КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2016 р. № 859
Київ
Про внесення змін у додатки 1—3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 395
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести у додатки 1—3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р.
№ 395 “Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 54, ст. 1889, № 65, ст. 2187, № 73, ст.
2446, № 80, ст. 2668, № 85, ст. 2772) — із змінами, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 755 та від 9 листопада 2016 р. № 807, зміни, що
додаються.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 859

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 “16203100000 м. Кременчук” цифри “12 000” замінити цифрами “17 000”;
у позиції “20204100000 м. Лозова” цифри “8900” замінити цифрами “9450”;
у позиції “14201100000 м. Миколаїв” цифри “22 367,8” замінити цифрами “17 367,8”;
у позиції “25202100000 м. Ніжин” цифри “4344,2” замінити цифрами “3807”;
у позиції “16201100000 м. Полтава” цифри “4513,4” замінити цифрами “4381”;
у позиції “18201100000 м. Суми” цифри “5650” замінити цифрами “6755”;
у позиції “21201100000 м. Херсон” цифри “4137” замінити цифрами “5000”;
у позиції “07204100000 м. Хуст” цифри “17 500” замінити цифрами “20 500”;
у позиції “18207100000 м. Шостка” цифри “22 952,8” замінити цифрами “22 182,1”;
у позиції “10301200000 Баришівський район” цифри “30 668,961” замінити цифрами
“31 066,357”;
у позиції “25301200000 Бахмацький район” цифри “3473” замінити цифрами “3573”;
у позиції “15304200000 Березівський район” цифри “5750” замінити цифрами “5250”;
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у позиції “18301200000 Білопільський район” цифри “4021,8” замінити цифрами
“4177,9”;
у позиції “25303200000 Борзнянський район” цифри “4217,1” замінити цифрами
“4325,1”;
у позиції “10306200000 Броварський район” цифри “7861,718” замінити цифрами
“7308,98”;
у позиції “19305200000 Заліщицький район” цифри “5410” замінити цифрами “5485”;
у позиції “20314200000 Iзюмський район” цифри “235,1” замінити цифрами “775,1”;
у позиції “25306200000 Iчнянський район” цифри “2221” замінити цифрами “1813”;
у позиції “10313200000 Києво-Святошинський район” цифри “15 510” замінити
цифрами “11 790”;
у позиції “20318200000 Краснокутський район” цифри “3571,4” замінити цифрами
“4117,43”;
у позиції “18306200000 Краснопільський район” цифри “2374,8” замінити цифрами
“2743”;
у позиції “20319200000 Куп’янський район” цифри “1387,6” замінити цифрами
“1744,73”;
у позиції “15316200000 Любашівський район” цифри “4600” замінити цифрами “5200”;
у позиції “25311200000 Менський район” цифри “2816” замінити цифрами “2916”;
у позиції “16319200000 Полтавський район” цифри “8197,878” замінити цифрами
“8330,278”;
у позиції “18315200000 Сумський район” цифри “13 873,1” замінити цифрами
“13 014,5”;
у позиції “25320200000 Талалаївський район” цифри “2677” замінити цифрами “2777”;
у позиції “07311200000 Тячівський район” цифри “2948,604” замінити цифрами
“2250”;
у позиції “19316200000 Чортківський район” цифри “5340” замінити цифрами “5265”;
у позиції “22319200000 Шепетівський район” цифри “7400” замінити цифрами “8487”;
у позиції “15326200000 Ширяївський район” цифри “2000” замінити цифрами “1400”;
у позиції “07502000000 Об’єднана територіальна громада м. Тячів” цифри “3346,5”
замінити цифрами “4045,104”;
у позиції “09100000000 Обласний бюджет Iвано-Франківської області” цифри
“80 921,553” замінити цифрами “80 681,553”;
у позиції “21100000000 Обласний бюджет Херсонської області” цифри “12 863”
замінити цифрами “12 000”;
2) доповнити додаток:
після позиції
“04203100000

м. Дніпродзержинськ

9900”

м. Дніпропетровськ

5000”;

м. Iзюм

4214”

такою позицією:
“04201100000
після позиції
“20202100000
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такою позицією:
“10206100000

м. Iрпiнь

3720”;

Баранівський район

4186”

після позиції
“06302200000
такою позицією:
“20302200000

Барвінківський район

418,51”;

Біляївський район

7701,4”

після позиції
“15306200000
такою позицією:
“20303200000

Близнюківський район

459,121”;

після позиції
“18302200000

Буринський район

2186,7”

Валківський район

698,129”;

Зінківський район

6758,2”

Зміївський район

566,606”;

такою позицією:
“20306200000
після позиції
“16306200000
такою позицією:
“20312200000
після позиції
“02313200000

Мурованокуриловецький район

2500”

Надвірнянський район

240”;

такою позицією:
“09309200000
після позиції
“21313200000

Нижньосірогозький район

1093,52”

такою позицією:
“25312200000

Ніжинський район

537,2”;

Первомайський район (Миколаївська область)

1000”

після позиції
“14318200000
такою позицією:
“20322200000

Первомайський район (Харківська область)

420,154”;

після позиції
“19316200000

Чортківський район

5340”

Чугуївський район

607,249”;

такою позицією:
“20326200000
після позиції
“24506000000

Об’єднана територіальна громада с. Мамалига
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100”

такою позицією:
“15508000000

Об’єднана територіальна громада
с. Червоноармійське (с. Новокальчеве)

500”;

3) виключити такі позиції:
“22206100000

м. Шепетівка

1087”;

“12302200000

Біловодський район

3523”;

“16310200000

Кременчуцький район

5000”;

“12308200000

Міловський район

1471,7”;

4) у позиції “Усього” цифри “2 424 268,106” замінити цифрами “2 427 280,993”.
2. У додатку 2 до постанови:
1) у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” у позиції “14201100000
м. Миколаїв” цифри “17 200” замінити цифрами “22 200”;
2) у графі “Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці” слова і
цифри “Теребовлянський район (для см. Дружба — 100 тис. грн., с. Струсів — 100 тис. грн.,
с. Дарахів — 100 тис. грн., с. Великий Говилів — 50 тис. грн.)” замінити словами і цифрами
“Теребовлянський район (для смт Дружба — 100 тис. грн., с. Струсів — 100 тис. грн.,
с. Дарахів — 100 тис. грн., с. Великий Говилів — 50 тис. грн.)”;
3) доповнити додаток:
після позиції
“06301200000

Андрушівський район

1000”

такими позиціями:
“10301200000

Баришівський район (для с. Семенівка — 155,342 тис.
грн.)

