позиції: 

“Заміна вікон та дверей, будівництво дитячого майданчика, дошкільний 

навчальний заклад “Сонечко”, с. Андріяшівка Бердичівського району 

99 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Сонечко”, с. Бистрик Бердичівського району 

50 

Заміна та утеплення даху Будинку культури, с. Буряки Бердичівського району 199 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Теремок”, с. В. П’ятигірка Бердичівського району 

30 

Заміна вікон та дверей ФАП, с. В. П’ятигірка Бердичівського р-ну 59 

Капітальний ремонт ФАПу, с. Гардишівка Бердичівського р-ну 183 

Заміна вікон та дверей в Будинку культури с. Семенівка Бердичівського району 149 

Будівництво дитячого майданчика, с. Iванківці Бердичівського р-ну 30 

Заміна вікон в Маркушівській ЗОШ I—III ступенів, с. Маркуші Бердичівського 

району 

99 

Підведення газових комунікацій до Будинку культури, с. Мирославка 

Бердичівського району 

99 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Дзвіночок”, с. Мирославка Бердичівського району 

30 

Заміна вікон в Озадівській ЗОШ I—III ступенів, с. Озадівка Бердичівського 

району 

119 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Промінець”, с. Озадівка Бердичівського району 

30 

Заміна вікон в Райгородоцькій ЗОШ I—III ступенів, с. Райгородок 129 
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Бердичівського району 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Оленка”, с. Райгородок Бердичівського району 

30 

Заміна вікон та дверей в Будинку культури с. Садки Бердичівського району 79 

Будівництво дитячого майданчика для дитячого навчального закладу, с. Садки 

Бердичівського району 

30 

Заміна вікон в Будинку культури, с. Гальчин Бердичівського району 99 

Ремонт Будинку культури в с. Дубівка Бердичівського району 43 

Дитячий майданчик для дошкільного навчального закладу “Казка”, с. Красівка 

Бердичівського району 

30 

Заміна вікон та дверей в Будинку культури, с. Никонівка Бердичівського району 99 

Будівництво дитячого майданчика для дитячого навчального закладу 

с. Осикового Бердичівського району 

50 

Ремонт даху в Половецькій ЗОШ I—III ступенів, с. Половецьке Бердичівського 

району 

30 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Сонечко”, с. Радянське Бердичівського району 

50 

Ремонт Будинку культури в с. Райки Бердичівського району 99 

Заміна вікон в ЗОШ I—III ступенів, с. Рея Бердичівського району 129 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Червона шапочка”, с. Рея Бердичівського району 

30 

Заміна вікон та дверей ФАП с. Журбинці Бердичівського району 59 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Перлинка”, с. Скаківка Бердичівського району 

30 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу “Дошколярик”, с. 

Скраглівка Бердичівського району 

375 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Дошколярик”, с. Скраглівка Бердичівського району 

30 

Вуличне освітлення с. Слободище Бердичівського району 248 

Капітальний ремонт ФАП с. С. Солотвин Бердичівського району 199 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Червона калина”, с. С. Солотвин Бердичівського району 

30 

Заміна вікон в ЗОШ I—II ступенів, с. Терехове Бердичівського району 99 

Заміна опалення ФАП с. Хажин Бердичівського району 149 

Придбання апаратури для Будинку культури с. Хажин Бердичівського району 50 

Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Калинонька”, с. Хажин Бердичівського району 

30 

Заміна вікон в ЗОШ I—III ступенів, с. Швайківка Бердичівського району 199 

Добудова водогону в с. В. Низгірці Бердичівського району 349 
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Будівництво дитячого майданчика для дошкільного навчального закладу 

“Сонечко”, с. Гришківці Бердичівського району 

50”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції та дверей) в ДНЗ “Сонечко” с. Андріяшівка, вул. Садова, 8а, 

Бердичівського р-ну 

48,609 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Сонечко” с. Бистрик Бердичівського 

р-ну 

49,5 

Капітальний ремонт даху будинку культури с. Буряки вул. Шевченка, 8 

Бердичівського р-ну 

198 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Теремок” с. Велика П’ятигірка, вул. 

Леніна 24г Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції та дверей) фельдшерсько-акушерського пункту с. В. П’ятигірка , 

вул. Миру, 40, Бердичівського р-ну 

48,172 

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Гардишівка, 

вул. Гагаріна, 1б Бердичівського р-ну 

87,3 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції, ремонт та утеплення стелі) клубу с. Семенівка по вулиці Героїв 

майдану, 8, Iванковецької сільської ради Бердичівського району 

277,2 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Журавлик” с. Iванківці, вул. Леніна, 

1, Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції) ЗОШ I-III ступенів с. Маркуші, вул. Незалежності, 51 Бердичівського 

р-ну 

125,938 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Дзвіночок” с. Мирославка, вул. 

Колгоспна, 55 Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції) ЗОШ I—III ступенів с. Озадівка, вул. Дружби, 2, Бердичівського р-ну 

145,426 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Промінець” с. Озадівка, 

вул. Дружби, 2, Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції) ЗОШ I—III ступенів с. Райгородок, вул. Жовтнева, 18 Бердичівського 

р-ну 

126,095 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Оленка” с. Райгородок, 

вул. Жовтнева, 17, Бердичівського району 

29,7 
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Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції та дверей) фельдшерського пункту с. Гальчин, вул. Центральна, 53-А, 

Бердичівський р-н 

44,785 

Капітальний ремонт клубу по вулиці Сікорського, 36 в с. Дубівка, Бердичівського 

р-ну 

42,298 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Казка” с. Красівка, вул. Леніна, 5 

Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції та дверей) в будинку культури с. Никонівка по пров. Верещака, 2 

Бердичівського р-ну 

98,825 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Дзвіночок” с. Осиково, 

провул. Перемоги, 2 Бердичівського р-ну 

49,5 

Капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові Половецької ЗОШ I—III 

ст. в селі Половецьке по вул. Центральна, 41 Бердичівського р-ну 

145,5 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Барвінок” с. Романівка, вул. 

Воронцова, 8 Бердичівського р-ну 

49,5 

Капітальний ремонт даху Райківської ЗОШ I—II ступенів в с. Райки вулиці 

Центральній, 5, Бердичівського р-ну 

158,204 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Червона шапочка” с. Рея, вул. 

Миру, 20 Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Перлинка” с. Скаківка, 

вул. Остальського, 43-а, Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальний ремонт Скраглівського дошкільного навчального закладу 

(Дошколярик) за адресою: вул. Леніна, 2, с. Скраглівка,  

Бердичівського р-ну 

346,44 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Слободище, Бердичівського р-ну 214,761 

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с. Старий Солотвин по 

вулиці Садова 54, Бердичівського р-ну 

145,5 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Червона калина” с. Старий 

Солотвин, вул. Леніна, 38-а, Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції) ЗОШ I—II ступенів с. Терехове, вул. Джозефа Конрада, 5 

Бердичівського р-ну 

75,086 

Капітальний ремонт системи опалення та заміна газового котла в 

теплогенераторній ФАП с. Хажин, вул. Садиба, 2а, Бердичівського р-ну 

48,497 

Капітальне придбання музичного обладнання для будинку культури села Хажин, 

Бердичівського р-ну 

24,75 

http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Калинонька” с. Хажин, вул. Братів 

Цилінських, 33, Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції) ЗОШ I—III ступенів в селі Швайківка, вул. Підліски, 3 

Бердичівського р-ну 

145,49 

Будівництво мережі водопостачання в с. Великі Низгірці  

Бердичівського р-ну 

347,49 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Сонечко”  

смт Гришківці, вул. Червоний промінь, 10 Бердичівського р-ну 

59,4 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Сонечко”  

с. Андріяшківка, вул. Садова, 8а Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Золотий ключик” с. Великі 

Низгірці, вул. Корольова, 2 Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Дзвіночок” 

с. Семенівка, вул. Каштанова Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в Половецьку загальноосвітню школу  

I—III ступенів с. Половецьке, вул. Центральна, 43 Бердичівського р-ну 

29,1 

Капітальне придбання та встановлення обладнання для ігрового дитячого 

майданчика в дошкільний навчальний заклад “Сонечко” 

с. Хмельове, вул. Комунарська, 24 Бердичівського р-ну 

29,7 

Капітальний ремонт фельдшерського пункту с. Закутинці, 

вул. Центральна (Жовтнева), 11 Бердичівського р-ну 

48,488 

Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків на металопластикові 

конструкції та дверей) у фельдшерсько-акушерському пункті с. Хажин, вул. 

Садиба 2-А, Бердичівського р-ну 

92,125 

Капітальний ремонт даху у фельдшерському пункті село Скаківка, 

вул. Остальського, 13, Бердичівського р-ну 

48,884 

Капітальний ремонт ДНЗ “Червона шапочка” с. Рея, вул. Миру, 20 Бердичівського 

р-ну 

197,219 

Капітальне придбання музичного обладнання для будинку культури  

с. Iванківці, Бердичівського р-ну 

18,181 

Капітальне придбання музичного обладнання для будинку культури  

с. Старий Солотвин, Бердичівського р-ну 

17,82 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 

будівлі (термомодернізація) ЗОШ I—III ступенів с. Половецьке, вул. Центральна, 

43, Бердичівського р-ну 

30,117 

Капітальний ремонт заміна вікон та дверей на металопластикові в Черняхівській 835,828 
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ЗОШ I—III ступенів за адресою: вул. Калініна, 14,  

смт Черняхів Житомирської області 

Капітальний ремонт заміна вікон та дверей на металопластикові в  

ДНЗ № 3 за адресою: вул. Кримського, 35, м. Малин,  

Житомирської області 

89 

Капітальний ремонт приміщення Народицької центральної районної лікарні по 

вул. Замковій, 115, смт Народичі, Житомирської області 

500 

Робочий проект на реконструкцію дорожнього покриття по  

вул. Черняхівська в с. Високе Черняхівського району  

Житомирської області 

375,716 

Реконструкція дорожнього покриття частини вул. Будьоного та частини вулиці 

Коцюбинського в с. Осники Черняхівського району Житомирської області 

422,443 

Капітальний ремонт підʾїзду до кладовища села Новосілки Черняхівської селищної 

ради Черняхівського району Житомирської області 

299,511 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Східна в смт Черняхів Житомирської 

області 

421,223 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Волошкова в смт Черняхів Житомирської 

області 

382,442 

Реконструкція та відновлення вуличного освітлення, с. Дубрівка,  

с. Мокре, с. Хижівка, с. Радулин 

84,8 

Придбання оргтехніки, музичних інструментів та меблів для закладів освіти і 

культури Дубрівської ОТГ 

51 

Придбання металопластикових вікон та дверей для ФАПу с. Мирославль 

Баранівського району Житомирської області 

27,8 

Ремонт їдальні Смолдирівської ЗОШ I—III ступенів Баранівського району 

Житомирської області с. Смолдирів 

42,4 

Ремонт окремих приміщень Баранівської гімназії Баранівського району 

Житомирської області м. Баранівка 

118,6 

Придбання металопластикових вікон для Баранівської гімназії Баранівського 

району Житомирської області м. Баранівка 

84,8 

Придбання металопластикових вікон для ФАПу с. Зеремля Баранівського району 

Житомирської області 

26,7 

Придбання металопластикових вікон та дверей для клубу с. Зеремля Баранівського 

району Житомирської області 

37 

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

Житомирської області 

25,5 

Ремонт Острожецького дошкільного закладу Баранівського району Житомирської 

області 

93,3 

Придбання металопластикових вікон для Довбиської ЗОШ  

I—III ступенів Баранівського району Житомирської області 

84,1 

Придбання металопластикових вікон та дверей для Кам’янобрідського будинку 

культури Баранівського району Житомирської області 

49 
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Придбання стільців офісних для загальноосвітніх шкіл Баранівського району 42 

