
Презентацiя бюджетних програм на 2021 piK
по flарницькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй

адмlнlстрацll
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Обсяг видаткiв, передбачених в проектi
бюджету MicTa Киева на 202L piK для

ДарницькоТ районноТ в MicTi Киевi державноТ
iа н IcT цllам

Спецiальний фонд

433 76814 тис. грн

3агальний обсяг
видаткiв

3 294 229,0 тис. грн

2 86О 46О16О ,"..,р"

3агальний фонд



Структура

2O2L pl
обсяriв видаткiв по загальному фонду на
к по Дарницькiй районнiй в MicTi Киевi

al,

державнlи адмiнiстрацiil тис. грн:
Культура i
мпстецI,во
38 0б2,90...Соцiальнi програми i заходи r

пи гаltь ciM''i', дiтей ],а мололi
lб 7l6,00...

соцiальний захист та соцiально
забезпечсння

l2 477,60
0,4%

OcBir,*
2 590 9б3,30

90,6"/.

OcBiTa

Соцiальний захист та соцiальне
забезпечення
Соцiальнi програми iзаходи з питань
ciM''l', дiтей та молодi
Кульryра i мистецтво

Е

Комунальне
господарство

бб l82,40
2,3о/о

Жltлове господарс,l,во
9 288,80

0,3%

Фiзична KyllbTypa i спорr,
6 377,30

0,2о/о

.Щерrсавне управлiння
t20 392,30

4,2у"

-а

ш Державне управлiння

l Комунальне rосподарство

Житлове господарство

Фiзична кул ьтура i спорт
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Структура обсягу видаткiв спецiального
Фонду

у 2O21. роцi:

капiтальнi
вкладення _

Власнi
надходження -

218 519,3 тис. fрн

капiтальний
ремонт -

14б 983,8 тис. грн

Поточний

благоустрiй
l0 000,0 тис. грн

433 768,4
тис. грн

Придбання

обладнання -
1б 591,б тис. fрн

41 67317 тис. грн



Передбачений обсяг видаткiв на 2О21 piK
до попереднього роки

тис. грн

3агал ьний фонд a

3 000 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00

1000 000,00

500 000,00

Спец lальнии фонд
на 22,9 %

1 000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

0,00

0 на 48,L %

2о2о 2o2L
2о2о 2o2L

3 500 000,00

901639,9
тис. rрн

тис. rрн

тис. rрн
2

тис.
4зз

0,00



Передбаченi обсяги видаткiв вiдповiдно до
попереднього року у розрiзi галузей

flержавне управлiння

OcBiTa

Соцiальний захист та
соцiал ьне забезпечення

Соцiальнiпроrрами i
заходи з питань ciM'i, дiтей
та молодi

Кульryра iмистецтво

115 040,5 L2о з92,2 5 з51,8 Lo4,7

2 о73 045,2 2 590 963,3 517 918,]. ]-25,0

30 164,]. L2 477,6 17 686,5 4L,4

].3 959,1 Lб 7L6,o 2 756,9 L19,7

32 752,4 38 062,9 5 з10,5 tL6,2
Комунальне господарство 47 905,4 66 L82,4 t8 277,о 1з8,2
Житлове господарство 9 843,0 9 288,8 -554,2 94,4
Фiзична культура i спорт 5 22L,6 6 з77,з L t55,7 L22,L

Всього по району 2327 931,3 2 860 460,6 5з2 529,з t22,9

3атверджеfiо на

,

Назва галузi

но
Вiдхилення (+;-)

тис. rрн
% росry, або
зменшJення



Бюджетна програма "Керiвництво i управлiння
flарницькою районною в MicTi Киевi

держа вною адмi н icTpa цiею"

l 3агальний фонд

Заробiтна плата

Нарахування на заробiтну плаry

Lzo з92,2 5 351,7

86 785,2

t9 о92,7

9L76з,6

20 188,0

+ 4 978,4

+ 1 095,3

2 72о,4 -t L79,6ЕнергоносiI

lншi поточнi видатки

Спецiальний фонд

Капiтальний ремонт

!

5 262,6

0 0

5 72о,2

155,6

+ 457,6

+ 155,6

0 0 ].55,6 + 155,6

Разом 115 040,5 L2o 547,8 + 5 507,3

Найменуваншя шидаткiв

3атвердлкено на 2020
р!к tз урахyванняfiл

змlн,
тис. грн

Обсяrи видаткiв
ша 2021 piK, тис.

rрн

tsiдхилення (+;-}

тис.грн

115 040,5

3 900,0



Бюджетнi програми по галузi "OcBiTa"

Найменування видаткiв

3агальний фонд
3аробiтна плата

Нарахування на заробiтну
плату

Медикаменти

Харчування

Оплата енергоносiТв

lншi поточнi видатки

Спецiальний фонд
Капiтальний ремонт

Придбання обладнання

Власнi надходження

Разом

3атверджено
на 2020 piK

(з урахуванням змiн)
тис. rрн

2 о7з о45,2

1283 70].,8

282 4L4,4

10 367,3

123 258,8

L9з 597,2

179 705,7

404 610,0

I70 924,7

tLg 7t6,0

1].4 969,з

2 477 655,2

Обсяrи видаткiв
на 2021 piK, тис. грн

2 590 963,3

t 7L8 651,6

з78 103,4

7 2L7,0

62 оз4,4

147 896,8

277 o60,L

277 249,з

47 з9L,5

tб 2зt,9

2Iз 625,9

2 868 2L2,6

Вiдхилення (+;-)

тис. грн

+ 5L7 918,0

+ 4З4949,8

+ 95 689,0

- з 150,3

- бt224,4

- 45 700,4

+ 97 354,4

- Lz7 з60,7

- L2з 5зз,2

- Lo2 484,L

+ 98 656,6

+ 390 557,4

">/
ý
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Розподiл видаткiв за бюджетн ими програмами
закладiв освiти flарницькоrо району

3агальний фонд
тис. грн

Спецiальний
фонд, тис. грн

Разом

. 4177о7о lНаёанt+я. doulцtstbHoii освimu, - 67 закла0

. 4777о2о оНаdанl.tя. зo,zasTbHoii сереdньоI освimч
заклаdамч зo,zaJlъ.uot сереdнъоt освimч (g mомg чuслi з
dоulкi.лtьнuмu пidр о зdfuта.uч (Btil dilтенн-я;пlt, zрg паяu)) tl -4о эаtсstаёiв

. 4771О3О оНаdанt+я. заzалtьноi, cepeOubo:i освimч
спецiаlтьнлtлlч заrc;паd a.Mu заzалtьноii сер eilHboii освimч
фъя. dtmеil, яrci поmребgюmъ rcорекцit фiзччноzо
mа/або розgtповоzо роsвumrеgD - 2 заклаdч

. 4777о9о *Наёання noзa;tllr:iltbHoii освimч заrcлаOалtч
noзo"tllKlstbHoii осв7mu, эахоdч iз поэаtllкi.льно:i робоmч э
ditпьмu, - 5 заtслаdiв

. 47771ОО lНаёанltя спецiалtьноt, освlmч мuсmецьrcчrlч
tч.колсlrut,, - 4 заклаdч

. 4777767 кЗабезпечення diяstьносmi iHtllux заrcлаdiв g
сферi освimuл - 7 заtслtаё