155,342

12302200000

Біловодський район

2200”;

Маловисківський район

1800”

Марківський район

600”;

Міжгірський район

600”

Міловський район

1100”;

Новомиргородський район

1200”

Новопсковський район

1100”;

після позиції
“11310200000
такою позицією:
“12307200000

після позиції
“07306200000
такою позицією:
“12308200000
після позиції
“11313200000
такою позицією:
“12310200000

4) у позиції “Усього” цифри “381 651,087” замінити цифрами “391 806,429”.
3. У додатку 3 до постанови:
1) у розділі “Вінницька область”:
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у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”:
у позиції “Проведення реконструкції приміщення дошкільного навчального закладу, с.
Гавришівка Вінницького району” цифри “397” замінити цифрами “215”;
у позиції “Реконструкція частини господарської будівлі під опалювальний пункт на
альтернативних видах палива, теплотраси та влаштування системи опалення
загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Леніна, 26, с. Бруслинів Літинського району”
цифри “1709,4” замінити цифрами “1462,745”;
у позиції “Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Нахімова, с. Тропова
Могилів-Подільського району” цифри “245” замінити цифрами “440”;
у позиції “Будівництво розподільчих мереж господарчо-питного водогону по вулицях
Леніна, Щорса, Чапаєва, Фрунзе в с. Сошанське Козятинського району Вінницької області”
цифри “250” замінити цифрами “206,272”;
у позиції “Будівництво вуличних мереж господарчо-питного водогону по вулицях
Леніна, Б. Мельників, Перемоги, Гагаріна, Шевченка с. Сошанське Козятинського району
Вінницької області” цифри “250” замінити цифрами “199,201”;
у позиції “Будівництво розподільчих мереж господарчо-питного водогону по вулицях
Б. Лопушанів, Шевченка, Пирогова, Ватутіна та частини вул. Захисників Вітчизни в
с. Зозулинці Козятинського району Вінницької області” цифри “250” замінити цифрами
“194,947”;
у позиції “Будівництво розподільчих мереж господарчо-питного водогону по вулицях
Коцюбинського,
Лугова,
Зарічна
та
частини
вул. Захисників Вітчизни в с. Зозулинці Козятинського району Вінницької області” цифри
“250” замінити цифрами “246,759”;
у позиції “Проведення капітального ремонту амбулаторії, с. Вінницькі-Хутори
Вінницького району” цифри “1290” замінити цифрами “980”;
у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”:
слова “Завершення реконструкції, капітального ремонту гінекологічного відділення із
перепрофілюванням у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та
реанімаційного відділення комунальної установи “Жмеринська центральна районна
лікарня” замінити словами і цифрами “Капітальний ремонт гінекологічного відділення із
перепрофілюванням в відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та
реанімаційного відділення комунальної установи “Жмеринська центральна районна
лікарня” по вул. Київська, 288, м. Жмеринка, Вінницької області”;
слова “Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. I. Франка (від перехрестя з
вул. Шевченка до в’їзду на кладовище), с. Переорки, Вінницького району, Вінницької
області (коригування)” замінити словами “Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
I. Франка (від перехрестя вул. Шевченка до в’їзду на кладовище), с. Переорки, Вінницького
району, Вінницької області (коригування)”;
слова і цифри “Завершення ремонтних робіт з реконструкції приміщення комунального
закладу “Мізяківсько-Хутірського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа
I—III ступенів — дошкільний навчальний заклад Вінницького району Вінницької області”,
с. Мізяківські Хутори, Вінницького району, Вінницької області” замінити словами і
цифрами “Реконструкція окремої одноповерхової будівлі Мізяківсько-Хутірської ЗОШ I—
III ст. для розміщення двох груп дошкільного навчального закладу по вул. Леніна, 22 в
с. Мізяківські Хутори, Вінницького району, Вінницької області”;
слова і цифри “Капітальний ремонт гінекологічного відділення Вінницької центральної
районної клінічної лікарні за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92-В” замінити
словами і цифрами “Капітальний ремонт гінекологічного відділення Вінницької центральної
районної клінічної лікарні по Хмельницькому шосе, 92 в м. Вінниця”;
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слова “Будівництво мереж центрального водопостачання за адресою: Вінницький
район,
с.
Стадниця,
вул.
Радянська,
вул.
Шевченка,
вул. Б. Хмельницького, вул. Польова” замінити словами “Будівництво мереж центрального
водопостачання по вул. Радянській, вул. Шевченка, вул. Б. Хмельницького, вул. Польовій в
с. Стадниця, Вінницького району, Вінницької області”;
слова і цифри “Капітальний ремонт даху в загальноосвітній школі
I—II ступенів в с. Сокиринці, Вінницького району, Вінницької області” замінити словами і
цифрами “Капітальний ремонт даху СЗШ I—II ступенів в с. Сокиринці, Вінницького
району, Вінницької області”;
слова і цифри “Школа на 1296 учнів (другий пусковий комплекс) (будівництво,
благоустрій), смт Томашпіль Томашпільського району” замінити словами і цифрами
“Будівництво гаражу школи на 1296 учнів в смт Томашпіль Вінницької області (завершення
будівництва гаражу)”;
позицію:
“Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Зарічної від будинку
№ 32 до будинку № 66 в с. Iльківка Вінницького району Вінницької
області

1500”

замінити такою позицією:
“Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Зарічної від буд. № 32 до
буд. № 66 в с. Iльківка Вінницького району, Вінницької області

1470”;

позицію:
“Будівництво спортивного майданчика з улаштуванням синтетичного
покриття, с. Вінницькі-Хутори Вінницького району

695”

замінити такою позицією:
“Придбання обладнання для Вінницько-Хутірського НВК: ВінницькоХутірська ЗОШ I—III ступенів — дошкільний навчальний заклад

695”;

виключити такі позиції:
“Будівництво дороги місцевого значення на відрізку с. Харпачка —
с. Басаличівка, Гайсинський район

797,5”;