Придбання крісел для комплектації актових залів у загальноосвітніх навчальних 

закладах Баранівського району Житомирської області  

170 

Придбання ліжечок (з матрацами) для загальноосвітніх навчальних закладів 

Баранівського району Житомирської області 

85 

Придбання фільтрів для очистки води (знезалізнення) для загальноосвітніх 

навчальних закладів Баранівського району Житомирської області 

42 

Придбання музичної апаратури для Баранівської школи мистецтв Баранівського 

району Житомирської області 

38 

Придбання спортивного інвентарю та спортивного обладнання для 

загальноосвітніх навчальних закладів Баранівського району Житомирської області 

84 

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

Ремонт клубу в с. Видумка 42,4 

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

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

Заміна вікон в Iвановицькій ЗОШ I—III ступенів, с. Iвановичі Червоноармійського 

району 

42,4 

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

Відновлення вуличного освітлення с. Молодіжне 42,4 

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

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

Ремонт покрівлі Яснополянського Будинку Культури 42,4 

Реконструкція школи під дитячий садок, Павлівська сільська рада 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 вуличного освітлення, упорядкування кладовища, облаштування 

санвузла в амбулаторії ЗПСМ, Соколівська сільська рада 

42,4 

Відновлення свердловини, Теньківська сільська рада 42,4 

Реконструкція їдальні в дитячому садочку с. Тетірка 42,4 

Ремонт БК с. Стара Олександрівка 42,4 

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

Ремонт ФАПу в с. Вюнки 42,4 

Капітальний ремонт фельдшерського пункту (с. Тальки,  

вул. Центральна 3А) 

42,4 

Проведення водопостачання в Романівську АЗПСМ 42,4 

Реконструкція котельні сільської амбулаторії, Броницькогутянська сільська рада 42,4 
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Придбання обладнання для дошкільного навчального закладу, 

Великогорбашівська сільська рада 

42,4 

Капітальний ремонту ФАПу с. Груд 42,4 

Проведення поточного ремонту Будинку культури с. Гульськ, благоустрій 

кладовища 

42,4 

Поточний ремонт сільського клубу в с. Борисівка 42,4 

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

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

сільської ради 

42,4 

Капітальний ремонт приміщення Киківської АЗПМ 42,4 

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

Реконструкція вуличного освітлення, Кленівська сільська рада 42,4 

Придбання меблів та матеріалів для ремонту обрядового залу Колодянської 

сільської ради 

42,4 

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

Поточний ремонт адміністративного будинку, придбання обладнання, 

Красилівська сільська рада 

42,4 

Придбання обладнання для клубу, Курчицька сільська рада 42,4 

Поточний ремонт Яворівського дошкільного навчального закладу 42,4 

Придбання обладнання в сільський клуб с. Анастасівка 42,4 

Придбання меблів, обладнання, інвентарю для закладів Майстрівської сільської 

ради 

42,4 

Поточний ремонт пічного опалення установ Малоцвілянської сільської ради 

(ФАПу, бібліотеки, клубу) 

42,4 

Придбання стільців в зал засідань Наталівської сільської ради 42,4 

Поточний ремонт БК в с. Несолонь 42,4 

Придбання обладнання, стільців Слободороманівського клубу 42,4 

Проведення ремонту в Орепівському ДНЗ “Ромашка” 42,4 

Придбання обладнання для ДНЗ, Пилиповицька сільська рада 42,4 

Придбання обладнання для ДНЗ, Піщівська сільська рада 42,4 

Капітальний ремонт ФАПу с. Калинівка, вуличного освітлення  

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

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

42,4 

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

Ремонт сільської амбулаторії, Середньодеражнянська сільська рада 42,4 

Поточний ремонт фельдшерських пунктів, Стриївська сільська рада 42,4 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для Суслівського ДНЗ 42,4 
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Заміна вікон в Будинку культури с. Суховоля 42,4 

Ремонт приміщення фельдшерського пункту в с. Тернівка 42,4 

Відновлення функціонування повноцінного дошкільного навчального закладу в с. 

Токарів (ремонт приміщення для організації роботи двох груп середнього та 

старшого віку, водопідведення та водовідведення, налаштування харчування дітей 

та зовнішніх мереж, придбання меблів) 

42,4 

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

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

Ремонт приміщення Червоновільської сільської ради  42,4 

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

Ремонт Ярунського ДНЗ 42,4 

Придбання обладнання для селищного Будинку культури, Городницька сільська 

рада 

42,4 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Андрієвицької ЗОШ 21,2 

Придбання обладнання для дитячого садка с. Бариші 72 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Березівка 13 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Березниківської ЗОШ 30 

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

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

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

меблів для Варварівської ЗОШ 

38 

Придбання обладнання для клубу, Великоглумчанська сільська рада 4,5 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Великоцвілянської ЗОШ 72 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Великояблунецької ЗОШ та 

Непізнаницької ЗОШ 

25,4 

Ремонт пічного опалення ФАПу с. Ганнопіль 13 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Ємільчинської гімназії, 

Ємільчинської ЗОШ та Горбівської ЗОШ 

63,6 

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

меблів для Киянської ЗОШ 

25,4 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Хутір-Мокляківської ЗОШ та 

Кулішівської ЗОШ 

55 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Малоглумчанської ЗОШ 13 

Ремонт системи опалення ФАПу с. Медведове, придбання шкільного обладнання 

та меблів для Медведівської ЗОШ 

17 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Миколаївської ЗОШ 34 

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

меблів для Мокляківської ЗОШ 

25,4 
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Ремонт пічного опалення ФАПу с. Бастова Рудня, влаштування опалення БК с. 

Неділище, придбання шкільного обладнання та меблів для Неділищанської ЗОШ 

та Бастово-Руднянської ЗОШ 

34 

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

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

17 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Підлубівської ЗОШ 34 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Рихальської ЗОШ, придбання 

обладнання для БК с. Рихальське 

38 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Руднє-Iванівської ЗОШ 25 

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

меблів для Рясненської ЗОШ 

34 

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

та меблів для Сербівської ЗОШ 

42,4 

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

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

обладнання для БК с. Сербо-Слобідка 

30 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Сергіївської ЗОШ 46,6 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Середівської ЗОШ,  

с. Середи 

38 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Симонівської ЗОШ, придбання 

обладнання для БК с. Симони 

21,2 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Сімаківської ЗОШ, придбання 

обладнання для БК с. Сімаківка 

33 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Степанівської ЗОШ, придбання 

обладнання для БК с. Степанівка 

38 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Тайківської ЗОШ 13 

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

Усолуси 

21,2 

Придбання шкільного обладнання та меблів для Яблунецької ЗОШ, придбання 

обладнання та інвентарю для дитячого садка смт Яблунець 

33 

Придбання медичного обладнання (фетальний монітор, кардіомонітор, кардіограф 

12-канальний, біоаналізатор), Центральна районна лікарня 

211 

Капітальний ремонт будинку культури в с. Несолонь Новоград-Волинського 

району 

300 

Капітальний ремонт адмінприміщення Стрієвської сільської ради Новоград-

Волинського району 

290 

Капітальний ремонт фельдшерського пункту в с. Тальки Новоград-Волинського 

району 

300 

Будівництво системи водопостачання АЗПСМ с. Романівка Новоград-Волинського 

району 

349,119 

Буріння скважини для потреб ДНЗ “Сонечко” та Великомолодьківської ЗОШ I—III 150 
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ступенів в с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району 

Будівництво котельні на твердому паливі та влаштування системи опалення в 

дошкільному навчальному закладі в с. Ярунь Новоград-Волинського району 

504,192 

Капітальний ремонт будинку культури в с. Жолобне Новоград-Волинського 

району 

300 

Капітальний ремонт спортивного майданчика (з штучним покриттям) в с. 

Станишівка по вул. Кооперативна, 2 (територія Станишівської ЗОШ  

I—III ст.) Житомирського району, Житомирської області 

400 

Капітальний ремонт покрівлі центрального корпусу приміщення Озерненської 

гімназії по вул. Авіаційній смт Озерне, Житомирського району, Житомирської 

області 

 

163,274 

Реконструкція існуючого приміщення під блок санвузлів в  

ЗОШ I—III ст. с. Ліщин Житомирського району 

91,673 

Реконструкція даху (з м’якої покрівлі на шатрову) Сінгурівської ЗОШ  

I-III ступенів в с. Сінгури Житомирського району, Житомирської області 

345,053 

Капітальний ремонт під’їзної дороги до сіл Вигнанка, Пединка, Провалівка 

Любарського району 

1 000 

Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Підкоритова, 1в, с. 

Печанівка Романівського району 

1 500 

Модернізація систем центрального водопостачання та водовідведення. Станція 

знезалізнення та очищення води від свердловини № 2 (технічне переоснащення) по 

вул. Петропавлівській м. Чуднів 

300 

Модернізація систем центрального водопостачання та водовідведення. Станція 

знезалізнення та очищення води від свердловини № 3 (технічне переоснащення) по 

вул. Івана Франка в м. Чуднів 

300 

Капітальний ремонт дороги по вул. Макаренка, м. Чуднів 400 

Капітальний ремонт дороги по вул. Кантемирівській, м. Чуднів 500”; 

7) у розділі “Закарпатська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “46 087,074” замінити цифрами “52 087,064”; 

у позиції “Реконструкція існуючих будівель під дошкільний заклад в  

м. Рахів по вул. Б. Хмельницького, 105. Коригування” цифри “3 075” замінити цифрами 

“2 920”; 

у позиції “Капітальний ремонт дорожнього покриття по  

вул. Борканюка, м. Рахів” цифри “1 187” замінити цифрами “1 042”; 

у позиції “Капітальний ремонт дороги по вул. Iвана Франка, м. Хуст (перша черга від 

№ 1 до р. Боронявка)” цифри “11 500” замінити цифрами “12 500”; 

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

слова “Робочий проект на капітальний ремонт вул. Перемоги,  

с. Р. Комарівці Ужгородського району” замінити словами “Капітальний ремонт вул. 
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Перемоги, с. Р. Комарівці Ужгородського району”; 

слова “Робочий проект на капітальний ремонт вул. Жовтневої,  

с. Р. Комарівці Ужгородського району” замінити словами “Капітальний ремонт вул. 

Жовтневої, с. Р. Комарівці Ужгородського району”; 

позицію 

“Капітальний ремонт дорожнього покриття по  

вул. Б. Хмельницького, м. Рахів 

181” 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт ділянки вул. Б. Хмельницького  

(від буд. № 96 до моста) у м. Рахів 

481”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт мережі теплопостачання в м. Рахів, Закарпатської 

області, ділянка № 2 

1 194,757 

Капітальний ремонт мережі теплопостачання в м. Рахів, Закарпатської 

області, ділянка № 1: від розподільчого колодязя №1 до бойлерної 

906,84 

Капітальний ремонт мережі теплопостачання в м. Рахів, Закарпатської 

області, ділянка № 3: від розподільчого колодязя № 2 до вул. Шевченка 

1 316,781 

Капітальний ремонт вул. Леніна, с. Верхнє Водяне, Рахівського району, 

Закарпатської області 

433,759 

Капітальний ремонт вул. 70-річчя Жовтня, с. Верхнє Водяне, Рахівського 

району, Закарпатської області 

449,249 

Капітальний ремонт дороги від дорожнього знаку с. Лази до будинку 

суботників довжиною 8,0 км, Лазівської сільської ради, Тячівського 

району, Закарпатської області 

698,604”; 

8) у розділі “Запорізька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “84 000” замінити цифрами “94 000”; 

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

“Реконструкція водоводу по вул. Олімпійська від буд. № 1 до  

буд. № 478, по вул. Центральна від буд. № 478 до буд. № 596 в с. Велика Знам’янка 

Кам’янсько-Дніпровського району” замінити словами і цифрами “Реконструкція водоводу по 

вул. Олімпійська від буд. № 1 до буд. № 32, по вул. Центральна від буд. № 478 до буд. № 596 

в с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт комунального закладу “Великобілозерська загальноосвітня 

школа I—III ступенів № 5” Великобілозерської районної ради Запорізької 

області за адресою: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика 

Білозерка,  

вул. Пархоменка, 65 

127,541 

Капітальний ремонт комунального закладу “Великобілозерська загальноосвітня 

школа I—III ступенів № 3” Великобілозерської районної ради Запорізької 

області за адресою: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика 

Білозерка, вул. Лугова, 2 

437,751 
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Капітальний ремонт водопровідної мережі: м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької 

області від вул. Первомайської до  

вул. Промислова 

595,531 

Реконструкція вулічного освітлення с. Iванівка Кам’янсько-Дніпровського 

району Запорізької області 

791,897 

Реконструкція господарсько-питного водопроводу по 

вул. Береговій в м. Василівка Запорізької області 

902,254 

Реконструкція повітряних ліній електромереж по вул. Гагаріна та по вул. 