. 4117о7о йIаёанr.tя заzалtьноii сереёньоt освimч
навчсIJlьно -р е абiлimацlilнtlмч ценmр a.futu dлт-я ёimеil з
о с о блuвчлtч ос вimнi-*tч по mр е балtu, эgлlовJlенuллч
склаdнuмч порgutенtlя-fulч розвumкg, - 1 заклаd

. 4777762 KIHtlli проzрамч mа захоdч g сферi освimu,

2 590 96з,з 277 249,з 2868212,6

9з7 211,2 158 зlз,2 1095 524,4

1406 456,з toL927,6 1508 383,9

68 542,0
4 898,7 7з 44о,7

88 829,9 з 46з,4 9229з,з

4з 919,4 8 634,4 52 55з,8

39 612,7 12,o 39 624,1

6 зз8,7
0,0 6 зз8,1

54,з 0,0 54,3

тис, грн



Бюджетнi програми по галузi <<соцiал ьний захист та
соцiал ьне забезпечення ))

обсяг видаткiв на виконання мiських цiльових програм

М It П' Турбоmа. Назусtпрiч кuянам''

Матерiальна допомога

Харчування олиноких малозабезпечоних громадяЕ
похилого BiKy

заробiтна плата разом з нарахуваннями психологiв по
роботi з воТнами АТО

Оплата громалських робiт

Проведен ня кап iтального ремонry житла п iльговим
категорiям

М I]П " Со цiал ь не парmнерсmво"

Фiнансова пiдтримка громадських органiзацiй iнвалiдiв
i BeTepaHiB

Фiнансова пiдтримка iнших соцiальних органiзацiй

проведення соцiальних заходiв

МПIt кlimu, Сiм'я. Сполuця>

Разом

3 468,0

2з22,6

250,0

795,4

l00,0

0,0

1 073,2

356,0

,7о5,2

12,0

I80,0

4 72L,2

6 508,0

4 966,6

0,0

l 052,3

50,0

4з9,|

1204,2

206,6

898,5

99,l

172,0

+3 040,0

+ 2 644,0

- 250,0

+ 256,9

_ 50,0

+ 4З9,1

+ 131,0

l49,4

+ 120,0

+ 87,1

- 8,0

ffi

7884,2 +3163,0

За,гве;rдrкено ша 2020 piK (з

урпхуt}лннRм змlн) .l,ис. rрн

Обсяr,п ви,ltа,гкiв на
202l piK,
т,ис. грrt

Вi,дхилення (+;-)
т,ис. грн

Ila:rBa заходiв 1,а проl.рам



Утримання установ соцiального захисту

з000

2500

2000

1500

1000

500

Щентр ciM'T flарницького
району MicTa Киева

Щентр соцiал ьно-психологiчноТ
реабiлiтацiT дiтей та молодi з

фун кцiональними обмеженнями
flарницького р

14 000,00

12 000,00

10 000,00

8 000,00

6 000,00

4 000,00

2 000,00

0

202l2020 2о27
0,00

2020

нrpтис.
2 827,90

710,4
1ис. rрн

t227з,60
тис. rрн

1607,80
тис. грн

3 них:
заrальнrй фонд- 3 094,7 Trc. ]рн
спецiальний фонд - 9 178,9тис. rрн

з ниI:
заrальпиЙ фонд- 710,4 тис. rри
спецlальний фонд - 0,0

3 fi}lxi
заrальfiвй фонд - 1 967,9 тис. rря
спецiальний Фонд - 860,0 тис, rрн

3 них:
заrальний фонд - 1 5З7,6 тис. rрн
спецiальний Фонд - 70,2 тис, rрlr



ц

Утримання устlнов.по бюджетним програмам
молодlжноl полaтики

I_(eHTp соцiальних служб для
ciM'T, дiтей та молодi

I_(eHTp по роботi з дiтьми та
молоддю за мiсцем проживання

rl . l..Jаходи з питань clМ'l та заходи з
питань молодiжноТ полiтики

5 722,]

7 981,4

255,0

6 784,з

9 676,,7

255,0

+ l 061,6

+ l 695,4

0 0,

Разом 13 959,1 lб 716,0 + 2 757,0

I|

у
Ф

Назва установ
Вiдхилення (+;-)

тис. грн



Бюджетнi програми по галузi
"Культура i мистецтво"

3атверджено на 2020
piK

(з урахуванням змiн)
тис. грн.

Найменування видаткiв

3аrальний фонд

3аробiтна плата

Нарахування на заробiтну плаry

Оплата енергоносiТв

lншi поточнi видатки

Спецiальний фонд

Придбання обладнання

Капiтальний ремонт

Власнi надходження

Обсяги видаткiв
на 2021piK,

тис. rрн

Вiдхилення (+,-)

тис. грн.

32752,4

2t8t4,5

4799,2

2127,з

4 otl,4

8772,5

].02].,8

5 042,3

27о8,4

38 062,9

27 0з2,6

5 947,2

I299,9

з 78з,2

2982,6

136,8

0,0

2845,8

41 045,5

+ 5 310,5

+ 5 218,]"

+ 1 148,0

- 827,4

- 228,2

- 5 789,9

- 885,0

- 5 042,з

+ IЗ7,4

Разом 4L 522,9 - 477,4



Бюджетнi програми по галузi
"Фiзкультура i спорт"

Загальний фонд

Заробiтна плата

Нарахування на заробiтну
плаry

Оплата енергоносiiв

Iншi поточнi видатки

Спецiальний фонд

Придбання обладнання

Капiтальний ремонт

Разом

Обсяги видаткiв на
2021 piKo
тис.грн

Вiдхилення (+;-)
тис.грн

+1 155,7

+ 989,0

+ 2l7,6

0 0

9

+ 48б,4

- l 413,,6

+ l 900,0

3 054,3

6] 1,9

609,l

889,3

l413,6

| 4|з,6

0

6 377,3

4 04з,,з

889,5

609,1

1900,0

l 900,0

6 635,2 8 277,3 + L 642,L

Найменування видаткiв

Затверджено
на 2020 piK

(з урахуванням змiн)
тис.грн

5 22t,6

0

8з5,4 50

)



Бюджетнi програми по галузi
" Житло ве госп ода рство"

капiтальний
ремонт

асфальтовоrо
покриття

(47 об'сктiв)
5l l4l,5 тис. гDн

капiтальний
ремонт житлового
фонду на умовах

спiвфiна нсу вання
(2l об'скr)

l l 059,5 тис. rрн

забезпечення
надiйноi та
безперебiйноi
експлуатаrдiТ
лiфтiв на умовах
спiвфiнансуванн
я
(l б лiфтiв)
l9 905.9 тис. грн

Утримання
внутрiшньоквартальних

проiЪдiв
9 288.Е тис. rрн

агальнии о

н:96 24

сяг видаткlв на plK

4 тис. r

Видатки спецiального фонду
86 957,6 тис. грн

I

I

Реалiзацiя l б
Громадських

проеlсгiв
4 850.7 тис. гпн

видатки загального
фонду

9 288i8 тис. гвн



Бюджетнi програми по галузi
"Комунальне господа рство"