“Перехідний об’єкт: вибірковий капітальний ремонт проїзної частини вул.
Озаринецької, с. Немія Могилів-Подільського району

195”;

“Реконструкція спортивного майданчика по вул. Героїв Майдану з
облаштуванням зони відпочинку в смт Чечельник Чечельницького району
Вінницької області

867”;

“Реконструкція мережі водогону по вулицях Головна, Садова, Молодіжна,
Вишнева в с. Бронниця, Могилів-Подільського району, Вінницької області

935”;

“Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільна села Медвеже
Вушко Вінницького району Вінницької області

900”;

“Реставрація фасаду та реабілітація парку пам’ятки національного
значення палацу XVIII століття Грохольських-Можайських за адресою:
Вінницький район, селище Вороновиця, вул. Леніна, 26

2000”;

доповнити розділ такими позиціями:
“Будівництво водозабірних свердловин для водопостачання
села Зозулинці Козятинського району Вінницької області
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152,821

Придбання медичного обладнання та автомобіля швидкої медичної
допомоги для комунальної установи “Чечельницька лікарня планового
лікування”
Капітальний ремонт будівлі Юрковецької СЗШ I—III ступенів
по вул. Миру, 137 Могилів-Подільського району Вінницької області

867

517,892

Реконструкція системи опалення будинку культури по вул. Миру 217 в селі
Юрківці, Могилів-Подільського району, Вінницької області

85,604

Капітальний ремонт дитячого навчального закладу по
вул. Першотравнева 18 в с. Юрківці, Могилів-Подільського району Вінницької
області

103,251

Капітальний ремонт Яришівської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини (АЗПСМ), заміна вікон та дверей вул. Головна, 157, с. Яришів, МогилівПодільський район, Вінницька область

128,253

Капітальний ремонт Кукавської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини (АЗПСМ), заміна вікон та дверей вул. Свободи, 67, с. Кукавка,
Могилів-Подільський район, Вінницька область

Ремонт дороги районного значення на відрізку с. Краснопілка —
с. Нараївка, Гайсинський район

100

797,5

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Медвеже-Вушківської середньої СЗШ
I—III ступенів в с. Медвеже Вушко Вінницького району, Вінницької
області

687,875

Придбання комп’ютерної техніки, інтерактивного та мультимедійного
комплексів для оснащення комп’ютерного класу Медвеже-Вушківської
СЗШ I—III ступенів в с. Медвеже Вушко Вінницького району, Вінницької
області

212,125

Придбання комп’ютерної техніки для Iльківської ЗОШ I—II ступенів

30

Придбання медичного обладнання для Вінницької центральної районної
клінічної лікарні

2000

Придбання комп’ютерної техніки з програмним забезпеченням для
Вінницько-Хутірського НВК: Вінницько-Хутірська ЗОШ
I—III ступенів — дошкільний навчальний заклад

310

Реконструкція (благоустрій території) дошкільного навчального закладу по
вул. Гагаріна, 20А в с. Гавришівка Вінницького району Вінницької області

182

Придбання автомобіля швидкої медичної допомоги для комунального
закладу “Літинський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги”

246,655”;

2) у розділі “Волинська область”:
у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження” слова “Школа с. Осівці
Камінь-Каширського району Волинської області” замінити словами і цифрами “Будівництво
школи
I—III
ступенів
в
с.
Осівці
Камінь-Каширського району Волинської області”;
3) у розділі “Дніпропетровська область”:
у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “106 058,665” замінити цифрами
“111 058,665”;
виключити такі позиції:
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“Ремонт покрівель житлових будинків м. Кам’янське Дніпропетровської
області:
вул. Черняховського, 65

200

вул. Енергетиків, 28

180

вул. Кіма, 26

220

вул. Харітонова, 18

230

вул. Комунарна, 10а

340,232

Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків м. Кам’янське
Дніпропетровської області:
пр. Аношкіна, 148/2, 1 під’їзд

468,54

пр. Аношкіна, 103, 2 під’їзд

481,948

пр. Перемоги, 29 (2-й під’їзд)

481,948

вул. Беспалова, 1а (4-й під’їзд)

481,948

вул. Беспалова, 1а (3-й під’їзд)

481,948

пр. Перемоги, 29 (1 ліфт)

481,948

вул. Ярославська, 55 (1 ліфт)

481,948

пр. Аношкіна, 148/1 (1 ліфт)

469,54”;

доповнити розділ такими позиціями:
“Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Черняховського, 65
(покрівля) м. Дніпродзержинськ

200

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 28
(покрівля) м. Дніпродзержинськ

180

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Кіма (вул. Дмитра
Яворницького), 26 (покрівля) м. Дніпродзержинськ

220

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Харитонова
(вул. Освітня), 18 (покрівля) м. Дніпродзержинськ

230

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Комунарна
(вул. Манаєнкова Йосипа), 10А (покрівля) м. Дніпродзержинськ

340,232

Капітальний ремонт житлового будинку по просп. Аношкіна, 148/2 (ліфт
1 під’їзд) в м. Дніпродзержинську

468,54

Капітальний ремонт житлового будинку по просп. Аношкіна, 103 (ліфт 2
під’їзд) в м. Дніпродзержинську

481,948

Капітальний ремонт житлового будинку по просп. Перемоги, 29
(ліфт 2 під’їзд) в м. Дніпродзержинську

481,948

Капітальний ремонт житлового будинку по просп. Перемоги, 29
(ліфт 1 під’їзд) в м. Дніпродзержинську

481,948

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Безпалова, 1А
(вул. Затишна, 1А) (ліфт 4 під’їзд) в м. Дніпродзержинську

481,948

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Безпалова, 1А
(вул. Затишна, 1А) (ліфт 3 під’їзд) в м. Дніпродзержинську

481,948
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Ярославська, 55 (ліфт) в
м. Дніпродзержинську

481,948

Капітальний ремонт житлового будинку по просп. Аношкіна, 148/1 (ліфт,
1 під’їзд) в м. Дніпродзержинську

469,54

Реконструкція комунального закладу освіти “Дошкільний навчальний
заклад № 200” по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську

5000”;