Береговій в м. Василівка Запорізької області 

171,435 

Реконструкція повітряної лінії електромереж по вул. Молодіжній м. Василівка 

Запорізької області 

193,411 

Дорога по вул. Каховській м. Василівка Запорізької області – капітальний ремонт 395,18 

Капітальний ремонт приміщень сільського клубу по  

вул. Садова, 9а, с. Копані Оріхівського району Запорізької області 

297 

Реконструкція водонапірної башти системи Рожновського ємністю 25 м
3
 по вул. 

Гвардійській, с. Мирне Оріхівського району Запорізької області 

245 

Капітальний ремонт приміщення КЗ “Оріхівська ДЮСШ” за адресою: вул. 

Овчаренко, 12, м. Оріхів Запорізької області 

290 

Капітальний ремонт будівлі КЗ “Дошкільний навчальний заклад “Ромашка” по 

вул. Суворова, 5 в с. Новопавлівка Оріхівського району Запорізької області 

245 

Капітальний ремонт системи опалення з встановленням котла на 

альтернативному паливі сільського будинку культури по  

вул. Вишневій, 39, с. Новоандріївка Оріхівського району Запорізької області 

119 

Капітальний ремонт покрівлі Комишуваської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини по вул. Смірнова, 1,  

смт Комишуваха Оріхівського району Запорізької області 

189 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 217 по вул. Бочарова, 

14б 

1 400 

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”; 

9) у розділі “ Iвано-Франківська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “112 620,3” замінити цифрами 

“135 620,3”; 

виключити такі позиції: 

“Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, що знаходиться за адресою: вул. Д. 399,1”; 
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Галицького, 66, в смт Вигода Долинського району Iвано-Франківської області. 

Реконструкція нежитлової будівлі (в тому числі на виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

“Будівництво дитячого садка загального типу на 50 місць, 

с. Черніїв Тисменицького району 

1 000”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Придбання обладнання для дитячо-спортивного майданчика в смт Вигода 

Долинського району 

194,1 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у Брошнів-Осадській 

загальноосвітній школі I—III ступеня по вул. 22 січня, 55,  

смт Брошнів-Осада Рожнятівського району 

205 

Будівництво-прибудова спортивного залу в с. Олеша Тлумацького району 1 000 

Реконструкція свердловини та системи водопостачання по  

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

Франківської області 

500 

Капітальний ремонт приміщення дитячого садка “Колобок” по вул. Довга, 189, в 

с. Сваричів Рожнятівського району Iвано-Франківської області (в тому числі на 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

200 

Капітальний ремонт Долинської дитячо-юнацької спортивної школи по вул. 

Степана Бандери, 2б, м. Долина Долинського району 

300 

Капітальний ремонт дорожнього покриття на масиві Люкляна в селищі Брошнів-

Осада Рожнятівського району Iвано-Франківської області 

500 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць I. Франка та  

I. Мазепи в с. Брошнів Рожнятівського району Iвано-Франківської області 

250 

Нове будівництво: буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для 

водопостачання об’єктів в с. Спас Рожнятівського району 

1 055 

Капітальний ремонт даху та покрівлі навчального корпусу № 3 Болехівської 

ЗОШ I—III ст. № 1 в м. Болехові Iвано-Франківської області 

350 

Придбання спецавтомобіля для збору та перевезення твердих побутових відходів 

для Брошнів-Осадської селищної ради Рожнятівського району Iвано-

Франківської області 

1 000 

Благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по 

вул. С. Галечко, 4, селище Брошнів-Осада Рожнятівського району Iвано-

Франківської області 

195 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Коновальця в  

м. Болехові Iвано-Франківської області 

650 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Прут в селах Борщів 

Снятинського району та Семаківці Коломийського району Iвано-Франківської 

області 

5 000 

Будівництво загальноосвітньої школи I—III ступенів в с. Раковець 

Богородчанського району 

250 

Капітальний ремонт Долинської центральної районної лікарні Долинського 830 
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району Iвано-Франківської області 

Придбання УЗД-апарату з доплером та кардіологічним датчиком для 

Рожнятівської центральної районної лікарні Рожнятівського району Iвано-

Франківської області 

1 700 

Придбання обладнання для пральні Перегінської номерної районної лікарні 

Рожнятівського району Iвано-Франківської області 

100 

Придбання обладнання для кардіологічного відділення Долинської центральної 

районної лікарні Долинського району Iвано-Франківської області 

2 000 

Капітальний ремонт Луквицької ЗОШ I—II ст. Богородчанського району Iвано-

Франківської області, Богородчанський районний бюджет 

120 

Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4 000 м 

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

ради 

5 000 

Вибірковий капітальний ремонт вул. Г. Мазепи,  

м. Iвано-Франківськ 

3 000”; 

10) у розділі “Київська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “96 960,322” замінити цифрами 

“124 863,702”; 

у позиції “Будівництво середньої загальноосвітньої школи  

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

району” цифри “2 510” замінити цифрами “11 310”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт (санація) головного корпусу Фастівської центральної 

районної лікарні по вул. Л. Толстого, 17, м. Фастів, Київської області 

5 000 

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

селищі Гостомелі 

1 400 

Капітальний ремонт будівлі КП “Банно-оздоровчий комплекс” у 

м. Боярці по вул. Б. Хмельницького, 111 

1 280 

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

Крюківщині Києво-Святошинского району Київської області 

1 200 

Капітальний ремонт тротуарів від вул. Балукова, 10 до 

вул. Червоноармійської у с. Крюківщині Києво-Святошинского району 

Київської області 

1 120 

Будівництво парку майстрів, прилеглої території до ЦНАП,  

с. Трипілля, Обухівський район 

1 500 

Будівництво футбольного майданчика для сільської школи 

с. Данилівка 

1 120 

Термомодернізація дитячого садочку з утепленням стін і будівництвом окремої 

твердопаливної котельні на території дитячого садочку в с. Безп’ятне 

1 250 

Капітальний ремонт будівлі Данилівської загальноосвітньої школи 

I—III ступенів в с. Данилівка Васильківського району Київської області 

1 130 
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Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі 

Федорівка вул. Леніна, 24, Вишгородського району, Київської області  

1 223,976 

Капітальний ремонт фасаду (утеплення) Литвинівської ЗОШ в  

с. Литвинівка, Вишгородського району, Київської області  

758,878 

Капітальний ремонт Ровівської ЗОШ I—II ступенів Вишгородського району 

Київської області 

743,968 

Капітальний ремонт будинку культури по вул. Леніна, 49 в с. Рудня-Димерська, 

Вишгородського району, Київської області 

1 376,558”; 

11) у розділі “Кіровоградська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “67 783,5” замінити цифрами “82 783,5”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Реконструкція головного корпусу № 1 Кіровоградської дитячої обласної 

лікарні по вул. Преображенській, 79/35 у м. Кіровоград 

5 000 

Реконструкція головного корпусу станції переливання крові по  

вул. Преображенська, 88 у м. Кіровограді (коригування) 

5 000 

Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку по  

вул. Привокзальній, 10, м. Знам’янка (Коригування) 

70 

Капітальний ремонт вул. Фрунзе від вул. Привокзальної до межі  

м. Знам’янки 

1 200 

Придбання мультимедійних засобів навчання для дошкільних та шкільних 

закладів Новгородківського району Кіровоградської області 

100 

Придбання мультимедійних засобів навчання для шкільних закладів 

Олександрівського району Кіровоградської області 

100 

Капітальний ремонт по вул. Колгоспна с. Зибкове Онуфріївського району 

Кіровоградської області 

150 

Проведення аварійно-відновлювальних робіт на дорогах з твердим 

покриттям по вул. Спортивна, провулку Молодіжному та провулку Східному 

в с. Омельник Онуфріївського району Кіровоградської області. Коригування 

 

 

350 

Капітальний ремонт теплотраси Василівської загальноосвітньої школи I—III 

ступенів за адресою: вул. Центральна, 1 с. Василівка Онуфріївського району, 

Кіровоградської області 

150 

Придбання вуличних тренажерів для с. Успенка Онуфріївського району 

Кіровоградської області 

70 

Розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення 

комплексних робіт із благоустрою паркової зони по  

вул. Молодіжна в с. Успенка Онуфріївського району Кіровоградської області 

20 

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III ступенів по  

вул. Миру, 10, с. Подорожнє Світловодського району 

2 790”; 

12) у розділі “Луганська область”: 
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у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “12 000” замінити цифрами “17 000”; 

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

ремонт комунального дитячого навчального закладу “Ластівка” з утепленням стін та 

облаштуванням водовідводу, с. Мілуватка Сватівського району” замінити словами 

“Капітальний ремонт комунального дитячого навчального закладу “Ластівка” з утепленням 

стін та облаштуванням водовідводу, с. Мілуватка Сватівського району”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Проведення робіт із заміни вікон та дверей місцевої загальноосвітньої школи в 

смт Лозно-Олександрівка Білокуракинського району Луганської області 

700 

Проведення робіт із заміни вікон та дверей місцевої загальноосвітньої школи № 1 

в смт Білокуракине Білокуракинської селищної об’єднаної територіальної 

громади Білокуракинського району Луганської області 

909,5 

Проведення робіт із заміни вікон та дверей Кремінської школи-гімназії по вул. 

Вереснева, 18 в місті Кремінна Кремінського району Луганської області 

667 

Проведення робіт із заміни вікон місцевої загальноосвітньої школи  

№ 2 по вул. Титова, 18 в місті Кремінна Кремінського району Луганської області 

90 

Проведення робіт із заміни вікон та дверей Навчально-виховного комплексу 

“Свистунівська загальноосвітня школа I—III ступенів — дошкільний навчальний 

заклад” в селі Свистунівка Сватівського району Луганської області 

287,5 

Проведення робіт із заміни вікон та дверей місцевої загальноосвітньої школи I—

II ступенів в селі Містки Сватівського району Луганської області 

455 

Проведення робіт з освітлення вулиць в селі Кругле Сватівського району 

Луганської області 

420 

Проведення робіт із заміни вікон місцевої загальноосвітньої школи 

I—III ступенів в селі Привілля Троїцького району Луганської області 

510 

Проведення робіт із заміни вікон місцевої загальноосвітньої школи 

I—III ступенів в смт Троїцьке Троїцького району Луганської області 

261 

Проведення робіт із заміни вікон та дверей дошкільного навчального закладу 

“Суржанський” в смт Новоайдар Новоайдарського району Луганської області 

185 

Проведення робіт із заміни вікон та дверей Навчально-виховного комплексу 

“Новоайдарська школа-гімназія” по вул. Центральна, 21 в смт Новоайдар 

Новоайдарського району Луганської області 

515”; 

13) у розділі “Львівська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “75 472,6” замінити цифрами “80 472,6”; 

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

“Добудова (будівництво) шкільних кімнат при школі мистецтв по вул. А. Шептицького, 2, 

м. Радехів” замінити словами і цифрою “Добудова (будівництво) шкільних кімнат при школі 

мистецтв по  

вул. А. Шептицького, 2, в м. Радехів Львівської області”; 

позицію 

“Реконструкція мереж водопостачання по вулицях Молодіжній, Джерельній, Л. 