Поточний благоустрiй на 2021 piK
76 476,4 тис. грн

- утримання на налеYо*у prBНr зеленоr зони
раиону

76 t70,4 тис. гDн, з них:
загальний фопд * 66 170,4 тис.грн

цiльовий фонд - I"0 000,0 тис.грн

- реалiзацiя 1 громадського про€кту
30б,0 тис. грн

,w
Ф

,
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Бюджетнi програми по галуз
"Будiвництво"

i

4| 673,.7 тис. грн, з них по галузях:

На аченl видаткиУдl 12 п1к ев н 02 е1ект абнв т ов ос l ьаJI ихн о диц ц рр
в сум1

Реконструкцiя амбулаторii лiкарiв сiмейноi
медицини з прибудовою Щентру первинноi

медико-санiтарноi допомоги
на вул. Гмирi, 8

l ll9 2 7 тис.г

Реконструкlдiя примiщень захисноi
споруди N9 10l40l (модернiзацiя по

вiлведенню пiдземних вод)

по вул. Бориспiльська, 30-А

3 000.0 тис. гDн

Реконструкцiя загальноосвiтньоi школи ЛЪ 305

на вул. €вгена Харчепкао 53

3 000.0 тис.грн

Реконструкцiя булiвлi з облашryванням територii
середньоi загальноосвiтньоi школи 1-III сryпеня ЛЬ 289

на вул. Славгородськiй, 14

10 000.0 тис.грн

Реконструкцiя гiмназilМ 315 з надбудовою 4-го поверху

на вул. Щрагоманова, 27 -А

8 б91.00 тис.грн

Булiвниuтцо м8личllих yc,t,a}loB,T8 закладiв
19 7 тис.

Будiвнил{т,всл ocBiTHix ycTar{oв та
rак.llалiв

2tr 69l"0,гис.l,,Dll



Видатки для реалiзацiТ про€ктiв переможцlв
конкурсу к ГРоМАдсЬки Й ьюдЖЕт 2o2L>>

У flарницькому районi MicTa Киева B2O2L роцi плану€ться
реалlзувати

37 проектiв-переможцiв, на заrальну суму
17 809,1 тис. грн

* 19 проектiв на суму L2268,7 тис. rрн

* L7 про€ктiв на суму 5156,8 тис. грн

* 1 про€кт на суму 155,6 тис. грн
По rалузl

кКультура i

мистецтво))

По rалуаi
<rOcniTa>

По галузi
<Житлово-

комунальне

rосподарствоD
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il

Пропозицii додатковоТ потреби в коштах до проекту бюджету на 202l piK

та до Пiограми економiчного i соцiального розвитку MicTa Киева на 2021,202З роки
по /{арницькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii

Ko.rl

екоtlомiчнот
Обr,рунrування

Потреба у додатковому
BpaxyBaHHi коштiв на
прiоритетнi видатки

Капiтальний ремонт
будiвель та

прибудин ковоi територii
закл аду дошкiльноТ

освiти Np 759
л. Bi менська.,7

Капiтальний ремонт
булiвлi закладу

дошкiльноi освiти JS 799
(вул. Степана
Олiйника,10)

Капiтальний ремонт
фасаду закладу загальноi
середньоi освiти Nq 255

(вул. ApxiTeKTopa
Вербицького, 26-В)

Капiтальний ремонт
фасаду закладу

дошкiльноТ освiти }lir

l89
(дуз, |9су_ц!ц9I9,t4)

Кол
програмноi
класифiкачii

видаткiв

Назва коду програмноl
класифiкачii

класифiкацii
I]иr]аткlR

4l ll0l0 Надання доtлкiLlbttoi з lз2
освlти

Надання дошкiльноТ
освlти

4l l 1020

Надання дошкlльноl
освiти

обсяг
видаткiв
тис. грн

Примiщення не використовуеться,
потребуе ремонту, вивiльнено
пiсля переiзду в нове примiщення
лiцею <Iнтелект>. Передбачено в
проектi бюджету тiльки 200,0 тис.
грн, при потребi l10959,4 тис. грн.

1l0759,4

Примi щення не використову€ться,
потребус ремонту, вивiльнено
пiсля розташування в ньому
початковоТ школи. Передбачено в
проектi бюджету тiльки 200,0 тис.
грн, при потребi 63411,3 тис. грн.

з|з2 632l l ,з4ll l0l0

12000,0 lfa 2021 piK передбачено тiльки
500,0 тис. грн, загаJrьна сума
потреби ремонту 12500,0 тис.грн

зlз2Надання загальноТ
середньоi освiти

закладами загальноi
середньоi освiти ( у тому

числi з дошкiльними
пiдроздiлами

вlддlленнямиl' лами
Потребус утеплення4ll l0l0 з|32 l2000,0



Капiтальний ремонт
фасаду закладу

дошкiльноi освiти Jtl!

20l (вул. Анни
AxMaToBoi, 2-Б

Капiтальний ремонт
фасаду закладу

дошкiльноi освiти Ns
|26

(проспект Миколи
Бажана, 6-Б

Капiтальний ремонт
примiщень закладу
загальноТ середньоТ

освiти Ns 323 (вул.
Мишуги,5)

Надання дошкiльноТ
освl],и

I,1алання дошкiльноI
осв1,I,и

4lll0l0 зlз2

зl32

l2000,0 Потребуе утеллення

4lll0l0 l2000,0 Потребуе утеплення

Капiтальний ремонт
фасаду закладу

дошкiльноi освiти Ns
160 (вул.

Анни Ахматовоi, l l-A)

4lll0l0 Надання дошкiльноi
освiти

зl32 l2000,0 Потребуе утеплення

Капiтальний ремонт
фасаду закладу загальноi

середньоi освiти J\b 62

4lll020 Надання загальноi
середньоi освiти

закладами загальноi
середньоТ освiти ( у тому

числi з дошкiльними
пiдроздiлами

(вiддiленнями, групами))

зl32 5000,0 На 202 l piK всього передбачено
2000,0 тис. грн, при загальнiй
потребi 7000,0 тис. грн.

4lll020 Надання загальноТ
середньоТ освiти

закладами загальноТ
середньоi освiти ( у тому

числi з дошкiльними
пiдроздiлами

( вiддiленнями, црупqм и))

зlз2 2500,0 На 202l piK всього передбачено
500,0 тис. грн, при загальнiй
потребi 3000,0 тис. грн.



/

Капiтальний ремонт
примiщень закладу
загfulьноi середньот

освiти Jtl! 296 (вул.
Кошиця,8)

4l ll020 Наданлtя загальноi
середньоi освiти

закладами загальноТ
середньоi освiти ( у тому

числi з дошкiльними
п iдроздiлами

(вiддiленнями, групами))

з l32 l000,0 На 2021 piK всього передбачено
l000,0 тис. грн, при зага.,,rьнiй
потребi 2000,0 тис, грн.

Капiта.ltьний ремонт
примiщення клубу
Веселка (вул. Анни

AxMaToBoi, 2-А)

4|1зlз2 Утримання клубiв для
пiдлiткiв за мiсцем

проживання

зlз2 l700,0 PeMoнT взагалi не проводився

Капiтальний ремонт
примiщення клубу

<Змiна> (вул.
Ревуцького,l Зб)

4l|зlз2 Утримання клубiв для
пiдлiткiв за мiсцем

проживан ня

зlз2 l800,0 Ремонт, взагалi не проводився

Капiтальний ремонт
I_{ентральноi бiблiотеки

для дiтей iM. Зоi
Космодем'янськоi (вул.