4) у розділі “Житомирська область”:
у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” у позиції “Реконструкція приміщення
колишньої контори під багатоквартирний житловий будинок по вул. Заводській, 30, смт
Iванопіль Чуднівського району” цифри “400” замінити цифрами “500”;
виключити такі позиції:
“Капітальний ремонт спортивного майданчика (штучне покриття) по
вул. Шкільній, 1, с. Тютюнники Чуднівського району

100”;

“Капітальний ремонт спортивного майданчика в Iванопільській гімназії
— штучне покриття по вул. Незалежності, 134,
смт Iванопіль Чуднівського району

100

Придбання матеріалів для капітального ремонту покрівлі інфекційного
відділення Олевської центральної районної лікарні Олевського району
Житомирської області

214,2”;

доповнити розділ такими позиціями:
“Будівництво водогінної мережі по вул. Шкільна, Зелена, Короткевича
та Польова в с. Тютюнники Чуднівського району, Житомирської області
Капітальний ремонт приміщення інфекційного відділення Олевської
центральної районної лікарні м. Олевськ

100
214,2”;

5) у розділі “Закарпатська область”:
у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “67 087,064” замінити цифрами
“70 087,064”;
доповнити розділ такою позицією:
“Капітальний ремонт дороги по вул. Iвана Франка у м. Хуст
(II черга від річки Боронявка до автозаправної станції “ОККО”)

3000”;

6) у розділі “Iвано-Франківська область”:
у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”:
слова “Добудова шкільної їдальні, виробничих майстерень та класних кімнат в школі с.
Чернятин, Городенківського району, Iвано-Франківської області” замінити словами і
цифрами “Добудова шкільної їдальні, виробничих майстерень та класних кімнат по вул.
Грушевського, 27, в с. Чернятин Городенківського району Iвано-Франківської області”;
слова і цифри “Відновлення берегоукріплення зруйнованого правого берега р. Трач та
відновлення приміщення Космацької дільничної лікарні, пошкоджених внаслідок
стихійного лиха 03.07.2016 року в с. Космач Косівського району Iвано-Франківської
області” замінити словами “Капітальний ремонт берегоукріплення р. Тікачі та приміщення
Космацької дільничної лікарні в с. Космач Косівського району Iвано-Франківської області”;
слова
“Завершення
реконструкції
Народного
дому
“Просвіта”
в
с. Микуличі Яремчанської міської ради Iвано-Франківської області” замінити словами
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“Реконструкція з розширенням Народного дому “Просвіта” в с. Микуличин Яремчанської
міської ради”;
слова
і
цифри
“Улаштування
огорожі
Середнянської
ЗОШ I—II ступенів Калуської районної ради Iвано-Франківської області” замінити словами
і цифрами “Капітальний ремонт огорожі Середнянської ЗОШ I—II ступенів Калуського
району Iвано-Франківської області”;
слова
і
цифри
“Реконструкція
з
добудовою
Чорнопотоківської
ЗОШ I—III ступенів Надвірнянської районної ради Iвано-Франківської області” замінити
словами і цифрами “Реконструкція ЗОШ I—III ступенів з будівництвом корпусу на 14
учбових класів, котельні та адмінприміщень в с. Чорний Потік Надвірнянського району
Iвано-Франківської області”;
виключити такі позиції:
“Середньо-капітальний ремонт дороги Н-09 в межах Iвано-Франківської
області
“Придбання приміщення для Центру надання адміністративних послуг
Державної реєстраційної служби та соціальних служб

10 000”;
414”;

доповнити розділ такими позиціями:
“Капітальний ремонт вул. Набережна, ім. Василя Стефаника в м. IваноФранківську (додаткові роботи)

5000

Будівництво Яремчанської ЗОШ I—III ступенів № 2 (мікрорайон Дора)

800

Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей будинку культури на вул.
Галицька, 75а с. Конюшки Рогатинського району Iвано-Франківської
області

550

Капітальний ремонт ЗОШ I—III ступенів № 18 в м. Iвано-Франківську

260

Капітальний ремонт народного дому с. Негівці Верхнянська сільська Рада
Верхнянської об’єднаної територіальної громади

230

Капітальний ремонт ФАП с. Гуменів Верхнянська сільська Рада
Верхнянської об’єднаної територіальної громади

220

Обласний драматичний театр імені Iвана Франка в м. Iвано-Франківську —
реконструкція. I—II черга будівництва

2940

Будівництво дитячого садка-ясла на 35 місць в с. Тулуків Снятинського
району Iвано-Франківської області

414”;

7) у розділі “Київська область”:
у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “133 510,964” замінити цифрами
“133 355,622”;
у позиції “Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна (колишня
Червоногвардійська) в с. Семенівка Баришівського району” цифри “2435,2” замінити
цифрами “2279,858”;

позицію
“Реконструкція мережі освітлення в’їзної групи по вул. СвятоПокровській у селищі Гостомелі
замінити такою позицією:
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1400”

“Реконструкція мережі освітлення в’їзної групи по вул. СвятоПокровській у селищі Гостомелі м. Iрпеня Київської області

3400”;

виключити такі позиції:
“Капітальний ремонт дороги від вул. Мічуріна 12, а
до м. Вишневого у с. Крюківщині Києво-Святошинского району
Київської області
Капітальний ремонт тротуарів від вул. Балукова, 10 до
вул. Червоноармійської у с. Крюківщині Києво-Святошинского району
Київської області

1200

1120”;

доповнити розділ такими позиціями:
“Придбання комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв до
комп’ютерної техніки, заміна системи освітлення шкільних приміщень
Iрпінської загальноосвітньої школи I—III ступенів
№ 14 Iрпінської міської ради Київської області
(вул. Проскурівська, 15, сел. Гостомель)

160

Придбання комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв до
комп’ютерної техніки, заміна системи освітлення шкільних приміщень
Iрпінської загальноосвітньої школи I—III ступенів
№ 13 Iрпінської міської ради Київської області (вул. Рекунова, 11а, сел.
Гостомель)

160”;

8) у розділі “Луганська область”:
у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “21 994,7” замінити цифрами “17 000”;
виключити такі позиції:
“Реконструкція Новодеркульського комунального дошкільного
навчального закладу загальноосвітнього розвитку “Берізка”. Луганська
обл., Біловодський р-н, с. Новодеркул,
вул. Пастухова, 7