Українки, Помаранчевої революції,  

2 347,6” 
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просп. Юності, с. Павлів Радехівського району 

замінити такою позицією: 

“Реконструкція мереж водопостачання по вулицях Молодіжній, Джерельній, Л. 

Українки, Помаранчевої революції, проспекту Юності, с. Павлів Радехівського 

району Львівської області 

1 848,52”; 

позицію 

“Капітальний ремонт Лопатинської районної лікарні по  

вул. Січових Стрільців, 27, смт Лопатин Радехівського району 

1 321,1” 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт Лопатинської районної лікарні по  

вул. Січових Стрільців, 27 в смт Лопатин Радехівського району Львівської 

області. Заміна вікон та дверей (коригування) 

843”; 

позицію 

“Капітальний ремонт об’єктів Радехівської центральної районної лікарні по вул. 

Львівській, 8, м. Радехів 

1 231,8” 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт об’єктів Радехівської ЦРЛ по  

вул. Львівській, 8 в м. Радехові Львівської області. Заміна вікон та дверей 

(коригування) 

1 015”; 

 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт Лопатинської районної лікарні по вулиці Січових 

Стрільців, 27 в смт Лопатин Радехівського району Львівської області. Заміна 

покрівлі 

478,1 

Капітальний ремонт об’єктів Радехівської ЦРЛ по вулиці Львівській, 8 в 

м. Радехові Львівської області. Заміна покрівлі дитячого відділення 

285,7 

Закупівля світлового та звукового обладнання для Радехівського районного 

Народного дому 

198 

Закупівля музичних інструментів для Радехівської дитячої музичної школи 

імені Iгоря Білозіра 

232,18 

Реконструкція незавершеного будівництва Народного дому під дитячу 

дошкільну установу “Малюк” в смт Красне Буського району Львівської області 

589,635 

Реконструкція внутрішніх мереж опалення районної лікарні в м. Буськ Буського 

району Львівської області 

1 524,132 

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I ступеня в с. Піски Бродівського району 650 

Пологове відділення на 30 ліжок Бродівської центральної районної лікарні, м. 

Броди – реконструкція 

2 236,233”; 

14) у розділі “Одеська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “101 712,5” замінити цифрами 

“112 501,644”; 
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у позиції “Капітальний ремонт будинку культури, Главанська сільська рада Арцизького 

району” цифри “2 107” замінити цифрами “1 425,6”; 

позицію 

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

культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації на 

продовження капітального ремонту пам’ятки культурної спадщини 

національного значення Спасо-Преображенського собору, м. Болград 

2 949,8” 

замінити такою позицією: 

“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 

1 490”; 

позицію 

“Капітальний ремонт сільського клубу по вул. Виноградній, 1,  

с. Молодіжне Овідіопольського району 

2 528,4” 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт сільського клубу по вул. Виноградній, 1,  

с. Молодіжне Овідіопольського району Одеської області 

1 395,9”; 

у позиції “Реконструкція Біляївської загальноосвітньої школи № 2 

I—III ступеня (прибудова приміщень актової зали і навчальних класів) по пров. Шевченка, 18, 

м. Біляївка” цифри “8 600” замінити цифрами  

“8 174,982”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Енергозберігаючі заходи (заміна вікон та дверей) у дошкільному навчальному 

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

смт Великодолинське Овідіопольського району, Одеська область 

700 

Встановлення дитячого майданчика по вул. Садовій, 9,  

село Барабой, Овідіопольського району, Одеська область 

86,5 

Встановлення дитячого майданчика по вул. Фрунзе, 27а,  

село Калаглія, Овідіопольського району, Одеська область 

86,5 

Встановлення дитячого майданчика по вул. Виноградна, 1,  

село Молодіжне, Овідіопольського району, Одеської області 

86,5 

Встановлення дитячого майданчика по вул. Богдана Хмельницького, 52, село 

Великий Дальник Біляївського району, Одеської області 

173 

Благоустрій площі 28 Червня, м. Болград 1 459,8 

Будівництво загальноосвітньої школи на 198 учнів в с. Садове, Арцизького 

району, Одеської області 

681,4 

Прибудова корпусу початкової школи до Маяківської ЗОШ I—III ст. в с. 

Маяки Біляївського району, Преображенська, 69-а  

(вул. Радянської Армії, 69-а) 

5 000 

Капітальний ремонт тротуару вул. Московська (від вул. Миру до номеру 57), 

м. Біляївка 

425,018 
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Капітальний ремонт водопроводу в м. Ананьєві по  

вул. Незалежності, вул. Чкалова, вул. Шевченко 

850 

Ремонт тротуару в м. Ананьєві по вул. Незалежності та  

вул. Єврейській 

450 

Капітальний ремонт ярмаркової площі на вул. Центральна  

смт Доброслав (Комінтернівське) Лиманського (Комінтернівського) району 

Одеської області 

689,144 

Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації по  

вул. Ветеринарна, вул. Новоселів смт Доброслав (Комінтернівське) 

Лиманського (Комінтернівського) району Одеської області 

500 

Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації по вул. Грубніка, частини 

вул. Центральна смт Доброслав (Комінтернівське) Лиманського 

(Комінтернівського) району Одеської області та підключення дитячого 

навчального закладу “Теремок” 

500 

Капітальний ремонт дороги Р71 на ділянці “Жовтень-Ширяєве” 1 200 

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 

Поточний ремонт та заміна вікон у поліклініці Ширяївської ЦРЛ, Одеської 

області 

200 

Придбання навчально-методичного обладнання для класів навчально-

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

смт Ширяєве Одеської області 

150 

Капітальний ремонт нежитлового приміщення будівлі “малої ковзанки” (літ. 

Б) спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з 

фігурного катання на ковзанах “Крижинка” по вул. Ак. Філатова, 29-а, м. 

Одеса 

800”; 

15) у розділі “Полтавська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “65 818,7” замінити цифрами “79 874,7”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною 

освітлювальних елементів (приладів) на світлодіодні, с. Сторожове, 

Чутівський район 

150 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Василівка, Чутівський район 

150 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Грякове, Чутівський район 

150 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Нова Кочубеївка, Чутівський район 

150 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 150 
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елементів (приладів) на світлодіодні, с. Филенкове, Чутівський район 

 Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, 

с. Вільхуватка, Чутівський район 

150 

Утеплення приміщення, заміна вікон у ЗОШ I—III ступенів, 

вул. Шкільна 12, с. Филенкове, Чутівський район 

220 

Реконструкція систем опалення Чутівської ЗОШ I—III ступенів, вул. 

Центральна, 2, смт Чутове, Чутівський район 

280 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Клюсівка 

200 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні по  

вул. Горбенка 

50 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні по вул. 8-ого Березня, пров. 

Тракторному, пров. 8-ого Березня, пров. Підгірному, пров. Гористому, вул. 

Маджярянській 

200 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні по 

вул. Соснова роща, пров. Соснова Роща, пров. Піщаний, 

вул. Піщана 

200 

Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Горбенка та  

пров. Будьонного 

450 

Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Вернадського, 

пр. Слюсарному 

500 

Реконструкція системи опалення та заміна вікон Новосанжарські дитячі ясла-

садок № 1 “Сонечко”, вул. Незалежності 43/9 

350 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Стовбина Долина 

150 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Сухинівка 

150 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Водолагівка 

150 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Дрижина Гребля 

150 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Iванівка 

200 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Попівка 

150 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 

елементів (приладів) на світлодіодні, с. Коржиха 

150 

Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних 150 
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елементів (приладів) на світлодіодні, с. Мартинівка 

Реконструкція частини першого поверху Карлівської амбулаторії сімейного 

типу, м. Карлівка, вул. Гурамішвіллі, 16 

400 

Капітальний ремонт по заміні вікон Полтавської спеціалізованої школи-

інтернат № 1 I—III ступенів Полтавської обласної ради,  

м. Полтава, вул. Монастирська, 9а 

546 

Капітальний ремонт по заміні вікон Полтавської спеціалізованої школи-

інтернат № 2 I—III ступенів Полтавської обласної ради,  

м. Полтава, вул. Першотравнева, 26 

910 

Капітальний ремонт по заміні вікон Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, м. 

Полтава, вул. Соборності, 67 

260 

Капітальний ремонт Полтавського обласного центру і краєзнавства 

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

4 

195 

Капітальний ремонт обласної клінічної лікарні відновного лікування та 

діагностики з обласними центрами планування сім’ї та репродукції людини, 

медичної генетики (заміна вікон), м. Полтава, вул. Шевченка, 10 

1 079 

Капітальний ремонт обласного санаторію для дітей з порушенням опорно-

рухового апарату по вулиці Садова 26 у місті Полтава (заміна вікон, 

балконних блоків, дверей) 

1 066 

Капітальний ремонт глядацького залу Кременчуцького міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості, м. Кременчук, вул. Миколи Залудяка, 14 

1 494 

Заміна каналізаційної системи Кременчуцького міського Будинку дитячої та 

юнацької творчості, м. Кременчук, вул. Миколи Залудяка, 14 

200 

Капітальний ремонт спортивної зали Кременчуцького ліцею № 11, м. 

Кременчук, вул. Першотравнева, 53 

1 211,474 

Капітальний ремонт операційного блоку КМП “Лікарня “Придніпровська”, 

м. Кременчук, провулок Павлівський, 1/4 

1 211 

Капітальний ремонт системи опалення будівель територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського 

району департаменту соціального захисту населення та питань АТО, м. 

Кременчук, вул. Кузнєчна, 10/2 

304,795 

Придбання 3-х стерилізаторів ГК-100-3М для Кременчуцької міської дитячої 

лікарні, м. Кременчук, вул. Павлова, 16 

258,75 

Заміна вікон в Кременчуцькій міській дитячій лікарні, 

м. Кременчук, вул. Павлова, 16 

119,981 

 Придбання електричних плит енергозберігаючих для Централізованого 

харчоблоку і харчоблоку Кременчуцької міської дитячої лікарні, м. 

Кременчук, вул. Павлова, 16 

200”; 

16) у розділі “Рівненська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “41 971,7” замінити цифрами “54 458,2”; 
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доповнити розділ такими позиціями: 

“Реконструкція кладовища на території Бабинської сільської ради 

Гощанського району Рівненської області 

500 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Дмитра Козачонка в с. 

Курозвани Гощанського району Рівненської області 

511,454 

Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих 

технологій в с. Горбаків Гощанського району Рівненської області 

500 

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

району Рівненської області 

500 

Капітальний ремонт дорожнього покриття Бережниця–Степань–Деражне–

Клевань /М-06/ 

290 

Капітальний ремонт дороги Дерманка–Корець М-6 Корецького району 

Рівненської області 

500 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Рівненська від будинку № 36 

до АГНКС в селі Бармаки Рівненського району Рівненської області 

200 

Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих 

технологій в с. Верхів Острозького району Рівненської області 

498,546 

Капітальний ремонт дороги О18302 Шкарів–Бугрин–М’ятин на відрізку від 

населеного пункту с. Бугрин до населеного пункту  

с. Ясне Гощанського району 

500 

Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги Великі Межирічі–

Самостріли–М06 Корецького району Рівненської області 

500 

Капітальний ремонт вул. Тиха в с. Решуцьк Рівненського району Рівненської 

області 

500 

Реконструкція будівлі Обласної дитячої лікарні (заміна вікон),  

м. Рівне, вул. Київська, 60 

1 230 

Реконструкція Здолбунівської ЗОШ I—III ступенів № 6 (заміна вікон та 

дверей), м. Здолбунів, вул. Шкільна 40 

1 216,8 

Реконструкція Шубківської ЗОШ I—III ступенів (заміна вікон та дверей), 

Рівненський район, с. Шубків, вул. Незалежності, 24 

1 183 

Реконструкція Грушвицького будинку культури (заміна вікон та дверей), 

Рівненський район, с. Грушвиця Перша, вул. Шкільна, 6 

624,3 

Реконструкція Повчанської ЗОШ I—III ступенів (заміна вікон та дверей), 

Дубенський район, село Повча, вулиця Рикуна, 68 

750,3 

Реконструкція Березька ЗОШ I—II ступенів (заміна вікон та дверей), 

Дубенський район, село Берег, вулиця Радянська, 80Б 

224,1 

Реконструкція Староносовицької ЗОШ I—II (заміна вікон та дверей), 

Дубенський район, село Стара Носовиця 

225,2 

Реконструкція КЗ “Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни”, 

Рівненський район, смт Клевань, вул. Деражненська, 39 

653,8 

Капітальний ремонт (санація) будівлі Антонівської загальноосвітньої школи 

I—III ступенів в с. Антонівка Володимирецького району Рівненської області. 