Вереснева, 9)

4ll40з0 Забезпечення дiяльностi
бiблiотек

зlз2 6796,9 Для завершення капiтального
ремонту з метою впровадження
пiлотного про€кту <Сучасний
бiблiотечний простiр>

Реконструкцiя
слов'янськоi гiмназiт з

надбудовою 4-го
поверху (вул.

,,Ц,рагоманова, 10-В)

4||,lз2| Будiвництво ocBiTHix

установ та закладiв
з142 l03000,0 Потребус реконструкцiТ

Реконструкцiя закладу
загальноi середньот

освiти Ng 3l4 з

надбудовою 4-го
поверху (вул. Княжий

Затон,7-А)

4l |7з21 Будiвництво ocBiTHix

установ та закладiв
зl42 l03000,0 Потребус реконструкцiТ

I



Реконструкuiя булiвлi
управлiння соцiального

захисту населення

[арницькоi районноi в
MicTi Киевi державноТ

адмiнiстрацii
(вул. XapKiBcbкe шосе,

l76-г)

4ll7зз0 Будiвництво iнших
об'еKTiB комунальноТ

власностi

зl42 64500,0 Потребус реконструкцii

Реконструкцiя закладу
дошкiльноi освiти Nц 149
(вул. Вишнякiвська, 12-
Б) у flарницькому районi

4||,7з2l Булiвництво ocBiTHix
установ та закладiв

зl42 8560,2 ГIотребуе реконструкцii

Реконструкцiя
стадiону та спортивних
майданчикiв у
загальноос BiTH ьому
навчальному закладi No
62 на вул. Княжий Затон,
17-В !,арницького
раЙону м. Кисва

4l17з2| Будiвництво ocBiTHix
установ та закладiв

з|42 зl l60,4 Загальна кошторисна BapTicTb

реконструкцiТ склада€
46 млн. бЗ1,6 тис. грн, очiкуване
виконання на 0l .0l ,202 l - l 5
млн. 471,2 тис. грн, залишок
коштiв для закiнчення робiт на
об'сктi - 31 млн. l60,4 тис. грн.

Реконструкцiя стадiону
та спортивних
маЙданчикiв у

загальноосвiтньому
навчальному закладi Jtl!

l11 на вул.
Здолбунiвська, 7-Б

.Щарницького району м.
Кисва

4l1,7з2l Будiвництво ocBiTHix
установ та закладiв

зl42 38938,0 Загальна кошторисна BapTicTb

реконструкuii складае 57 млн.
884,9 тис. грн, очiкуване
виконання на 01.01.202l - l8 млн.
946,9 тис. грн, зЕLпишок коштiв для
закiнчення робiт на об'ектi - 38
млн. 938,0 тис. грн.

Будiвн ицтво
магiстрального

самопливного колектора

4l l73I0 Будiвництво об'ектiв
ЖИТЛОВО-КОМУНЕUIЬНОГО

господарства

з2l0 20000,0 Розроблений проект, об'ект
потребус початку будiвництва



на вул. Переяславськiй,
Ленiна, Горького,

Коцюбинського в M-lti
Б ичl

Будiвництво об'ектiв
житлово-комунал ьного

господарства

Будiвництво доtцовоi
каналiзацiт на вул.

Ленiна, вул.
Промислова, мкр.

Бо ичl

4l l7з l0 32l0 lб500,0 Розроблений про€кт, об'ект
потребуе початку булiвництва

Будiвництво мереж
зовнlшнього освlтлення

4l l7з l0 Будiвництво об'еKTiB
житлово-комунЕtльного

господарства

з2I0 5985,з2 Розроблений проект, об'ект
потребуе початку будiвництва

Будiвництво мереж
зовнl шнього освlтлення

вул. ПромисловоТ у
!,арницькому районi

MicTa Кисва

4ll7зl0 32 l0 4764,50 Розроблений про€кт, об'ект
потребуе початку булiвництва

Будiвництво центру
первинноi медико-

caHiTapHoi допомоги на
вул. Вишнякiвськiй, l 5,

ж/м Осокорки, ll м-н,
дiл. 4

411,7з22 Будiвництво медичних

установ та закладiв
з2 l0 l0000,0 Об'скт потребус будiвництва

Будiвництво медичних
установ та закладiв

32l0 з648,7 

"78

Кошториста BapTicTb об'екту
становить 119 млн 998,95 тис.грн,
очiкуване виконання на 0l .0l .2021

- 66 млн 528,47 тис.грн.
Передбачено просктом бюджету
на 202l piK lб млн 982,7 тис.грн,
залишок KollJTlB для

зб

,]aKl нчеII Il я

робiт склада€
тис. грн

млн 487,78

Реконструкцiя
амбулаторii лiкарiв

сiмейноТ медицини з

прибуловою центру
первинноТ медико-

caHiTapHoT допомоги на
вул. Гмирi, 8 у

[арницькому районi
MicTa Киева

4|1,7з22

Будiвництво об'ектiв
житлово-комунального

господарства

мкр. Бортничi
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Будiвництво гiдровузла
на вул. !яченка,

мiкрорайон Бортничi

4l l7з l() Будiвництво об'еKTiB
житлово- комунального

господарства

з2l0 50000,0 Потребус продовження робiт

Реконструкцiя алеТ вiд
вул. !екабристiв, 7 до

вул. Вербицького,32-А
Водопостачання l 2

квартаJIу мiкрорайон
Бортничi

4l l7з l() Будiвництво об'ектiв
житлово-комунал ьного

госп одарс,I,ва

32 l0 20000,0 Потребус проведення робiт

4ll7зl0 Будiвництво об'ектiв
житлово- комунЕUlьного

господарства

32 l0 5000,0 Потребуе видiлення коштiв на
закiнчення робiт



[IpocKT капiтальних видаткiв (прилбання обладнання+капiтальний ремонт) на 2021
piк по Щарничькiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрачii

грн.

ь/вид обiтг
!оведено

граничним обсягом

, в тому числl:ВСЬоГо по райо 1бз 575 422,00
придБАннJ{ оБJLAдjАнrUI lб 591 б22,00
КАПIТАЛЬНИЙ РВМОНТ 146 98з 800,00

о - всього:житловЕ госпо 86 957 б50 00
нАумовАхТЛОВОГО ФОНДУИИ РЕМОНТ ЖИкАпIтАл ьн

lз нього:СПIВФIНАН СУВАННЯ - ВСЬОГО 30 9б5 414 00
ЛОВОГО ФОНДУ НА УМОВАХ

спlвФIнАнсувлння (житловиЙ Фо
клцIтА-]ьниЙ рЕмонт жит

нд) 11 059 491,00
ак л Ta] н л и \]е но т \1 с за Iць а:] н гоо ко ljр а нян н а Il во сах l] анн ва нll яр сту ) вф су

ниJ 0 ан п лс аБажан l1мк\, ок и:I оро с ББ Баiка ll а_ 560 l9з.00

гzl-,l

л'9

Кап а,lт н иlt о тн \1 с зь a]ц он ог кpe]ll о и с нван я ан \{ 8а_\о ]lс в ан снр TY ван ян ит7i о,lу говоф у
]],f,r, 2 ан l] пос Б lla,+ia ак\бч ]\,l ко.] и Бос Бр ( )