1521

Реконструкція Баранівського комунального дошкільного навчального
закладу загального типу “Калина”. Луганська обл., Біловодський р-н, с.
Баранівка, вул. Юрченка, 51 (санація)

2002

Реконструкція Калмиківської загальноосвітньої школи I—III ступенів.
Луганська обл., Міловський р-н, с. Калмиківка,
вул. Центральна, 49 (санація)

1471,7”;

9) у розділі “Миколаївська область”:
у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “76 994,5” замінити цифрами “71 994,5”;
виключити такі позиції:
“Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 4 вул. Мала Морська,
78 м. Миколаїв

48

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 6 вул. Курортна, 2а м.
Миколаїв

1200

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 34 вул. Лягіна, 28 м.
Миколаїв

672

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 37 вул. Даля, 11

288
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м. Миколаїв
Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 57
вул. Лазурна, 46 м. Миколаїв

720

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 35
вул. Морехідна, 10а м. Миколаїв

240

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

648

Облаштування комп’ютерного класу у ЗОШ № 4 вул. Мала Морська, 78 м.
Миколаїв

50

Облаштування комп’ютерного класу у ЗОШ № 25 вул. Защука, 2а
м. Миколаїв

50

Облаштування комп’ютерного класу у ЗОШ № 31
вул. 1-а Слобідська, 42 м. Миколаїв

110

Облаштування юнацьких спортивно-ігрових майданчиків за такими
адресами:

974

вул. Лазурна, 16г, м. Миколаїв

120

вул. Озерна, 4г-6, м. Миколаїв

124

вул. Озерна, 25, м. Миколаїв

120

вул. Озерна, 37, м. Миколаїв

90

вул. Лазурна, 20-20а, м. Миколаїв

120

вул. Київська, 2-8, м. Миколаїв

110

вул. 8-го Березня, 71, м. Миколаїв

90

вул. Садова, 46-50, м. Миколаїв

90

вул. Курортна, 2а, м. Миколаїв

110”;

10) у розділі “Одеська область”:
у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” у позиції “Реконструкція Біляївської
загальноосвітньої школи № 2 I—III ступеня (прибудова приміщень актової зали і
навчальних класів) по пров. Шевченка, 18, м. Біляївка” цифри “8174,982” замінити цифрами
“5259,058”;

у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”:
слова
“Капітальний
ремонт
(заміна
вікон)
загальноосвітньої
школи,
с. Виноградне Березівського району” замінити словами “Капітальний ремонт (заміна вікон)
ЗОШ с. Виноградне Березівський район”;
слова “Придбання спеціалізованого санітарного автотранспорту для надання екстреної
медичної допомоги мешканцям Белградського, Саратського та Тарутинського районів
Одеської області” замінити словами “Придбання спеціалізованого санітарного
автотранспорту для надання екстреної медичної допомоги мешканцям Болградського,
Саратського та Тарутинського районів Одеської області”;
слова
“Капітальний
ремонт
ярмаркової
площі
на
вул.
Центральна
смт Доброслав (Комінтернівське) Лиманського (Комінтернівського) району Одеської
області”
замінити
словами
“Капітальний
ремонт
площі
на
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вул. Центральна смт Доброслав (Комінтернівське) Лиманського (Комінтернівського) району
Одеської області”;
слова “Поточний ремонт та заміна вікон у поліклініці Ширяївської ЦРЛ, Одеської
області” замінити словами “Капітальний ремонт поліклініки Ширяївської ЦРЛ, Одеської
області (заміна віконних блоків на енергозберігаючі)”;
виключити такі позиції:
“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”

“Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому
будинку по вул. Центральна, 103, с. Прилиманське Овідіопольський район
Одеська область

13,2

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому
будинку по вул. Центральна, 105, с. Прилиманське Овідіопольський район
Одеська область

24,5

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому
будинку по вул. Центральна, 107, с. Прилиманське Овідіопольський район
Одеська область

41,4

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому
будинку по вул. Центральна, 109, с. Прилиманське Овідіопольський район
Одеська область

32,9

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому
будинку по вул. Центральна, 111, с. Прилиманське Овідіопольський район
Одеська область

28,2

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому
будинку по вул. Центральна, 113, с. Прилиманське Овідіопольський район
Одеська область

28

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому
будинку по вул. Центральна, 115, с. Прилиманське Овідіопольський район
Одеська область

10

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому
будинку по вул. Центральна, 117, с. Прилиманське Овідіопольський район
Одеська область

37,2

Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон у житловому
будинку по вул. Центральна, 119, с. Прилиманське Овідіопольський район
Одеська область

10,6”;

“Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон
с. Петродолинське, вул. Садова, 56А, Овідіопольський район, Одеська
область

299”;

“Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації по

500”;

http://yurist-online.org/

вул. Ветеринарна, вул. Новоселів смт Доброслав (Комінтернівське)
Лиманського (Комінтернівського) району Одеської області
“Капітальний ремонт тротуарної плитки в смт Ширяєве, Ширяївського
району Одеської області

350”;

“Капітальний ремонт та облаштування ДНЗ “Сонечко” в
смт Ширяєве, Ширяївського району, Одеської області

100”;

“Придбання навчально-методичного обладнання для класів навчальновиховного комплексу "Олімп" "Загальноосвітня школа I—III ст. —
гімназія" смт Ширяєве Одеської області

150”;

“Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Аграрного ліцею (заміна вікон),
м. Березівка Березівського району

300”;

доповнити розділ такими позиціями:
“Капітальне придбання дитячого майданчика, що підлягає
встановленню по вул. Садовій, 9, села Барабой, Овідіопольського
району, Одеська область

86,5

Капітальне придбання дитячого майданчика, що підлягає
встановленню по вул. Фрунзе, 27а, села Калаглія, Овідіопольського
району, Одеська область

86,5

Капітальне придбання дитячого майданчика, що підлягає
встановленню по вул. Виноградна, 1, села Молодіжне,
Овідіопольського району, Одеської області

86,5

Капітальне придбання дитячого майданчика, що підлягає
встановленню по вул. Богдана Хмельницького, 52, села Великий
Дальник Біляївського району, Одеської області