393 
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Заміна вікон і дверей 

Капітальний ремонт (санація) будівлі Великоцепцевицької загальноосвітньої 

школи I—III ступенів в с. Великі Цепцевичі Володимирецького району 

Рівненської області. Заміна вікон і дверей 

 

226,2 

Капітальний ремонт (санація) будівлі Сваринівського навчально-виховного 

комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” в с. Сварині Володимирецького району Рівненської області. Заміна 

вікон і дверей 

614,3 

Капітальний ремонт (санація) будівлі Любахівської загальноосвітньої школи 

I—III ступенів в с. Любахи Володимирецького району Рівненської області. 

Заміна вікон і дверей 

145,5”; 

17) у розділі “Сумська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “71 978,5” замінити цифрами 

“109 720,787”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт дахів багатоквартирних будинків № 78, 194, 195, 196, 

200 по вул. Гастелло в мікрорайоні Черемушки у  

м. Лебедин Сумської області 

1 000 

Реконструкція ліній освітлення із заміною освітлювальних елементів 

(приладів) на світлодіодні, селище Веретенівка 

1 300 

Реконструкція ліній освітлення із заміною освітлювальних елементів 

(приладів) на світлодіодні селища Ганнівка 

1 000 

Капітальний ремонт приміщення з утепленням покрівлі АЗПСМ в с. 

В. Чернеччина, провулок Шкільний, буд. 6 Сумського району 

1 450 

Реконструкція огорожі, заміна вікон та придбання комп’ютерної техніки, 

периферійних пристроїв до комп’ютерної техніки, Комунальна установа 

Сумський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа I ступеня 

— дошкільний навчальний заклад № 11 “Журавонька”, вул. Харківська, 66, 

м. Суми 

430 

Реконструкція огорожі, заміна вікон, Сумський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 12 “Олімпійський”,  

вул. Нижньосироватська, 29, м. Суми 

250 

Капітальний ремонт приміщення із заміною вікон, Сумський дошкільний 

навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 “Купава”, площа 

Пришибська, 23, м. Суми 

100 

Заміна вікон та придбання комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв до 

комп’ютерної техніки, Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа 

I—III ступенів № 12 ім. Б. Берестовського, м. Суми, Сумської області, вул. 

Засумська, 3 

150 

Реконструкція огорожі. Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 

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

320 
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Капітальний ремонт приміщення шкільного підрозділу блоку Б Комунальної 

установи Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад № 37 

“Зірочка” вул. Труда, 6, м. Суми 

1 200 

Капітальний ремонт будівлі. Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа I ступеня № 30, вул. Рибалка, 7, м. Суми 

500 

Будівництво пришкільного зоологічного парку Новосічанська 

загальноосвітня школа I—III ступенів Сумської районної ради,  

с. Нова Січ, вул. Чапаєва, 1а, Сумський район, Сумська область (відділ освіти 

Сумської райдержадміністрації, с. Велика Чернеччина пров. Радянський, 4, 

Сумського району) 

1 450 

Будівництво пришкільного іхтіологічного центру (риборозведення) для 

виведення і дорощування малька, Нижньосироватська загальноосвітня школа 

I—III ступенів ім. Бориса Грінченка Сумської районної ради, с. Нижня 

Сироватка, вул. Сумська, 127 Сумський район (відділ освіти Сумської 

райдержадміністрації,  

с. Велика Чернеччина пров. Радянський, 4, Сумського району) 

1 450 

Капітальний ремонт дороги по вул. Гетьмана Мазепи, в м. Ромни, 

протяжністю 0,568 км 

2 000 

Капітальний ремонт дороги по вул. Дудіна, в м. Ромни, протяжністю 1,7 км 3 000 

Реконструкція терапевтичного корпусу (старого) під 11-квартирний 

житловий будинок по вул. Куйбишева, 1, м. Путивль 

850 

Теплопостачання спорткомплексу по вул. Кірова, 2, м. Путивль 250 

Реконструкція будівлі (основної) Червонянської ЗОШ  

I—III ступенів Глухівського району, Сумської області (заміна вікон, 

утеплення) 

500 

Реконструкція будівлі комунального закладу “Дунаєцький сільський Будинок 

культури” Дунаєцької сільської ради за адресою: вул. Сутиська 14, с. 

Дунаєць, Глухівського району 

Сумської області 

500 

Капітальний ремонт будинку культури в с. Бочечки Конотопського району, 

Сумської області 

500 

Реконструкція водогону в с. Грузьке, Кролевецького району, Сумської 

області 

200 

Капітальний ремонт приміщень Кролевецької ЗОШ № 6 для забезпечення 

умов виховання дітей дошкільного навчального закладу 

100 

Капітальний ремонт Тулиголівської ЗОШ с. Тулиголове Кролевецького 

району Сумської області. Проведення заходів з енергозбереження. 

100 

Капітальний ремонт Ярославецької ЗОШ с. Ярославець Кролевецького 

району Сумської області. Проведення заходів з енергозбереження 

100 

Будівництво топкової лабораторії Середино-Будської ЦРЛ по вул. Вокзальна, 

26 

406 

Капітальний ремонт ЦДЮТ під “Центр розвитку дитини” по 594 
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вул. Север’янівська, 25, м. Середина-Буда 

 

Будівництво вуличного освітлення по вулицях: Гоголя, Різдвяній, Чкалова, 

Травневій від КТП № 280 в с. Марчихина Буда Ямпільського району, 

Сумської області 

87 

Будівництво прибудови до існуючої топкової будинку станції юних 

натуралістів з влаштуванням альтернативних котлів на твердому паливі по 

вул. Ботанічна, 23 в смт Ямпіль, Сумської області  

291 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Шосткинський р-н, с. Миронівка,  

вул. Меліораторів, 2 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Шосткинський р-н, с. Ображіївка,  

вул. I. Кожедуба, 105 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Шосткинський р-н, с. Собич, вул. Колосіївська, 39 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Шосткинський р-н, с. Гамаліївка,  

вул. Скоропадського, 52В 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Шосткинський р-н, с. Богданівка, вул. Зоряний Шлях, 110 

59 

Реконструкція вул. Осипенко міста Шостка 113,5 

Реконструкція вул. Святомиколаївської міста Шостка 113,5 

Гуртожиток для ДЮСШ “Футбольний центр “Барса” (з виготовленням 

проектно-кошторисної документації) – будівництво 

7 000 

Реконструкція внутрішньоквартальних проїздів до житлових будинків в м. 

Шостка Сумської області  

1 499,5 

Реконструкція заїзду з вул. Родини Кривоносів м. Шостка 400 

Реконструкція фасаду з заміною вікон Шосткинської спеціалізованої школи 

I—III ступеню №1 Шосткинської міської ради Сумської області 

850 

Будівництво (придбання) дитячих майданчиків в м. Шостка Сумська область 767 

Реконструкція вулиці Комарова міста Шостка 1 000 

Реконструкція вулиці Спаської міста Шостка 500 

Реконструкція вулиці Маяковського міста Шостка 160 

Придбання матеріалів для капітального ремонту прибудинкової території по 

м. Конотоп, вул. Богдана Хмельницького, 27 

195 

Придбання матеріалів для капітального ремонту прибудинкової території по 

м. Конотоп, вул. Металістів, 10  

275 

Придбання матеріалів для капітального ремонту прибудинкової території по 

м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 55  

409,5 

Придбання матеріалів для капітального ремонту прибудинкової території по 147,2 
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м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 62  

Придбання матеріалів для капітального ремонту прибудинкової території по 

м. Конотоп, вул. Клубна, 89  

194,8 

Придбання матеріалів для капітального ремонту прибудинкової території по 

м. Конотоп, вул. Лісового, 44 

150,5 

Придбання матеріалів для капітального ремонту прибудинкової території по 

м. Конотоп, вул. Лазаревського, 10 

127,5 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

м. Конотоп, вул. Червоної калини, 24 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

м. Конотоп, вул. Будівельників, 36 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

м. Конотоп, вул. Iнтернатна 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

м. Конотоп, вул. Iвана Франка, 35 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

м. Конотоп, вул. Б. Хмельницького, 28 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

м. Конотоп, вул. Цілінна, 10 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 62 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

м. Конотоп, вул. Клубна, 121/а 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 130 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Конотопський дошкільний навчальний заклад 2 “Вербиченька” Конотопської 

міської ради Сумської області, 

вул. Сарнавська, 15 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Конотопський дошкільний навчальний заклад 7 “Золотий ключик” 

Конотопської міської ради Сумської області, 

вул. Генерала Тхора, 40 

59 

Придбання наборів меблів для дитячих відділень лікарень міста Конотопа 

Сумської області 

525 

Капітальний ремонт трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. 

Конотоп Сумської області 

400 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

с. Вирівка, Конотопського р-ну, Сумської області 

 

 

59 

Капітальний ремонт водорозподільчого вузла свердловини з влаштуванням 200 
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місцевого водопроводу с. Майорівка Кролевецького району Сумської області 

Капітальний ремонт тротуару Т25-03 Вільне-Кролевець км 26+100 - 29+600 в 

межах міста Кролевець 

175 

Реконструкція опалювальної системи будинку культури по вул. Успенській, 

2, с. Ленінське Кролевецького району 

93,308 

Реконструкція приміщень Обтівської ЗОШ I—III ступеня під шкільну 

їдальню в с. Обтове Кролевецького району Сумської області 

324,445 

Капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського будинку культури по 

вул. Перемоги, 23, с. Реутинці Кролевецького району 

84,534 

Капітальний ремонт Клишківської АЗПСМ КЗ “Шосткинський районний 

центр первинної медичної допомоги” в с. Клишки Шосткинського району (II 

черга) 

150 

Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей Чапліївської АЗПСМ КЗ 

“Шосткинський районний центр первинної медичної допомоги” в с. 

Чапліївка Шосткинського району 

290 

Капітальний ремонт приміщень Шосткинського районного будинку культури 

по вул. Михайлівська, 3 в смт Вороніж Шосткинського району 

200 

Реконструкція сценічного майданчика по вулиці Миколи Терещенка в смт 

Вороніж Шосткинського району 

80 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Шосткинський р-н, с. Вороніж 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Шосткинський р-н, с. Ковтунове 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Шосткинський р-н, с. Клишки 

59 

Придбання предметів довгострокового користування (дитячих майданчиків), 

Шосткинський р-н, с. Чапліївка 

59”; 

18) у розділі “Харківська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “137 701,7” замінити цифрами “142 

701,7”; 

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

слова “Реконструкція саду імені Т. Г. Шевченка, м. Харків” замінити словами і цифрами 

“Реконструкція рекреаційної зони саду  

імені Т. Г. Шевченка по вул. Сумській, 35, м. Харків”; 

слова “Реконструкція зоопарку, м. Харків” замінити словами і цифрами “Реконструкція 

зони “Планета мавп” та існуючих будівель і споруд  

КО “Харківський зоопарк”, за адресою: вул.  Сумська, 35, м. Харків  

(6 черга)”; 

слова “Реконструкція Павлівської площі, м. Харків” замінити словами “Реконструкція 

майдану Павлівського на ділянці від вул. Університетської до майдану Пролетарського, 

м. Харків”; 

слова “Ремонтні роботи Богуславського сільського будинку культури,  

с. Богуславка Борівського району” замінити словами “Капітальний ремонт покрівлі 
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Богуславського сільського будинку культури в селі Богуславка Борівського району 

Харківської області”; 

слова і цифри “Заміна вікон на металопластикові у Нововодолазькому навчально-

виховному комплексі (загальноосвітній школі I—III ступеня, дошкільному навчальному 

закладі) по вул. 19 Партз’їзду, 17, смт Нова Водолага Нововодолазького району” замінити 

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

Нововодолазькому навчально-виховному комплексі (загальноосвітній школі I—III ступеня, 

дошкільному навчальному закладі) по вул. 19 Партз’їзду, 17, смт Нова Водолага 

Нововодолазького району”; 

слова і цифри “Заміна 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 КЗОС 

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

слова і цифри “Реконструкція будівлі ліквідованої Горьківської ЗОШ I—II ступенів під 

дошкільний навчальний заклад в с-щі Горького Богодухівського району Харківської області” 

замінити словами і цифрами “Реконструкція Горьківської ЗОШ I—II ступенів під дитячий 

заклад в 

с-щі Горького Богодухівського району Харківської області”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“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 

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 

600 

Реконструкція та облаштування футбольного поля в  

смт Зачепилівка 

320 

Капітальний ремонт частини приміщення Зачепилівської Центральної 

районної бібліотеки 

90 

Капітальний ремонт Красноградського навчально-виховного комплексу № 2 

(заміна віконних блоків на енергозберігаючі) 

 

170 

Капітальний ремонт Красноградського багатопрофільного ліцею Харківської 

області (заміна віконних блоків на енергозберігаючі) за адресою: Харківська 

область, м. Красноград, вул. 19 Вересня,  

буд. 119А 

550 

Капітальний ремонт Смирнівського навчально-виховного комплексу 

Лозівського району Харківської області (заміна віконних блоків на 

енергозберігаючі) за адресою: Харківська область, Лозівський район, село 

Смирнівка, вулиця Миру, будинок № 5 

100 
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Капітальний ремонт Катеринівського сільського будинку культури по вулиці 

Слобожанська, будинок 1 в селі Катеринівка Лозівського району Харківської 

області 

370”; 

19) у розділі “Херсонська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “47 992,751” замінити цифрами 

“55 992,751”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Утеплення зовнішніх стін гуртожитку № 2 Херсонського державного 

університету 

863 

Встановлення спортивної площадки у Херсонському ясла-садку № 33 

Херсонської міської ради ім. Фрідріха Фребеля 

260 

Встановлення спортивної площадки у Антонівській загальноосвітній школі I—III 

ст. № 18 Херсонської міської ради 

577 

Підключення до центрального водопостачання будинків по провулку Янтарний у 

м. Херсоні 

187 

Термомодернізація будівлі (реконструкція) Херсонського спеціального дитячого 

садка № 8 Херсонської міської ради по вул. Айвазовського, 

3-а у м. Херсоні 

3 113 

Будівництво вуличного освітлення с. Велетенське Кізомиської сільської ради 

Білозерського району Херсонської області 

182 

Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде 

паливо, а саме паливний брикет) дитячий садок “Вишенька”  

с. Дар’ївка Білозерського району 

156 

Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде 

паливо, а саме паливний брикет) ясла-садочка с. Садове Білозерського району 

442 

Реконструкція системи водопостачання с. Олександрівка (по селу) Білозерського 

району 

760 

Капітальний ремонт, заміна вікон Благодатної (Петрівської)  

ЗОШ I—III ст. Білозерського району 

500 

Капітальний ремонт даху Дніпровської ЗОШ I—III ст. Білозерської районної 

ради 

360 

Капітальний ремонт каналізаційної системи Чорнобаївської амбулаторії КЗ 

Білозерського центру ПМСД 

300 

Капітальний ремонт даху Надеждівської ЗОШ I—III ст. Білозерської районної 

ради 

300”; 

20) у розділі “Хмельницька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “72 876,122” замінити цифрами 

“87 642,586”; 

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

слова і цифри “Капітальний ремонт даху Семенівської загальноосвітньої школи I—II 

ступеня по вул. Центральній, 23, с. Семенів Білогірського району” замінити словами і 
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цифрами “Капітальний ремонт даху Семенівської загальноосвітньої школи I—II ступенів по 

вул. Центральній, 23, с. Семенів Білогірського району Хмельницької області”; 

слова і цифру “Капітальний ремонт будівлі дитячого садка “Вишенька” по 

вул. Центральна, 4 в с. Довгалівка Білогірського району” замінити словами і цифрою 

“Капітальний ремонт дитячого садка “Вишенька” по  

вул. Центральна, 4 в с. Довгалівка Білогірського р-ну Хмельницької обл. (корегування)”; 

слова і цифри “Капітальний ремонт Ямпільської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини по вул. Чернавіна, 52, смт Ямпіль Білогірського району” замінити словами 

і цифрами “Капітальний ремонт Ямпільської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини по вул. Чернавіна, 52, смт Ямпіль Білогірського району Хмельницької області”; 

слова “Ямковий (поточний) ремонт частини вул. Центральної, 

с. Малиничі Хмельницького району Хмельницької області” замінити словами “Капітальний 

ремонт частини вулиці Центральна с. Малиничі Хмельницький район”; 

слова “Поточний ремонт дороги, вул. Лесі Українки в с. Черепівка Хмельницького 

району Хмельницької області” замінити словами “Капітальний ремонт вуличного освітлення 

вул. Трублаїні і Першотравневої в с. Черепівка Хмельницького району”; 

слова “Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання, с. 

Масівці Хмельницького району Хмельницької області” замінити словами “Капітальний 

ремонт вуличного освітлення, с. Масівці Хмельницького району”; 

слова “Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення вулиць Подільської, 

Гайдамацької, Квітневої, Молодіжної, Вишневої, Набережної, Веселкової, Високої в с. 

Водички Хмельницького району Хмельницької області” замінити словами “Капітальний 

ремонт вуличного освітлення  

вул. Сонячної, Веселкової, Кармелюка, Лисогірської, Озерної, Глібова,  

с. Водички Хмельницького району”; 

слова і цифри “Поточний ремонт будинку культури по  

вул. Джерельній, 18 в с. Ставчинці Хмельницького району” замінити  

 

словами і цифрами “Капітальний ремонт (заміна дверей) будинку культури по вул. 

Джерельній, 18 в с. Ставчинці Хмельницького району”; 

доповнити розділ такими позиціями:  

“Придбання системи діагностичної рентгенівської для мамографії Siemens 

Mammomat Select, необхідної для обстеження жінок міста з метою ранньої 

діагностики захворювань молочної залози  

4 800 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю  

5000 м
3
/добу в м. Старокостянтинів, Хмельницької області 

5 000 

Придбання комп’ютерної техніки для Iванковецького НВК 132,184 

Придбання комп’ютерної техніки для Копистинського НВК 132,184 

Придбання комп’ютерної техніки для Малиницького НВК 132,184 

Придбання комп’ютерної техніки для Пархомовецької  

ЗОШ I—III ст. 

132,184 

Придбання комп’ютерної техніки для Пироговецької  

ЗОШ I—III ст. 

132,184 
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Придбання комп’ютерної техніки для Водичківської ЗОШ I—II ст. 75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Масівецької ЗОШ I—II ст. 75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Череповецької ЗОШ I—II ст. 75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Черепівської ЗОШ I—II ст. 75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Шумовецької ЗОШ I—II ст. 75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Малашовецької ЗОШ I ст. 51,636 

Придбання комп’ютерної техніки для Розсошанської  

ЗОШ I—III ст. 

132,184 

Придбання комп’ютерної техніки для Ружичанського НВК 132,184 

Придбання комп’ютерної техніки для Андрійковецької  

ЗОШ I—II ст. 

75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Гнатовецької ЗОШ I—II ст. 75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Лісовогриневецької  

ЗОШ I—III ст. 

132,184 

Придбання комп’ютерної техніки для Стуфчинецької  

ЗОШ I—III ст. 

132,184 

Придбання комп’ютерної техніки для Терешовецької ЗОШ I—II ст. 75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Аркадіївецької ЗОШ I—II ст. 75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Пашковецької ЗОШ I—II ст. 75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Шпичинецької ЗОШ I ст. 51,636 

Придбання комп’ютерної техніки для Бережанської  

ЗОШ I—II ступенів 

75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Захаровецької  

ЗОШ I—II ступенів 

75,764 

Придбання комп’ютерної техніки для Гвардійського НВК 132,184 

Придбання комп’ютерної техніки для Райковецької  

ЗОШ I—III ступенів 

132,184 

Придбання комп’ютерної техніки для Волочиського навчально-виховного 

комплексу у складі середньої загальноосвітньої школи  

I ступеня та гімназії Волочиської ОТГ Хмельницької області 

234 

Придбання комп’ютерної техніки для Волочиської загальноосвітньої школи I—

III ступенів № 1 Волочиської ОТГ Хмельницької області 

234 

Придбання комп’ютерної техніки для Волочиської загальноосвітньої школи I—

III ступенів № 5 Волочиської ОТГ Хмельницької області 

234 

Придбання комп’ютерної техніки для Волочиської загальноосвітньої школи I—II 

ступенів № 3 Волочиської ОТГ Хмельницької області 

108 

Придбання комп’ютерної техніки для Бальковецької загальноосвітньої школи I—

III ступенів Волочиської ОТГ Хмельницької області 

108 

Придбання комп’ютерної техніки для Полянської загальноосвітньої школи I—III 108 
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ступенів Волочиської ОТГ Хмельницької області 

Придбання комп’ютерної техніки для Маначинської загальноосвітньої школи I—

III ступенів Волочиської ОТГ Хмельницької області 

108 

Придбання комп’ютерної техніки для Купільської загальноосвітньої школи I—III 

ступенів Волочиського району Хмельницької області 

179,55 

Придбання комп’ютерної техніки для Купільського дошкільного начального 

закладу Волочиського району Хмельницької області 

18,91 

Придбання комп’ютерної техніки для Соломнянської загальноосвітньої школи 

Волочиського району Хмельницької області 

103,05 

Придбання комп’ютерної техніки для Соломнянського дошкільного навчального 

закладу “Носики-курносики” Волочиського району Хмельницької області 

18,92 

Придбання комп’ютерної техніки для Богданівської загальноосвітньої школи 

Волочиського району Хмельницької області 

102,82 

Придбання комп’ютерної техніки для Наркевицької загальноосвітньої школи I—

III ступенів Наркевицької ОТГ Хмельницької області 

 

 

179,55 

Придбання комп’ютерної техніки для Бубнівської загальноосвітньої школи I—III 

ступенів Наркевицької ОТГ Хмельницької області 

234 

Придбання комп’ютерної техніки для Шмирківської загальноосвітньої школи I—

II ступенів Наркевицької ОТГ Хмельницької області 

18 

Придбання комп’ютерної техніки для Дзеленецької загальноосвітньої школи I—

II ступенів Наркевицької ОТГ Хмельницької області 

18 

Придбання комп’ютерної техніки для Війтовецької загальноосвітньої школи I—

III ступенів Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

234 

Придбання комп’ютерної техніки для Писарівської загальноосвітньої школи I—

III ступенів Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

129,6 

Придбання комп’ютерної техніки для Завалійківської загальноосвітньої школи 

I—III ступенів Війтовецької ОТГ Хмельницької області 

129,6”; 

21) у розділі “Черкаська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “77 165,8” замінити цифрами “82 165,8”; 

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

слова “Придбання обладнання для КЗ “Третя Черкаська міська лікарня швидкої 

допомоги” ЧМР” замінити словами “Придбання обладнання для КЗ “Третя Черкаська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги” ЧМР”; 

слова і цифру “Реконструкція теплогенераторної з встановленням двох твердопаливних 

пілетних котлів сумарною потужністю 1 МВт у Камянській центральній районній лікарні 

(співфінансування) Кам’янської районної ради Черкаської області, м. Кам’янка” замінити 

словами і цифрами “Реконструкція котельні з встановленням двох твердопаливних котлів 

сумарною потужністю 1,5 мВт у Кам’янській центральній районній лікарні 

(співфінансування) Кам’янської районної ради Черкаської обл., 

м. Кам’янка”; 
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доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт по заміні віконних блоків Будинку творчості дітей та 

юнацтва Кам’янської районної ради Черкаської області, 

м. Кам’янка 

280 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Флярківка, Жаботинська сільська 

рада Кам’янського району 

60 

Капітальний ремонт покрівлі даху корпусу № 2 Косарської загальноосвітньої 

школи I—III ступенів Кам’янської районної ради Черкаської області 

 

120 

Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в Лебедівській загальноосвітній 

школі I—III ступенів Кам’янської районної ради Черкаської області 

39 

Капітальний ремонт підлоги глядацького залу сільського будинку культури, 

Лебедівська сільська рада Кам’янського району 

49 

Капітальний ремонт по заміні глядацьких крісел в сільському будинку культури, 

Лебедівська сільська рада Кам’янського району 

120 

Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в дошкільному навчальному 

закладі “Сонечко”, Лебедівська сільська рада Кам’янського району 

80 

Капітальний ремонт покрівлі даху сільського будинку культури, Михайлівська 

сільська рада Кам’янського району 

300 

Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в дошкільному навчальному 

закладі “Сонечко”, Телепинська сільська рада Кам’янського району 

50 

Придбання та монтаж дитячого майданчика для дошкільного навчального 

закладу “Сонечко”, Юрчиська сільська рада Кам’янського району 

30 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Теклине, Балаклеївська сільська 

рада Смілянського району 

60 

Придбання музичного обладнання для сільського клубу, с. Теклине, 

Балаклеївська сільська рада Смілянського району 

32 

Капітальний ремонт по заміні віконних блоків Березняківської загальноосвітньої 

школи I—III ступенів Смілянської районної ради Черкаської області 

300 

Придбання мультимедійних засобів навчання для Березняківської 

загальноосвітньої школи I—III ступенів Смілянської районної ради Черкаської 

області 

25 

Придбання мультимедійних засобів навчання для Великояблунівської 

загальноосвітньої школи I—III ступенів Смілянської районної ради Черкаської 

області 

25 

Придбання мультимедійних засобів навчання для Костянтинівської 

спеціалізованої школи I—III ступенів Смілянської районної ради Черкаської 

області 

25 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Будки, Костянтинівська сільська 

рада Смілянського району 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, Куцівська сільська рада 

Смілянського району 

60 
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Придбання мультимедійних засобів навчання для Макіївської загальноосвітньої 

школи I—III ступенів Смілянської районної ради Черкаської області 

 

25 

Придбання та монтаж дитячого майданчика для дошкільного навчального 

закладу № 17 “Ромашка”, Макіївська сільська рада Смілянського району 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, Малосмілянська сільська рада 

Смілянського району 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика для дошкільного навчального 

закладу “Вишенька”, Малостаросільська сільська рада Смілянського району 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Чубівка, Носачівська сільська 

рада Смілянського району 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, Плескачівська сільська рада 

Смілянського району 

60 

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Центральна (ТП-181),  

с. Попівка, Попівська сільська рада Смілянського району 

41 

Придбання мультимедійних засобів навчання для Ротмістрівської 

загальноосвітньої школи I—III ступенів Смілянської районної ради Черкаської 

області 

25 

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка (ТП-273), Санжариська 

сільська рада Смілянського району 

88 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, Сердюківська сільська рада 

Смілянського району 

60 

Реконструкція вуличного електроосвітлення Л-1; Л-2 ТП-84,  

с. Сердюківка, Сердюківська сільська рада Смілянського району 

88 

Придбання мультимедійних засобів навчання для Сунківської загальноосвітньої 

школи I—III ступенів Смілянської районної ради Черкаської області 

25 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, Ташлицька сільська рада 

Смілянського району 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, смт Iрдинь, Білозірська сільська 

рада Черкаського району 

60 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Братів Селянків від ТП-241, с. 

Вергуни, Вергунівська сільська рада Черкаського району 

33 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Братів Батюшинських, вул. 

Братів Турчинів та вул. Чайковського, від ТП-237, с. Вергуни, Вергунівська 

сільська рада Черкаського району 

38 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Нечаївка по вул. Братів Скубів, 

Вергунівська сільська рада Черкаського району 

60 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Перемоги в с. Вергуни від ТП-

365, по вул. Шевченка в селі Нечаївка від ТП-365, по вул. Перемоги від ТП-397 в 

с. Вергуни, Вергунівська сільська рада Черкаського району 

 

48 
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Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Нечаївка, Вергунівська сільська 

рада Черкаського району 

60 

Придбання та монтаж спортивного майданчика, Дубіївська сільська рада 

Черкаського району 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, Думанецька сільська рада 

Черкаського району 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Чубівка, Думанецька сільська 

рада Черкаського району 

60 

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу “Чайка”, 

Леськівська сільська рада Черкаського району 

300 

Капітальний ремонт із встановлення електроопалення у будинку культури, 

Сагунівська сільська рада Черкаського району 

100 

Придбання мультимедійних засобів навчання для дошкільного навчального 

закладу “Пролісок”, Сагунівська сільська рада Черкаського району 

25 

Будівництво господарського приміщення ДНЗ “Яблунька” в  

с. Степанки Черкаського району Черкаської області 

250 

Придбання та монтаж дитячого майданчика, Хацьківська сільська рада 

Черкаського району 

60 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі Смілянської загальноосвітньої 

школи I—III ступенів № 4 Смілянської міської ради Черкаської області 

114 

Капітальний ремонт спортивної зали будівлі Смілянської загальноосвітньої 

школи I—III ступенів № 7 Смілянської міської ради Черкаської області 

387 

Придбання мультимедійних засобів навчання для Смілянського навчально-

виховного комплексу “Загальноосвітня школа I ступеня – гімназія імені В. Т. 

Сенатора” Смілянської міської ради Черкаської області 

30 

Придбання мультимедійних засобів навчання для Смілянської спеціалізованої 

школи I—III ступенів № 5 Смілянської міської ради Черкаської області 

28 

Придбання та монтаж дитячого майданчика по вул. Кармелюка, 74,  

м. Сміла 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика по вул. 40-річчя Перемоги, 8, м. 

Сміла 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика по вул. Соборна, 75,  

м. Сміла 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика по вул. Рєпіна, 51,  

м. Сміла 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика по вул. Незалежності, 85, м. Сміла 60 

Придбання та монтаж дитячих майданчиків по вул. Захисників України, м. Сміла 120 

Придбання та монтаж дитячого майданчика по вул. Залевківській,  

м. Сміла 

60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика по вул. В. Стуса, м. Сміла 60 

Придбання та монтаж дитячого майданчика по вул. Мічуріна, 24, 60 
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м. Сміла 

Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в Центрі соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів “Барвінок” по вул. Філатова, 8а в м. Сміла Черкаської області 

200”; 

22) у розділі “Чернівецька область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “51 694” замінити цифрами “67 697,3”; 

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

“Поточний ремонт зовнішнього фасаду Фороснянської загальноосвітньої школи I—II ступеня, 

с. Форосня (управління освіти Новоселицької райдержадміністрації)” замінити словами і 

цифрами “Капітальний ремонт зовнішнього фасаду Фороснянської загальноосвітньої школи 

I—II ступеня, с. Форосна (управління освіти Новоселицької райдержадміністрації)”; 

позицію: 

“Поточний ремонт класних приміщень з використанням енергозберігаючих 

технологій в Петрашівській загальноосвітній школі I—III ступеня (заміна вікон), 

с. Петрашівка Герцаївського району 

198” 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт класних приміщень з використанням енергозберігаючих 

технологій в Мольницькій загальноосвітній школі I—III ступеня (заміна вікон), 

с. Мольниця Герцаївського району 

198”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

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

III ступенів ім. Iвана Діяконюка, с. Банилів Вижницького району 

200 

Придбання комп’ютерного обладнання для потреб Вашківецької 

загальноосвітньої школи I—III ступенів Вашківецької міської ради,  

м. Вашківці Вижницького району 

100 

Придбання комп’ютерного обладнання, мультимедійного проектора для потреб 

Мигівського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ I—III ст. – ДНЗ), с. Мигове 

Вижницького району 

200 

Заміна вікон та дверей у приміщенні Долішньошепітського навчально-виховного 

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

 

200 

Заміна вікон та дверей у приміщенні Берегометської загальноосвітньої школи I—

III ступенів № 2, смт Берегомет Вижницького району 

176 

Ремонт приміщення спортивного залу Замостянської загальноосвітньої школи 

I—III ступенів, с. Замостя Вижницького району 

50 

Придбання спортивного інвентарю для потреб Замостянської загальноосвітньої 

школи I—III ступенів, с. Замостя Вижницького району 

30 

Придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання для потреб 

Замостянської загальноосвітньої школи I—III ступенів,  

с. Замостя Вижницького району 

100 

Заміна вікон та дверей у приміщенні Мілієвської загальноосвітньої школи I—III 

ступенів ім. Дмитра Загула, с. Мілієве Вижницького району 

250 
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Заміна вікон та дверей у приміщенні Слобода-Банилівського навчально-

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

Вижницького району 

40 

Придбання комп’ютерної техніки для потреб Слобода - Банилівського навчально 

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

Вижницького району 

10 

Заміна вікон та дверей у приміщенні Чорногузівської загальноосвітньої школи 

I—III ступенів, с. Чорногузи Вижницького району 

200 

Поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг, с. Багна 

Вижницького району 

100 

Капітальний ремонт Волоцького загальноосвітнього навчального закладу-

дошкільного навчального закладу Вашківецької міської ради, м. Вашківці 

Вижницького району 

200 

Капітальний ремонт приміщення Будинку культури, с. Шипинці Кіцманського 

району 

400 

Ремонт 2-х класних кімнат Кліводинського загальноосвітнього навчального 

закладу I—II ступенів, с. Кліводин Кіцманського району 

70 

Придбання кухонного обладнання для потреб шкільної їдальні Кліводинського 

загальноосвітнього навчального закладу I—II ступенів, с. Кліводин 

Кіцманського району 

30 

Заміна вікон та дверей у приміщенні Ошихлібського загальноосвітнього 

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

80 

Придбання шкільних парт для потреб Ошихлібського загальноосвітнього 

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

60 

Вибірковий поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна, 

с. Суховерхів Кіцманського району 

 

250 

Заміна та встановлення газових котлів у приміщенні Драчинецької амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, с. Драчинці Кіцманського району 

25 

Заміна вікон та дверей у приміщенні Красноїльского навчально-виховного 

комплексу Красноїльської селищної ради, смт Красноїльськ Сторожинецького 

району 

150 

Заміна вікон та дверей у приміщенні Бобовецького навчально-виховного 

комплексу Бобовецької сільської ради, с. Бобівці Сторожинецького району 

200 

Реконструкція будівлі солдатської їдальні з переобладнанням під дошкільний 

навчальний заклад по вул. Гвардійській, 15 в  

м. Сторожинець Чернівецької області 

500 

Заміна вікон та дверей у приміщенні Селятинської загальноосвітньої школи I—

III ступенів, с. Селятин Путильського району 

200 

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

ступенів, смт Путила Путильського району 

484 

Заміна вікон та дверей у приміщенні Конятинського дошкільного навчального 105 
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закладу (ясла-садок) Конятинської сільської ради, 

с. Конятин Путильського району 

Придбання дитячих двох’ярусних ліжок для потреб Конятинського дошкільного 

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

Путильського району 

90 

Заміна вікон та дверей у приміщенні Киселицької загальноосвітньої школи I—III 

ступенів, с. Киселиці Путильського району 

250 

Капітальний ремонт спортивного залу Підзахаричівського навчально-виховного 

комплексу “Перлина Гуцульщини”, с. Підзахаричі Путильського району 

250 

Реконструкція будівлі школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад по 

вул. Головній, 105 с. Колінківці Хотинського району Чернівецької області  

5 000 

Будівництво дитячої дошкільної установи на 160 місць в мікрорайоні Ленківці на 

IV провул. Вільшини, 13 у м. Чернівцях 

5 000 

Реконструкція будівлі Заставнівської гімназії по вул. Гагаріна, 5, 

м. Заставна 

705,3 

Капітальний ремонт перекриття даху будівель Дорошовецького НВК по вул. 

Бажанського, 11 в с. Дорошівці Заставнівського району Чернівецької області 

298”; 

23) у розділі “Чернігівська область”: 

у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”: 

цифри “52 940,8” замінити цифрами “70 739,9”; 

 

 

у позиції “Реконструкція обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. 

Доценка, 34, м. Чернігів” цифри “6 500” замінити цифрами “11 000”; 

у позиції “Реконструкція будівлі Бахмацької загальноосвітньої школи I—III ступеня № 5 

із заміною вікон та віконних блоків по вул. Пушкіна, 3,  

м. Бахмач” цифри “1 416” замінити цифрами “1 045”; 

у позиції “Реконструкція будівлі Бахмацької гімназії із заміною вікон та віконних блоків 

по вул. Я. Мудрого, 4, м. Бахмач” цифри “808” замінити цифрами “581”; 

у позиції “Реконструкція існуючої будівлі дошкільного навчального закладу “Веселка” в 

с. Високе Борзнянського району Чернігівської області (заміна даху, вікон та дверей)” цифри 

“1 248” замінити цифрами “1 161”; 

у позиції “Капітальний ремонт частини приміщень гімназії імені Пантелеймона Куліша 

за адресою: м. Борзна, вул. Б. Хмельницького, 1, Чернігівської області (заміна вікон)” цифри 

“216” замінити цифрами “202”; 

у позиції “Капітальний ремонт даху п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Миру, 

49, у смт Куликівка Чернігівської області” цифри “180” замінити цифрами “159”; 

у позиції “Реконструкція даху Куликівської опорної ЗОШ в  

смт Куликівка, вул. Шевченка, 4, Куликівського району Чернігівської області із 

застосуванням енергозберігаючих технологій” цифри “3 556” замінити цифрами “1 900”; 

у позиції “Капітальний ремонт дитячого ясла-садка “Сонечко” (заміна вікон) в смт 
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Талалаївка Чернігівської області” цифри “488” замінити цифрами “455”; 

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

слова “Реконструкція системи вентиляції та даху дошкільного навчального закладу 

“Сонечко”, смт Макошине Менського району (друга черга)” замінити словами “Реконструкція 

системи опалення, вентиляції та даху дошкільного навчального закладу “Сонечко”, смт 

Макошине Менського району (друга черга)”; 

слова і цифри “Реконструкція теплотраси для загальноосвітньої школи I—III ступеня в 

смт Березна Менського району” замінити словами і цифрами “Реконструкція теплотраси для 

загальноосвітньої школи  

I—III ступеня, смт Березна Менського району”; 

позицію: 

“Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 1 “Барвінок” по 

вул. Воскресенській, 11, м. Носівка (заміна вікон, надвірних дверей, 

облаштування ганків) 

1 074,5” 

замінити такою позицією: 

“Капітальний ремонт ДНЗ № 1 “Барвінок” (заміна вікон, надвірних дверей, 

облаштування ганків) по вул. Воскресенській, 11 в  

м. Носівка, Чернігівської області 

535,018”; 

 

позицію: 

“Придбання лінійного датчика “Зонд ультразвуку SonoScape L741” до апарата 

ультразвукового дослідження для Iчнянської центральної районної лікарні, 

Iчнянський район 

102” 

замінити такою позицією: 

“Придбання лінійного датчика “Зонд ультразвуку SonoScape L745” до апарату 

ультразвукового дослідження для Iчнянської центральної районної лікарні, 

Iчнянський район 

65”; 

доповнити розділ такими позиціями: 

“Капітальний ремонт Iчнянської гімназії імені Васильченка Iчнянської 

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Iчня, вул. Б. 

Хмельницького, 6 (заміна вікон та дверей) 

652 

Будівництво артезіанської свердловини та водонапірної башти і станції 

знезалізнення, смт Талалаївка, перша черга 

382 

Реконструкція будівлі Червоноплугатарської ЗОШ I—III ступенів з 

впровадженням теплореновації по вул. Лесі Українки, 12 в 

с. Плугатар, Талалаївського району, Чернігівської області з виділенням 

черговості: I черга – реконструкція існуючої твердопаливної котельні, II черга 

– заміна віконних блоків 

850 

Капітальний ремонт даху п’ятиповерхового 30-квартирного будинку по вул. 

Миру, 81 в смт Куликівка Куликівського району Чернігівської області 

162 

Придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерної техніки для 80 
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закладів освіти Бахмацького району 

Придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерної техніки для 

закладів освіти Борзнянського району 

60 

Придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерної техніки для 

закладів освіти Iчнянського району 

100 

Придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерної техніки для 

закладів освіти Куликівського району 

60 

Придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерної техніки для 

закладів освіти Менського району 

60 

Придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерної техніки для 

закладів освіти Талалаївського району 

40 

Капітальний (вибірковий) ремонт автомобільної дороги комунальної власності 

по вулиці Коцюбинського довжиною 1,200 км в м. Носівка (коригування), 

Носівського району, Чернігівської області, II черга ПК 5+20 – ПК 9+70 

349,151 

Капітальний ремонт покрівлі сільського клубу по вул. Конституції, 26-а в 

с. Ясна Зірка, Носівського району, Чернігівської області 

190,331 

Монтаж вікон в музичному училищі ім. Л. М. Ревуцького 

 

454 

Реконструкція терапевтично-пологово-хірургічного відділення з лабораторією 

із заміною вікон, дверей та внутрішніх електромереж Срібнянської ЦРЛ – I 

черга”, вул. Леніна, 19, смт Срібне, Чернігівська область 

940,86 

Реконструкція системи водопостачання з заміною труб на поліетиленові по 

вул. Шевченка, Гагаріна, Жовтнева, Нова, Садова та М. Котеленець в с. 

Калиновиця Варвинського району Чернігівської області 

1 115,775 

Закупівля меблів для дошкільних навчальних закладів м. Ніжин Чернігівської 

області 

100 

Закупівля обладнання для загальноосвітніх закладів Ніжинського району 

Чернігівської області 

100 

Закупівля обладнання для загальноосвітніх закладів м. Носівка Носівського 

району Чернігівської області 

66,165 

Закупівля обладнання для загальноосвітніх закладів м. Ніжин Чернігівської 

області 

100 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для Комунального 

лікувально-профілактичного закладу “Чернігівська обласна дитяча лікарня”, 

вул. Пирогова, 16, м. Чернігів 

190 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для Комунального 

лікувально-профілактичного закладу “Чернігівський обласний онкологічний 

диспансер”, проспект Миру, 211, м. Чернігів 

190 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для Комунального 

лікувально-профілактичного закладу “Чернігівська обласна лікарня”, 

вул. Волковича, 25, м. Чернігів 

190 

Закупівля обладнання та меблів для Ніжинського медичного коледжу 50 
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Чернігівської обласної ради”, вул. Небесної Сотні, 18,  

м. Ніжин, Чернігівська область 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для амбулаторій, 

амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, фельдшерсько-

акушерських пунктів, фельдшерських пунктів Ніжинського району 

Чернігівської області 

190 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для амбулаторій, 

амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, фельдшерсько-

акушерських пунктів, фельдшерських пунктів Носівського району 

Чернігівської області 

150 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для амбулаторій, 

амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, фельдшерсько-

акушерських пунктів, фельдшерських пунктів Срібнянського району 

Чернігівської області 

150 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для амбулаторій, 

амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, фельдшерсько-

акушерських пунктів, фельдшерських пунктів Варвинського району 

Чернігівської області 

150 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для Комунального 

лікувально-профілактичного закладу “Ніжинський міський пологовий 

будинок”, вул. Московська, 21 а, м. Ніжин, Чернігівська область 

190 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для Ніжинської 

центральної міської лікарні імені М. Галицького”, вул. Московська, 21, м. 

Ніжин, Чернігівська область 

190 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для Носівської районної 

центральної лікарні”, вул. Центральна, 53, м. Носівка, Носівський район, 

Чернігівська область 

150 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для Ніжинської 

центральної районної лікарні”, вул. Академіка Амосова, 1, м. Ніжин, 

Чернігівська область 

190 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для Срібнянської 

центральної районної лікарні”, вул. Леніна, 19,  

смт Срібне, Чернігівська область 

150 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для Варвинської 

центральної районної лікарні”, вул. 9 Травня 2а, смт Варва, Чернігівська 

область 

150 

Закупівля медичного обладнання та інструментарію для Комунального 

закладу “Ніжинський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги”, вул. Леніна, 90, смт Лосинівка, Ніжинський район, Чернігівська 

область 

57,2 

Закупівля обладнання та сценічних костюмів для Носівського районного 

будинку культури”, вул. Центральна, 8, м. Носівка, Носівський район, 

Чернігівська область 

90 

Закупівля обладнання та сценічних костюмів для Ніжинського міського 150 
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будинку культури”, вул. Батюка, 16, м. Ніжин, Чернігівська область 

Капітальний ремонт Iржавецької ЗОШ I—III с. (заміна вікон) по  

вул. Леніна в с. Iржавець Iчнянського району Чернігівської області 

692 

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Iчнянського району 100 

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Бахмацького району 100 

Реконструкція існуючої котельні Ядутинської ЗОШ I—III ступенів за адресою: 

с. Ядути, вул. Жовтнева, 70, Борзнянського району Чернігівської області 

(заміна 2 котлів) 

1458 

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Борзнянського району 100 

Реконструкція приміщення групи Куликівського ясла-садка “Ромашка” 

Куликівської селищної ради під спортивну залу по  

вул. Пирогова, 14Б в смт Куликівка, Чернігівської області 

760 

Будівництво свердловини та водопровідної мережі для забезпечення питною 

водою жителів вулиць Лазарівка та Шумалівка с. Дроздівка Куликівського 

району Чернігівської області 

100 

Реконструкція Стольненської ЗОШ I—III ступенів з заміною вікон та 

улаштуванням тамбуру за адресою: Чернігівська область, Менський район, с. 

Стольне, вул. Леніна, 15. Коригування 

1 490 

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Менського району 100 

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Талалаївського району 100 

Реконструкція дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 1 

“Світлячок” по вул. Шевченка 13 м. Борзна Чернігівської області 

1 344,1 

Реконструкція Щорської дитячо-юнацької спортивної школи по  

вул. Спортивна, 23 в м. Щорс Чернігівської області 

429 

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”; 

24) у позиції “Усього” у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “1 660 931,023” 

замінити цифрами “1 950 179,66”. 

_____________________ 
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