974 708.00

-l ojlру

ак л TaT ,iн ]! \Iе но ]1т сц a,tзаг оьн огр л а нян ан пс н на ванкор стYв ян т;+ilt оJ во говф cv
нl1 а ан _]Bv,1 к еш l]]lк\б1 ц ок с о \1 Ко н т llн llцер 559 081.00

Капiтапьний ремонт мiсць заг:Lпьного кори
бlиинку,Фl4а на вул. [рагоманова (ОСББ

стування на умовах слiвфiнансування
"Клен")

;фitlт"lового
579 6,+6.00

Капiтмьний ремонт мiсць зага.rьного
бlяинку .\Ъ38 на просп. Григоренка П

користування на умовах слiвфiнансування
етра (ОСББ "Спiвдружнiсть")

жит_ilового
562 96 l .00

Tal a-T т,l
-,l

пКа Ilн и \!е нто \1 с з гац н гоо 11 BaI{ ян ан \1 во а\ лс в н сан вкор стч н ян и;ti во о} гоф
i].]li )_lt .+ н-о ва оср Il ск\ l1 о Бс Б п лс е т) ох \lро р

l57 336.00

T,l N9jКал аlт н ]iп а в ан \1 ва\оса,] пс н анф ав нн ж}jя о гоо нвф ,]и 8 ан п Ijсу бу кY росг г}l о н iia п а ос ББ лср ре ;t\-H ьстетр Blpy l5l 485.00

е"1

_т9

ка гl та]l ljн l] \1е но т Ij \l ехс/р е о вктр ill IjTo \Ij ан Ilоер ва\ lIс в ан нктр с няф },ван
ll,fi -lт во го оо нл нj.] а -l ека ст]и вк}, д со ББв\, као си т в эбр Де р )

945 506.00

al е"l
-,l

пка т ltb}l и оH-I eJ кт lj н их IIре е Iр щ}i о \Blj ан \Iрея ва\о ]]с н нактро ван ян}, вф су
т,,K}l о гво оо ни.1 lt5 а "l вРе ко), к\, ц гов\, Ре оti ог _)Lt fв\, 595 000.00

al
J\*,

Кап т н ll ll о\1 тн нх не н !Il е наре о\l \ва псер сн ван нреж я l]Tж о:l ов го о l1 нф .] 1-_Y к\
ан л БIlос а;фiан ма ко_lll и Бос Б Ба;канр а. 762 141 .о0

Nlr2 Ko_1

ак л е о\I тн н н){ie !- иl] \ \1l) канal яр зац ан \l вао \ереж ( сп в н на с) н ян lIT;{i о,l} говоф \в
о нll] 8-а ан ll лос Б 11а,,\. ан lIмк\ tiр к х \l к(]кБ 68 097.00

таl

-\ },-lк)

апк ьн иll \I нто л оrк не2\- гоо во ло оре ,] ста a}l я! ан о а_\в лс в анн в на н я т
'Kl1

о,l ов)м гоф с\,
нJll J на вбу аАхлt вто о н 1iн ос ББ( 20з l06.00

_\г,}-]

Кап aIт н ljl] Il но т ло ;fiн]ке го о в ло остре о] нчан я ан \1 во са\ п н на с няван It;{i ,lт во го оф }
о ll н Е1а ва ]l аго allt1 ваок\, К_,l) Др н 279 145.оо

ву

ак п та_,l ]iн !] \I llо т ,хен н е }l \llр гвп на lI ва\о лср в ан с\н ван н ;+iия ",lт оу во ого кнф ]Ii),n! н5 а рjl цьхо го со ББ р в ]гоцьков\, } )
460 5з5,00

Капiта-,t

Бажана
ьний ремонт покрiвлi на умовах спiвфiнансування житлового будинку Nо30 на просп
Миколи (ОСББ "Бажана, З0'') 86б 05б.00

капiтальниЙ ремонт покрiвлi на умовах спiвфiнансування житлового будинку Nчl3 на вул
хматовоi Анни (ОСББ "l j KBapTa,r'') 2l з 861.00

калiтальний
Бориса (ОСБ

ремонт покрiвлi на умовах спiвфiнансування хитлового будинку Nч2 на вул. Гмирi
Б "Гмирi-2") 575 982.00

Кап
Бор

iтмьний ремонт покрiвлi на умовах спiвфiнансування житлового будинку Nоб на,ул. ГмиД
иса (ОСББ "Гмирi-6") 5з0 76з.00
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Капiтальний ремонт локрiвлi на умовах слiвфiнансування житлового будинку M24/l на просп
Бажана Миколи (ОСББ "Ба<ана, 24ll ") 5l I 857.00

Капiтальний ремонт покрiвлi на умовах спiвфiнансування житлового булинку Nll4 на вул.
.Щрагоманова (ОСББ "Надiя") 7lб зз2.00

Капiтаl,tьний ремонт покрiвлi на умовах спiвфiнансування житлового булинку ЛЬl4-а на вул
,Щрагоманова (ОСББ "Кrен") 785 з9.1_00

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛIФТIВ НА УМОВАХ СПIВФlНЛН сув-{ння t9 905 923.00
Капiтальний ремонт лiфтiв на умовах слiвфiнансування житлового буrинку Nэ44 на вул.
Ревуцького (ЖБК "Роvашка-3" 1

l 829 479.00

замiна лiфтiв на умовах спiвфiнансування житлового будинtсу Nо8-а напросп. Бажана Миколи
(ЖБК "XiMiK-2l ") 4 053 085.00

Капiта.льний рмОнт лiфтiв на умоВах спiвфiнансування житлового будлнry Лл3Oна просп
Бажана Миколи (ОСББ "Бажана 30'') lзз 961.00

КапiтальниЙ ремонт лiфтiв на умовах спiвфiнансування житлового булинку М27 на вул
Ревуцького (ОСББ "Ревучького, 27'') 4 93l 606.00

Капiтальний ремонт лiфтiв на умовах спiвфiнансування житлового булинку .}''lЪ l9 на вул
Урлiвська (ОСББ "Урлiвське, l9'') з09 .180.00

Капiтальний ремонт лiфтiв на умовах спiвфiнансування житлового будинку Nэб на вул. Гмирi
Бориса (ОСББ "Гмирi. 6") з87 l67.00

Капiтальний ремонт лiфтiв на умовах спiвфiнансування житлового булинку J,fэ 3 на вул. Гмирi
Бориса (ОСББ "Осокорки Киiв'') б85 623.00

Капiтальний ремонт лiфтiв на умовах спiвфiнансування житлового будинку Nl2 на вул. Гмирi
Бориса (ОСББ "Гмирi, 2") з_з2 076.00

Замiна лiфтiв на Умовах слiвфiнанСування житловоГо будинку ]ф9 на вул. Кошичя Олександра
(ЖБК "Хiмiк-l9") 4 456 8l4.00

Капiтальний ремонт лiфтiв на умовах спiвфiнансування житлового будинцr Nч24ll на просп
Бажана Миколи (ОСББ "Бажана 24ll '') 45 l 450.00