173

Капітальний ремонт у житловому будинку по
вул. Центральна, 103, с. Прилиманське Овідіопольський район
Одеська область (встановлення енергозберігаючих
металопластикових вікон)
Капітальний ремонт у житловому будинку по вул. Центральна, 105, с.
Прилиманське Овідіопольський район Одеська область (встановлення
енергозберігаючих металопластикових вікон)

13,2

Капітальний ремонт у житловому будинку по вул. Центральна, 107, с.
Прилиманське Овідіопольський район Одеська область (встановлення
енергозберігаючих металопластикових вікон)

41,4

Капітальний ремонт у житловому будинку по вул. Центральна, 109, с.
Прилиманське Овідіопольський район Одеська область (встановлення
енергозберігаючих металопластикових вікон)

32,9

Капітальний ремонт у житловому будинку по вул. Центральна, 111, с.
Прилиманське Овідіопольський район Одеська область (встановлення
енергозберігаючих металопластикових вікон)

28,2

Капітальний ремонт у житловому будинку по вул. Центральна, 113, с.
Прилиманське Овідіопольський район Одеська область (встановлення
енергозберігаючих металопластикових вікон)

28

Капітальний ремонт у житловому будинку по вул. Центральна, 115, с.
Прилиманське Овідіопольський район Одеська область (встановлення

10
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24,5

енергозберігаючих металопластикових вікон)
Капітальний ремонт у житловому будинку по вул. Центральна, 117, с.
Прилиманське Овідіопольський район Одеська область (встановлення
енергозберігаючих металопластикових вікон)

10,6

Капітальний ремонт у житловому будинку по вул. Центральна, 119, с.
Прилиманське Овідіопольський район Одеська область (встановлення
енергозберігаючих металопластикових вікон)

37,2

Капітальний ремонт Будинку культури у с. Петродолинське,
вул. Садова, 56А, Овідіопольський район Одеська область
(встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон)

299

Капітальний ремонт провулку від проспекту Незалежності до
вул. Світла та вул. Заводська в смт Доброслав (Комінтернівське)
Одеської області

233

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Аграрна від буд.
№ 61 до проспекту Незалежності в смт Доброслав (Комінтернівське)
Лиманського (Комінтернівського) району Одеської області

267

Капітальний ремонт системи опалення (заходи з енергозбереження) в
Кричунівському НВК “ЗОШ I—III ст. — дошкільний навчальний
заклад” Любашівського району Одеської області за адресою: вул.
Шевченка, 64 село Кричунове, Любашівський район, Одеська область,
66530

300

Капітальний ремонт по заміні віконних блоків (заходи з
енергозбереження) в Новоселівській ЗОШ I—II ст. Любашівського
району Одеської області за адресою:
вул. Молодіжна, 4, село Новоселівка, Любашівський район, Одеська
область, 66540

300

Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ с. Ряснопіль Березівський
район

300

Капітальний ремонт водоводу по вул. Московська
(від пров. Некрасова до вул. Калинова) в м. Біляївка Одеської області

1495

Капітальний ремонт водопроводу по вул. Садовій, Iлліча,
Ген. Глібова, також підвідних водогонів до вул. Чкалова, Кірова,
пров. Лікарняний у м. Біляївка

1420,924”;

11) у розділі “Полтавська область”:
у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”:
слова “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних
елементів (приладів) на світлодіодні, с. Клюсівка” замінити словами “Капітальний ремонт
систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на
світлодіодні, с. Клюсівка Новосанжарський район”;
слова “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних
елементів (приладів) на світлодіодні по вул. Горбенка” замінити словами “Капітальний
ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на
світлодіодні по вул. Горбенка смт Нові Санжари, Новосанжарський район”;
слова і цифри “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною
освітлювальних
елементів
(приладів)
на
світлодіодні
по
вул.
8-ого
Березня,
пров.
Тракторному,
пров.
8-ого
Березня,
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пров. Підгірному, пров. Гористому, вул. Маджярянській” замінити словами і цифрами
“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 смт Нові Санжари,
Новосанжарський район”;
слова “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних
елементів (приладів) на світлодіодні по вул. Соснова роща, пров. Соснова Роща, пров.
Піщаний, вул. Піщана” замінити словами “Капітальний ремонт систем вуличного
освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на світлодіодні по вул. Соснова
роща, пров. Соснова Роща, пров. Піщаний, вул. Піщана смт Нові Санжари,
Новосанжарський район”;
слова “Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Горбенка та пров. Будьонного”
замінити словами “Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Горбенка та пров.
Будьонного смт Нові Санжари, Новосанжарський район”;
слова “Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Вернадського, пр.
Слюсарному” замінити словами “Капітальний ремонт вуличного водогону по вул.
Вернадського, пр. Слюсарному смт Нові Санжари, Новосанжарський район”;
слова і цифри “Реконструкція системи опалення та заміна вікон Новосанжарські дитячі
ясла-садок № 1 “Сонечко”, вул. Незалежності 43/9” замінити словами і цифрами
“Реконструкція системи опалення, та заміна вікон Новосанжарські дитячі ясла-садок № 1
“Сонечко”, вул. Незалежності 43/9 смт Нові Санжари, Новосанжарський район”;
слова “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних
елементів (приладів) на світлодіодні, с. Стовбина Долина” замінити словами “Реконструкція
мережі вуличного освітлення в с. Стовбина Долина Новосанжарського району”;
слова “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних
елементів (приладів) на світлодіодні, с. Сухинівка” замінити словами “Капітальний ремонт
систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на
світлодіодні, с. Сухинівка, Кобеляцький район”;
слова “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних
елементів (приладів) на світлодіодні, с. Водолагівка” замінити словами “Капітальний
ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на
світлодіодні, с. Водолагівка, Кобеляцький район”;
слова “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних
елементів (приладів) на світлодіодні, с. Iванівка” замінити словами “Капітальний ремонт
систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на
світлодіодні, с. Iванівка, Кобеляцький район”;
слова “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних
елементів (приладів) на світлодіодні, с. Попівка” замінити словами “Капітальний ремонт
систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на
світлодіодні, с. Попівка Карлівський район”;
слова “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних
елементів (приладів) на світлодіодні, с. Коржиха” замінити словами “Капітальний ремонт
систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на
світлодіодні, с. Коржиха Карлівський район”;
слова “Капітальний ремонт систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних
елементів (приладів) на світлодіодні, с. Мартинівка” замінити словами “Капітальний ремонт
систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на
світлодіодні, с. Мартинівка Карлівський район”;
12) у розділі “Сумська область”:
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у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”:
у позиції “Капітальний ремонт стрілкового тиру, комунальної установи Сумська
гімназія № 1, м. Суми, Сумської області” цифри “770,7” замінити цифрами “1105”;
у позиції “Будівництво артезіанської свердловини в с. Сергіївка, Білопільського
району, Сумської області” цифри “359,9” замінити цифрами “516”;
у позиції “Підвідний газопровід до с. Глибне, Краснопільського району, Сумської
області” цифри “850,8” замінити цифрами “1219”;
виключити таку позицію:
“Будівництво розподільчих газових мереж сіл Стінка, Залізняк та вул.
Піщанської (Червоноармійської), с. В. Сироватка, Сумського району,
Сумської області

858,6”;

13) у розділі “Тернопільська область”:
у графі “Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження”:
слова і цифри “Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та вхідних дверей груп)
навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад I—III ступенів —
дошкільний навчальний заклад" в с. Горішня Вигнанка по вул. Шкільній, 1” замінити
словами і цифрами “Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та вхідних дверних груп)
навчально-виховного
комплексу
"загальноосвітній
навчальний
заклад
I—III ступенів — дошкільний навчальний заклад" в с. Горішня Вигнанка по вул. Шкільній,
1”;
слова “Капітальний ремонт амбулаторії в с. Нагірянка” замінити словами
“Амбулаторія загальної практики — сімейної медицини (реконструкція) в с. Нагірянка
Чортківського району”;
позицію
“Капітальний ремонт будинку народної творчості в с. Дунів

1410”

замінити такою позицією:
“Капітальний ремонт будинку народної творчості в с. Дунів
Заліщицького району Тернопільської області

1485”;

позицію:
“Будівництво спортивного залу ЗОШ I—III ступенів № 6
в м. Чортків по вул. Залізничній, 10

1600”

замінити такою позицією:
“Будівництво спортивного залу в м. Чорткові по вул. Залізнична

1450”;

доповнити розділ такою позицією:
“Капітальний ремонт будівлі Чортківської районної комунальної
дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса, 2 м. Чортків

75”;

14) у розділі “Харківська область”:
у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень” цифри “182 701,7” замінити цифрами
“187 864,629”;
виключити такі позиції:
“Капітальний ремонт вуличного освітлення 0.220 кВ по вул. Азєва, вул.
Соборній (вул. Артема), вул. Конституції
(вул. Дзержинського), вул. Суворова, вул. Заполярній,
вул. Довженка (вул. Ватутіна) в с. Краснопавлівка та вул. Миру, вул.
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Степова в с. Браїлівка Лозівського р-ну Харківської області
Капітальний ремонт “Ділянка автошляху (від ВПУ № 27 до знаку
с. Новоосинове) в смт Ківшарівка Харківської області

2800”;

доповнити розділ такими позиціями:
“Капітальний ремонт щодо заміни вікон та дверей Петропавлівської
ЗОШ I—III ступенів Куп’янського району Харківської області

357,13

Капітальний ремонт щодо заміни вікон Зміївського ліцею № 1,
Зміївської районної ради Харківської області за адресою: 63404,
м. Зміїв, вул. Широнінців, 25

212,635

Капітальний ремонт щодо заміни вікон та дверей Чемужівської ЗОШ
I—III ступенів за адресою: 63430, Харківська область, Зміївський
район, с. Чемужівка, вул. Кришталя, 1

353,971

Капітальний ремонт заміни віконних блоків в шкільному підрозділі
Бугаївського НВК в с. Бугаївка Iзюмського району Харківської області

540

Реконструкція будівлі Лозівської загальноосвітньої школи
I—III ступенів № 7 Лозівської міської ради Харківської області
(реконструкція м’якої покрівлі на шатрову, заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі, встановлення децентралізованої системи вентиляції з
рекуперацією тепла, встановлення індивідуального теплового пункту)
за адресою: мікрорайон 3, буд. 29, м. Лозова, Харківської області

550

Капітальний ремонт щодо заміни вікон та дверей Колонтаївської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини “Центр первинної
медико-санітарної допомоги Краснокутського району, Харківської
області” за адресою: Харківська область, Краснокутський район, село
Колонтаїв, вул. Сербінової, 16

91,145

Капітальний ремонт щодо заміни вікон та дверей хірургічного,
терапевтичного, дитячого відділень Краснокутської центральної
районної лікарні Харківської області за адресою: 62002, Харківська
область, Краснокутський район, смт Краснокутськ, вул. Миру, 139

454,885

Капітальний ремонт щодо заміни вікон Миронівського навчальновиховного комплексу Первомайської районної державної адміністрації
Харківської області за адресою: 64134, Харківська область,
Первомайський район, село Миронівка, вул. Мироненка, буд. 16

91,358

Капітальний ремонт щодо заміни вікон Грушинського навчальновиховного комплексу Первомайської районної державної адміністрації
Харківської області за адресою: 64131, Харківська область
Первомайський район, село Грушине, вул. Шкільна, буд. 3

111,266

“Капітальний ремонт щодо заміни вікон Комунального закладу
“Одрадівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа
I—III ступенів — дошкільний навчальний заклад” Первомайської
районної державної адміністрації Харківської області”. Адреса об’єкту
будівництва: 64142, Харківська область, Первомайський район, село
Одрадове, вул. Центральна, буд. 56

106,439

“Капітальний ремонт щодо заміни вікон та дверей комунального
закладу “Червонівського навчально-виховного комплексу
“Загальноосвітня школа I—III ступенів — дошкільний навчальний

111,091
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заклад (ясла-садок)” Первомайської районної державної адміністрації
Харківської області” за адресою: 64132, Харківська область,
Первомайський район, село Червоне, вул. Центральна, буд. 35
“Капітальний ремонт щодо заміни вікон та дверей Олександрівської
ЗОШ I—III ступенів імені I. С. Буряка Валківської районної ради
Харківської області”. Адреса об’єкту будівництва: 63054, Харківська
область, Валківський район, с. Олександрівка,
вул. Перемоги, 5

349,349

“Капітальний ремонт щодо заміни вікон та дверей Шарівської
ЗОШ I—III ступенів Валківської районної ради Харківської області”.
Адреса об’єкту будівництва: 63030, Харківська область, Валківський
район, с. Шарівка, вул. Центральна, 10

348,78

Капітальний ремонт щодо заміни вікон Есхарівської
ЗОШ I—III ступенів Чугуївської районної ради Харківської області за
адресою: 63524, Харківська область Чугуївський район,
смт Есхар, вул. Молодіжна, 4

455,294

Капітальний ремонт щодо заміни вікон Великобабчанського
навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської
області за адресою: 63510, Харківська область Чугуївський район, с.
Велика Бабка, вул. Перемоги, 24

151,955

Капітальний ремонт щодо заміни вікон Близнюківської
ЗОШ I—III ступенів Близнюківського району Харківської області

459,121

Капітальний ремонт щодо заміни вікон та дверей Барвінківської ЗОШ
I—III ступенів № 1 Барвінківської районної ради Харківської області за
адресою: 64701, вул. Освіти, буд. 80, м. Барвінкове, Харківська область

418,51

Капітальний ремонт вуличного освітлення 0,220 кВ по вул. Азєва, вул.
Соборній (вул. Артема), вул. Конституції
(вул. Дзержинського), вул. Суворова, вул. Заполярної,
вул. Довженка (вул. Ватутіна) в смт Краснопавлівка Лозівського
району Харківської області

215,895

Капітальний ремонт вуличного освітлення 0,220 кВ по вул. Миру, вул.
Степова в с. Браїлівка Лозівського району Харківської області

104,105

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в Куп’янському
1400
навчально-виховному комплексі №7 Куп’янської міської ради
Харківської області за адресою: Харківська область,
м. Куп’янськ, вул. Тополина, 5
Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів по
1400”;
заміні вікон та дверей в Комунальному некомерційному підприємстві
“Куп’янська міська залізнична поліклініка” Куп’янської міської ради
Харківської області за адресою: Харківська область, смт Куп’янськ —
Вузловий, вул. Сонячна, 26
15) у розділі “Хмельницька область”:
у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”:
у позиції “Капітальний ремонт Хутірського навчально-виховного комплексу
“Загальноосвітній навчальний заклад I—II ступенів — дошкільний навчальний заклад
Шепетівської районної ради Хмельницької області” цифри “1080” замінити цифрами “200”;
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у позиції “Капітальний ремонт Городнявського навчально-виховного комплексу
“Загальноосвітня школа I—III ступенів, колегіум” Шепетівської районної ради
Хмельницької області” цифри “1400” замінити цифрами “300”;
у позиції “Завершення будівництва дитячого відділення Шепетівської центральної
районної лікарні на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. Котика, 85,
м. Шепетівка” цифри “2000” замінити цифрами “3980”;
16) у розділі “Черкаська область”:
виключити таку позицію:
“Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Василя Симоненка
(колишня назва — Карла Маркса), м. Сміла

250”;

доповнити розділ такою позицією:
“Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи
I—III ступенів № 11 за адресою: вул. Рєпіна, 47, м. Сміла Черкаської
області

250”;

17) у розділі “Чернігівська область”:
у графі “Обсяг субвенції, тис. гривень”:
у
позиції
“Реконструкція
теплотраси
для
загальноосвітньої
школи
I—III ступеня, смт Березна Менського району” цифри “366” замінити цифрами “339,9”;
у позиції “Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів для
загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Леніна, с. Дягова Менського району” цифри
“334” замінити цифрами “389,9”;
у позиції “Реконструкція фасадів (заміна вікон) Синявської загальноосвітньої школи
I—III ступеня, с. Синявка Менського району” цифри “178” замінити цифрами “204,1”;
у
позиції
“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” цифри
“850” замінити цифрами “800”;
у позиції “Капітальний ремонт Iржавецької ЗОШ I—III ст. (заміна вікон) по вулиці
Леніна 65 в с. Iржавець Iчнянського району Чернігівської області” цифри “690” замінити
цифрами “692”;
у
позиції
“Реконструкція
існуючої
котельні
Ядутинської
ЗОШ
I—III ступенів за адресою: с. Ядути, вул. Жовтнева, 70, Борзнянського району Чернігівської
області (заміна 2 котлів)” цифри “1450” замінити цифрами “1332”;
у позиції “Реконструкція Стольненської ЗОШ I—III ступенів з заміною вікон та
улаштуванням тамбуру за адресою: Чернігівська область, Менський район, с. Стольне, вул.
Леніна, 15. Коригування” цифри “1490” замінити цифрами “1434,1”;
у позиції “Реконструкція дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 1
"Світлячок" по вул. Шевченка, 13, м. Борзна Чернігівської області” цифри “1344,1” замінити
цифрами “1099,1”;
позицію
“Будівництво свердловини та водопровідної мережі для забезпечення
питною водою жителів вулиць Лазарівка та Шумалівка с. Дроздівка
Куликівського району Чернігівської області

100”

замінити такою позицією:
“Будівництво водопровідної мережі для забезпечення питною водою
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100”;

жителів вулиць Лазарівка та Шумалівка с. Дроздівка Куликівського
району Чернігівської області
позицію
“Реконструкція частини будівлі Безуглівської ЗОШ I—III ступенів школи
I—III ступенів з улаштуванням дитячого садка на 25 місць,
с. Безуглівка Ніжинського району Чернігівської області

1112,969”

замінити такою позицією:
“Реконструкція частини будівлі Безуглівської ЗОШ I—III ступенів з
улаштуванням дитячого садка на 25 місць, с. Безуглівка Ніжинського
району Чернігівської області

1112,969”;

виключити таку позицію:
“Капітальний ремонт Iчнянської ЗОШ I—III ступенів № 4 Iчнянської
районної ради Чернігівської області за адресою: м. Iчня
вул. Травнева, 45 (заміна вікон та дверей)

510”;

доповнити розділ такими позиціями:
“Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Борзнянського
району

471

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Бахмацького
району

100

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Iчнянського
району

100

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Менського району

100

Придбання комп’ютерної техніки для закладів освіти Талалаївського
району

150”;

18) у позиції “Усього” цифри “2 424 268,106” замінити цифрами “2 427 280,993”.
_____________________
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