капiта-,tьний ремонт (замiна) лiфтiв на умовах спiвфiнансування житлового будинку .Irlэ l4 на
просп. Бажана Миколл (ОСББ ''Бажана, l4'') 2 зз5 l82.00

I КОЦКУРСУгро -пЕрЕ}Iськ l про(,ктII -l 850 7-]6.(х)

ГП Л! l25 "Безпечний район" l 000 000.00
ГП Ml l3 "Затишний rti крорайон" l 000 000.00
ГП ЛЪ l I4 "Вирлиця" | 000 000.00
пг -\ о8 ах ti вс ке ош се

,)
6 став он 8,]р нн я тя гоо,]и \l ,Iч кааидан i44 000.00

-ъ
",l

гп 0J Ер ув ьк0 о ог л, гц вста он ев_l нн гlя нIt llаст нч гоо \lко л кс\' l09 080.00
ГП Ns З88 кСпорт .л,lя Bcix - здоров'я д,rя кожного)) l 5.1 |76.00
ГП Ns 492 "Вiдномення дитячого майданчика ''Втiлення мрiй" з99 000.00
ГП Nе 497 "Подвi р'я щасливого дитинства вул. Чубинського, 4-А" l2l ,140.00

пъгп 76 9 в ьс Ек осш Е ,.\9 7 8 оно еB_,l нн я тяl1 ч,1 ого \rаи чн li_]а к\ l02 000.00
n9гп Б7 .+ о l1р пс льс кь вста он нBj]eH я тяll оч \lго] н лч itaаида l44 000.00

ryвання майданчикiв пiд cMiTTcBi контейнери"ГП М 725 "облаш l00 000.00
бу ii"ах к вс ьке 80 l2 o.,l т llр л ll ll кон во,1 те llагочс р р р тор l00 000.00

фNqгп с \l77 ] с' о]] },с.,] нста о в-,] н ян т чя горо .tl l vо а ljч каtlдан l00 0()0.0о
пг 8 ах к в5 с е осш 68 86 б.rБр с пll lj о н воко ll i"fllагоу тр р тер тор l02 000.00

л9пг ti ах к вс ке ош се 6 tj 6 Б8р аобл тlll в на ян акан llт гоо lj ка} аидан I 74 240.00
ГП ЛЪ i.188 "[екаб ристiв,8 - благоустрiй л рибуллtнковоi територii" l00 800.00

ихкАпI тА-пьниЙ рЕмонт сФАльтового покРИТТЯ ПРИБУДИНКОВ
тЕритор Iй тА внутрlшнь оквАртА-ц ьHllx про iздtв 5l t.l l 500.00

Капiтальний ремонт асфальтового локритгя лрибудинкових територiй та
внутр,шньоквартальних проiЗлiв на вул. Тростянечька,8б

l l r10 000.00

XAPKI
Л928А-

ГП Np 75l " шосе.



Капiта,'lьний ремонт асфальтового покриття прибуаинкових територiй та
вн)трlшньоквартiл-Ilьних проi!лiв на вул. Тростянеuька.8в

2 з50 000.00

Капiтальний ремонт асфальтового локриття внутрiшньоквартаJьного проiЗду мiж я</б вул
Тростянецьк4 8в та бойлером СЕВП-l4 297 000.00

Капiтальний ремонт асфа,rьтового покриття внутрiшньоквартального проi.злу мiж я</б вул
Тростянечька, 6, ба, бб, бд. бж. 8. 8б 560 000.00

Капiтапьний ремонт асфальтового покриття прибулинкових територiй та
внутт}iшньоквартапьних про'iЗлliв на XapKiBcbKoM у шосе.2l16 400 000.(х)

Капiта.rьний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
внутрlшньокварта,rьних проiъдiв на просп. Бажана Миколи, 7а.7б 7-+ l _50().()()

Калiтальний ремонт асфальтового покриття прибулинкових територiй та
внутрiшньоквартальних про'iЪдiв на By.r. Дхматовоi днни. 5, 7/I5 l 200 000.00

Капiтальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
внутрiшньоквартальн их лроiЪлiв на B1,_r_ AxrtaToBoi Анни. l5 .160 000.00

Капiтальний ремонт асфальтового покрI-1ття прибудинкових територiй та
внутрlшньоквартапьник проiЪдiв на By.,l. Борислiльська.28в 480 000.00

Капiтаqьний ремонт асфальтового покриггя прибулинкових територiй та
внутрlшньоквартальних проiЪлiв на вул. Вишнякiвська 5а 290 000-00

Капiтаlьний ремонт асфа.rьтового локриття лрибулинкових територiй та
внутрlшньоквартальн их лро'iЪ;iв на вул. Вишнякiвська, 5 480 000л(х)

Капiта-,lьвий ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
BHгplmHboкBapTanbHrtx проiЗliв на ву,l- [рагоманова. l5a l 280 000.00

Капiтальний ремонт асфальтового локриття лрибулинкових тернторiй та
внутрIшньок8артальних проiЗдiв на вул. .Щрагоманова. l7 840 000.00

Капiтальний ремонт асфа.rьтового локриття прибулинкових територiй та
внутрiшньоквартапьних проiЪдiв на вул. ,Щрагоманова. 42 500 000.00

Капiтапьний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
внутрlшньокварта,lьних проi'здiв на вул. Ново.tарничька, 2а. 4 720 000,00

апiтальниЙ ремонт асфальтОвого покриття прибудинкових територiй та
внутрlшньоквартаlьних проlЪдiв на

к
вул. Ревуцького, l 7 l 200 000.00

КалiтальниЙ ремонт асфальтового покриl,тя лрибудинкових територiй та
внутрIшньоквартапьних лроiЪдiв на By.r. Ревучького, l9ll i l00 000.00

КапiтальниЙ ремонт асфальтового покритгя прибудинкових територiй та
внутрlшньокварта,,lьних лроiЗдiв на вул. Литвинського Юрiя.33 6:10 000.00

Калiта,Iьний ремонт асфальтового локриття прибулинкових територiй та
внутрlшньоквартапьних проi'з:iв на B1,.r. Литвинського Юрiя. 47 l 000 000.00

iтальний ремонт асфа,rьтового покриття прибудинкових територiй таКал
внутрlшн ьокварта:lьних проiЗ.tiв на вул. Литвинського Юрiя, 7 2/З l 500 000.00

iл,льтового покриття прибудинкових територiй таКапiтаlьний релlон, аф
в} -,l

в\,лlll] нц] о ьн \ll л о в)тр зJl на -lквартаl llT llв снр ко юго я в Ха liI вс.] гоко осш е ор ,f,р
вс кого

l 900 000.00

апiта.тьний ремонт асфальтового покриття прибулиякових територiй та

феропольська. 3/2, Пасхалiна Юрiя, 4/6

к
вн)трlшньоквартапьних проiЗлiв на вул. CiM 8.10 000.00

тальний ремонт асфальтового покритrя прибудинкових територiй таКапi
внутрlшньоквартальних проiЪдiв на вул. Тростянецька, 3 2 800 000.00

Калiтальний ремонт асфапьтоаого покриття прибудинкових територiй та
внутрlш ньоквартапьних проiЪ:iв на вул. Тростянецька 5, 5а l 460 000.00

апiтальниЙ ремонт асфальтОвого покриття прибудинкових територiй так
внутрlшньоквартапьн их проiЪдiв на пpoBv;. Волго-.Щонськиli. l з00 000.00

КапiтатьниЙ ремонт асфальтового локри.mя лрибудинкових територiй та
внутlшньоквартальних проiздiв на просп, Бажана Миколи .28.28а.28в 3 500 ш0.00



Капiтальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
внlтрiшньоквартальних проi'злiв на XapKiBcbKoMy шосе. 2 l/l 860 000.00

капiтальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
BHyTpi шньоквартальних лроi'здi в на ХаpKiBcbKoMy шосе, 2l13 960 000.00

КапiтальниЙ ремонт асфальтОвого покриття прибудинкових територiй та
BHyTpi шньокварта.rьних проiЗлi в на XapKiBcbKoMy шосе, 2 l/4 780 000.00

капiта.,lьний ремонт асфальтового покрит-гя прибудинкових територiй та
вн}трlшньокварта_,lьних лроiз.лiв на ХаpKiBcbKoMy шосе, 67а l 400 000.00

Кал iтальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
вн}трlшньоквартальних проiЪдiв на вул. Тростянецька. 6 з 342 000.00

капiтапьний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
BHyтpl шньоквартапьн их проii,riв на вул. Тростянецька. бб 958 000.0()

Капiтальний ремонт асфальтового локриття лрибудинкових територiй та
внутрlшньокаартмьних проiЪлiв на вул. Тростянецька, бд 824 000.00

Капiта-qьний ремонт асфальтового локриття лрибудинкових територiй та
внутрiшньоквартальних проiЗлiв на вул. Тростянецька- бж
Капiтальний ремонт асфальтового покритгя прибудинкових територiй та
внутрiшньокsартальних проiЪдiв на вул. Тростянецька,8

4 725 000.00

КапiтмьниЙ ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
внутрiшньоквартальних лроiЪлiв на вул. АpxiTeKTopa Вербичького. l 7г 500 000.00

Капiтапьний ремонт асфальтового покриття прибулинкових територiй та
вн)трiшньоквартальних проiЗлiв на вул. Архiтеrго ра Вербичького, l7B 500 000.00

КапiтальниЙ ремонт асфальтОвого покриття прибудинкових територiй та
вн)трlшньоквартальних лроiЗдiв на ву:. Литвинського Юрiя. 56 5 l0 000.00
КапiтальниЙ ремоят асфальтового покриття прибудинкових територiй та
внчтрiшньоквартальних проiЪдiв на вул. Литвинського Юрiя, 58 400 00().00

КапiтапьниЙ ремонт асфальтОвого покритгя лрибудинкових територiй та
внгрiшньоквартапьних проiЗ.tiв на вул. Литвинського Юрiя. 60 420 000.00

Капiтальний ремонт асфальтового покриття прибулинкових територiй та
внутрiшньоквартальних проiЗдiв на вул. Литвинського Юрiя.62 600 000.00

Калiтальний ремонт асфальтового покриIтя прибудинкових територiй та
внутрlшньокаартальнлlх проiЪдiв на ву,л. Литвинського Юрiя,64/lб 5l0 000.00

Капiтальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
внутрiшньоквартальних про'iЗлiв на вул. Ревуцького, l8, l 8а l60 000.00

Капiтальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
внутрiшньоквартальних проiЪдiв на вул. Литвинського Юрiя, 82а 420 000.00
Капiтальний ремонт асфальтового покриття прибулинкових територiй та
внутрiшньоквартальнпх проiЗдiв на просп. Григоренка Петра. Зв 780 000.00
КапiтальниЙ ремонт асфмьтОвого покриlтя прибудивкових територiй та
внутрiшньоквартальних лроi'здiв на вул. АхматовоТ Анни, l l 500 000.00
Капiтальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територiй та
внутрiшньоквартальних лро't'здiв на вул. .Щрагомановц 22 700 000.00

бз 62з 400.00

ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ lб2зl922.00
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 47 з9I 478.00

н ll llя l ош к'1.1bH oI ocBITtl - всього- вто tlIIc.ll l8 15{ 536.00

ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ 5 42.1 5зб.00
КАПlТАЛЬНиЙ рЕМонт. iз нього l2 7_з0 000.00
кАпlтлльниЙ рЕмонт огородI 1 000 000.00
ЗДО JtIg 790 Капiта,rьний ремонт огорожi (вул.€вгена Харченка.20)

з з l4 000,00

OCBITA - всього. в томч числi:

l 000 0о0,00



ГРОММСЬКI ПРО€КТИ_ПЕРЕМОЖЦI КОНКУРСУ l 000 000.00

ГП Nэ l26 (PeMoHTHi роботи у мr,зейнiй залi 3ДО Ng696) l 000 000.00

КЛПIТАЛЬНИЙ РЕМОЦТ ФЛСАДIВ 6 000 000.00

З.ЩО No 805 Капiтальний ремонт фасадiв (вул. Славгоролська, l2) 6 000 000.00

клпIтАльниЙ рЕмонт БудIвЕль тл приБудинковиi тЕриторIЙ 4 730 000.00

ДНЗ Л! l48 Капiтальний ремонт булiвель (вул.Вереснева. 5-А) 2 630 000.00
ЗДО Np j l Капiтальний ремонт булiв.ri (вул.,Щрагоманова- 42-Б l 500 000.00

ffНЗ Nч 74l Капiтапьний ремонт булiвлi (просп.М.Бажана, 7-€ 200 000.00

ДНЗ Ns 759 Калiтаl-1ьнtlй ремонт будiвлi (вул.Вiрменська- 7) 200 000.00

.ЩНЗ Nч 799 Капiта.чьний ремонт булiвлi (вул.Степана Оjliйника. l 0) 200 000.00

чис"tl зНа:а
чис.1l:)ll

ння зага.lьноi ceDe-lHr' or освlти заклада н загаJьноi сеое Hboi ocBiТп {\, то
.l0lUK l.'l ьfl п}rlt пiJDo]:l - всього. в}t It (Bi_1-1i.leH ня}lп. l D\,па\l 38 5_12 507.00

ПРИДБАННЯ ОБЛАДНДННЯ l0 48l 029.00

КАпIТАЛЬНИЙ РЕМоНТ. iз нього: 28 06l ,178,00

КАПIТД-IIЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗДЛIВ ТЛ ДОПОМIЖНИХ ПРИМIЩЕНЬ 800 000.00

ЗЗСо Ns 332 Капiтальний ремонт спортивних залiв та допомiжних примiщень (вул.Бориса
Гмирi,2_В) 800 000.00

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФЛСАДIВ .1 000 000,00
ЗЗСо Ns l l l Капiтмьний ремонт фасалiв (вул. Злолбунiвська. 7-Б) l 500 000.0о

3зсо.]\! 255 Капiтальний ремонт фасадiв (вул. ApxiTeKTopa Вербичького, 26-В) _500 000.00

ЗЗСо Ns 62 Капiтапьний ремонт фасадiв (вул. Княжий затон, l 7-В) 2 000 000_00

ГРОПЛ4ДСЬКI ПРО€КТИ_ПЕРЕМОЖЦI КОНКУРСУ t 608 9_15.00

ГП ,}.l! l259 (Сучасна акгова зала ЗЗСО М l l l) l 000 5з5.00
ГП Лb l499 (Облашrysання вн;прiшнього двору ЗЗСО NеЗ l4) 608 400.00

КАПIТЛЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМIЩЕНЬ 2 080 000.00

Гiмназiя Nq 3l5 Капiта-,lьний ремонт примiщення (вул.Михайла Щрагоманова, 27А) 580 000.00

ЗЗСО Nq 323 Капiтапьний релtонт лримiщення (вул.Мiшуги.5) 500 000.00

ЗЗсо лъ 296 Капiта,rьний ремонт примiщення (вул.Кошиця, 8) l 000 000л00

КАПIТАJЬНИЙ РЕ МОНТ ПОКРIВЕj,IЬ б 8I2 5J3,00
ЗЗСО Л! 237 Капiтальний ремонт покрiвлi (вул.Вербиuького. 28 Г) з з73 400.00
ЗЗСО Ns l05 Капiта,rьний ремонт покрiв-ri (вул.Сiмферолольська l0) 500 000.00
ЗЗСО Лq 29l Капiтальний ремонт покрiвлi (вул.Тростянечька, l 9) l 500 000_00
Ш!С "Про.T iсок" Капiтапьн и й ремонт покрiвлi (вул.Бориспiльська. 5I ) l 439 l43.00
К.4ПIТЛЛЬНИЙ РЕМОНТ МIСЦЬ ЗЛГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 1 ,l00 000,00

ЗЗСо Ns З23 Капiта,rьний ремонт мiсць загiUIьного користування (вул.Мiшуги,5) 800 000.00

ззсо м 295 Капiта.rьний ремонт мiсць загапьного користування (вул.Кошиця.6) 600 000.00
кАпIтАj]ьниЙ PEýIOHT ХЛРЧОБЛОКIВ 8 -100 000.00
Ззсо }Ъ 2j7 Кап iтальний монт харчоблокiв ( бичького, 28 Г)

"t
l 000 000.00

З3со лЪ 26l Капiтазьн ий об;окiв ( -r, B ицького.7)\1онт ха l 000 000,00
3Зсо N, 290 Кал iтальний емонт харчоблокiв (в л.Ревуцького. l3-A) l 000 000.00
ЗЗСоN9 llI Капiтаlьний ремонт харчоблокiв (вул.Злолбунiвська. 7-Б) l 000 0ш.00
ЗЗСо Л! l27 Кап iтаqьни й чоблокiв (вул.Ялтинська. l 3)ремонт ха 2 500 000-00
Ззсо м l60 Капiтапьний монт харчоблокiв ( . 45)вчл.росiйська 800 000.00
ЗЗСО J'iЪ 2l7 Капiтапьний ремонт харчоблокiв (провулок Полiський, 9) l 000 000.00
зА}tIн.{ BIKoH 3 060 000.00
ЗЗСО Ns 2l 7 Замiна BiKoH (провулок Полiський. 9) l 060 000.00



3ЗСО Ns 255 Замiна BiKoH (вул.Архiтектора Вербицького. 26-В) з00 0()0.00

ЗЗСО Ns j09 3aMiHa BiKoH (пр.Григоренка, 2l-Б) l 000 000.00

ЗЗСО Nr 29l 3aMiHa BiKoH (вул.Тростянецька, l9 700 000.00

}tll - всьTIl .} в To1' чц
lз позашкl-,tьноlНа:ан }lя по]ашк l,нol ocBlTH п o]arU Ki_l bll tl ttП ]aK"-Ialla}l ocBlTll. }а

326 _157 0

ПРИДБАННЯ ОБЛДДНАННЯ з26 з57-(х)

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ. iз Hbor о з 000 000.00
КАПlТЛЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДIВ 2 000 000,00
Б.ЩЮТ Капiтальний ремонт фасадiв (вул. Вербичького, 4-Б) 2 000 000.00
It_А,пIт.{цьниЙ рЕмонт примIщЕнь l 000 000.00
I_{ПО Капiтаrьний реl{онт примiщень (вул.Вакуленчука, l)

пот ть ко таlабо }t о вого l()tl
чItс.1l:

я
ocBtTllbHol ceDeJHI'oralllt.}a[,ajlK.-r

- всьо

Надання за га.l ьцоii ceDeJHboi TIl спецtа-T ьнп}tц ]а

3 б00 000.00

КАПIТАЛЬНИЙ РЕмоНт. iз нього: 3 600 000.00
КАIIIТАJIЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ r50 000.00

Спецiа.rьна школа I-1I сryпенiв Ne l2 Капiтальний рмонт покрiвлi (вчл.Харкiвське шосе, l2ll3) l50 000.00

КЛПIТЛЦЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМIЩЕНЬ l 000 000,00
Спецiальна школа 1-II сryпенiв Nе l0 Капiтальний l 000 0(ю.00
ЗЛМIНА BiKOH

2 450 000.00
Спецiа,rьна школа 1-II сryпенiв Л! l2 Замiна BiKoH (вул.Харкiвське шосе. l2llЗ ) 2 200 000_00
Спецiальна школа I-Il сryпенiв Nэ l0 Замiна BiKoH (вул,Вкуленчука, l ) 250 000.00

НИИ ЗАХItСТ ТА ЕЗПЕЧЕННЯнЕ зАБсоцI_ц.Jь со l0.178 000.00
й ремонт примiщень I {eHTpy сочiально-психологiчнот реабiлiтацiт дiтей та молодi з
ьнилли обмеженнями Дарницького району м.Кисва вул.Полiська, l4 (вiддiлення

трчдовот адаптацiт осiб)

капiта,r ьн и

функчiона,-r i 918 200.00

й ремонт центру Ciy'i ДарницькогО району м.Кисва лровчл.Качуровського lгоря, l
пiдроздiлу соцiально-психологiчноТ допомоги особам. якi постражлали вiл

домашяього наси-]ьства)

капiтапьни
(створення

860 000.00

капiта-lrьний ремонт примiщень t{eHTpy сочiально-лсихологiчноi реабiлiтачiт лiтей та молодi з
функчiональними обмеженнями .щарницького районч м.кисва вул.харкiвське шос, i56 7 067 800.00

Капiта-rьний ремонт квартир BeTepaHiB вiйни (кошти не розполiленi) 4з9 I00.00
Прилбання об;аднаншя l92 900.00

рА I спортФIзичнА Ky-,-IbTy l 900 000.00
Капiтальний ремонт лримiщення дитячо-юнацькоi спортивноi школи ''.Щарниця'',
вул.Вакуленчука, l l 900 000.00

узн)рство (КОМУНАЛЬНЕ господА 291 022.00
громАдськАй провкт-ппРЕможЕцЬ конкурсУ (Л! 353 спортнвний
майданчик+сонячrrе лерево) 294 022л00

l55 550.00

громддськдй проЕкт-пЕРЕможЕць конкурсУ (ЛЪ l570 дштячий мдйданчик) l55 550.00

КУЛЬТУРА I М стЕ тво Iзб 800 00громддськдЙ
обладнавпя)

проЕкт_пЕрЕможЕцЬ конкурсУ (Jfэ 353 прплбання м}зичного
l зб 800.00

l 000 000.00

ремонт примiщення (вул.Вкуленчука, l )

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛiННЯ


