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в  п  р  i ш  п  л  а : 

1. Затвердити  Програму  будгвництва , реконструкцг i та  ремонту  об ' ектгв  
гнфраструктури  Киево -Святошинського  району  на  2016-2017 роки , що  додаеться . 

2. цправлгнню  фгнансгв  Киево -Святошинсько i райдержадмгнгстрацг i при  
внесеннг  змгн  до  районного  бюджету  на  2016 та  наступний  ргк  врахувати , за  поданням  
головного  розпорядника  коштгв , потребу  в  асигнуваннях  на  реалгзацгю  проекту  
Програми , виходячи  з  реальних  можливостей  бюджету  та  його  пргоритетгв . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  
районно i ради  з  питань  планування  бюджету , фгнансгв , податково i полгтики , 
еоцгально -економгчного  розвитку  та  гнвестицгй  i постгйну  ком  iс iю  з  питань  земельних  
вгдносин , мгстобудування , капгтального  будгвництва , агропромислового  комплексу , 
охорони  навколишнього  середовища  та  екологг i. 
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1. Паспорт  Програми  

1. Iнгцгатор  розроблення  Киево -Святошинська  районна  державна  
Програми  адмгнгстрацгя  

2. Дата , номер  i назва  Розпорядження  голови  
розпорядчого  документа  Киево -Святошинсько  районно  державно  
органу  виконавчо  впади  адмгнгстрацг i 
про  розроблення  
Програми  

3. Розробник  Програми  Киево -Святошинська  районна  державна  
адмгнгстрацгя  

4. Вгдповгдальний  Розпорядники  коштгв  районного  бюджету , 
виконавець  Програми  мгськселищсгльвиконкоми  

5. Учасники  Програми  Структурнг  пгдроздгли  Киево -Святошинсько i 
районно  державно  адмгнгстрацг i, мгста , 
селище , села  району  

6. Термгн  реалгзацг i 2016 - 2017 роки  
Програми  

7. Загальний  обсяг  фгнансо - 2016 рiк  -144 093,981 тис . грн . 
них  ресурсгв , необхгдних  2017 рiк  -0,00 
для  реалгзацг i Програми , з  
них : 

- коштгв  державного  2016 рiк  - 0,000 тис . грн . 
бюджету  2017 рiк  - 0,000 тис . грн . 

- коштгв  районного  2016 рiк  - 135 021,056 тис . грн . 
бюджету  2017 рiк  - 0,000 тис . грн . 

- коштгв  мгсцевих  бюджетгв  2016 рiк  -9 072,925 тис . грн . 
(кргм  районного ) 2017 рiк  - 0,000 тис . грн . 

- кошти  гнших  джерел  не  2016 рiк  - 0,000 тис . грн . 
заборонених  чинним  2017 рiк  - 0,000 тис . грн . 
законодавством  



2. Впзначення  проблемн i, на  розв ' язання  якоi спрямована  Програл iа  

Основними  пргоритетами  розвитку  Киево -Святошинського  району  е  
створення  сприятливого  i комфортного  жиггевого  простору  та  пгдвищення  
доступностг  i якостг  соцгальних  i транспортних  послуг  для  населения . 

У  зв 'язку  з  обмеженгстю  фгнансових  ресурсгв , мгсцева  влада  не  в  змозг  у  
повнгй  м ipi забезпечити  виргшення  основних  проблем  життезабезпечення , тому  
потребуе  пгдтримки  з  боку  держави . 

Будгвництва , реконструкцгя  та  ремонт  доргг , 
гнженерш iх  споруд  та  гнших  об ' сктгв  

Одним  з  найважливгших  пргоритетгв  щодо  забезпечення  гнвестицгйно i 
привабливостг  Киево -Святошинського  району  ё  розбудова  та  модернгзацгя  
транспортно i гнфраструктури . Основними  обмеженнями  еталого  розвитку  
району , що  стримують  забезпечення  зростаючого  за  обсягами  та  якгстю  
транспортними  послугами , е  недостатке  фгнансування  будгвництва  нових  
автомобгльних  та  гнших  сполучень , а  також  реконструкцгя  вже  гснуючих . 
Велика  кглькгсть  автодоргг  потребуе  капгтального  ремонту . Такий  стан  
транспортно i гнфраструктури  не  дозволяв  сьогоднг  у  повнгй  мipi задгяти  
транспортний  потенцгал  району . 

Незадовгльний  стан  дорожнього  покриття  призводить  до  велико  кглькостг  
дорожньо -транспортних  пригод , де  гинуть  люди , а  в  сгльськгй  мгсцевостг  
робить  неможливим  вчасний  при iзд  швидко i допомоги  та  гнших  екстрених  
служб , пересування  людей  похилого  вгку  чи  дгтей . 

У  Законг  Укра iни  „Про  Державний  бюджет  Укра iни  на  2016 ргк" 
субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  будгвництво , 
реконструкцгю , ремонт  та  утримання  вулиць  i доргг  комунально i власностг  у  
населених  пунктах  вгдсутня . Кргм  того , виходячи  з  гснуючо i соцгально -
економгчно i ситуацг i в  державг  наявнгсть  субвенцг i в  державному  бюджетг  на  
наступнг  роки  харазг  не  визначена . 

Враховуючи  зазначене  та  розумгючи , що  розвиток  реггону  
розпочинаеться  з  розвитку  його  транспортно  гнфраструктури , перед  бачасться  
виргшувати  вищезазначенг  проблемнг  питания  за  рахунок  будгвництва , 
реконструкцг i та  ремонту  доргг ; гнженерних  споруд  та  гнших  транспортних  
об ' ектгв . При  цьому , в  зв 'язку  з  тим , що  на  районному  piвxi чинним  
законодавством  не  передбачено  створення  дорожнього  фонду , вказана  
проблема  буде  виргшуватися  за  рахунок  коштгв  бюджетгв  мгсцевого  
самоврядування  та , у  виключних  випадках , за  рахунок  субвенцгй  з  районного  
бюджету . Видатки  на  проведения  робгт , пов 'язаних  з  будгвництвом , 
реконструкцгею , ремонтом  та  утриманням  автомобгльних  доргг  на  2016 рiк  
передбаченг  бюджетами  органгв  мгсцевого  самоврядування  в  загальному  обсязг  
27 798,4 тис . грн ., в  тому  числг  поточне  утримання  - 5556,9 тис . грн ., капгтальнг  
видатки  - 22 241,5 тис . грн . 

На  сьогоднгшнгй  день  важливим  також  е  питания  освгтлення  населених  
пунктгв  району . Капгтальне  будгвництво , капгтальний  ремонт , реконструкцгя  та  
технгчне  переоснащення  мереж  вуличного  освгтлення  також , в  основному , буде  
здгйснюватися  за  рахунок  коштгв  бюджетгв  мгсцевого  самоврядування  та , у  
виключних  випадках , за  рахунок  субвенцгй  з  районного  бюджету . 
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Будгвництво , реконструкцгя  та  ремонт  закладгв  освгти  

S умовах  подальшого  реформування  системи  соцгально i пгдтримки  
населения  значка  увага  придгляеться  забезпеченню  захисту  соцгально -
вразливих  верств  населения  шляхом  надання  ргзних  видгв  державно  соцгально i 
допомоги . 

Сучасна  економгка , ринок  працг  потребуе  якгсно i освгти  i професгйно i 
пгдготовки  населения , що  в  свою  чергу  потребуе  невгдкладного  оновлення  
матергально -технгчно  базы  значно i кглькостг  освгтнгх  установ . Пгдвищення  
доступностг  i якостг  послуг  в  галузг  освгти  - одне  з  пргоритетних  направлень  
соцгально -економгчного  розвитку  Киево -Святошинського  району  на  
середньострокову  перспективу . Для  здгйснення  державно  освгтньо i полгтики , 
спрямовано i на  дотримання  прав  дгтей  та  молодг  на  здобуття  якгсно i доступно  
освгти , та  з  метою  задоволення  потреб  у  дошкгльнгй  освгтг , державна  пгдтримка  
необхгдна  для  будгвництва  нових  навчальних  закладгв  та  реконструкцг i 
гснуючих , а  також  на  будгвництво  дошкгльних  навчальних  закладгв  на  територг i 
району . 

У  зв 'язку  зг  збгльшенням  кглькостг  населения  району  за  рахунок  високо  
народжуваностг  та  мгграцг i, введения  в  експлуатацгю  масивгв  багатоповерхових  
забудов , з  кожным  роком  зростае  кглькгсть  дгтей  дошкгльного  вгку  (у  2016-2017 
навчальному  роцг  - 7269, на  369 дгтей  бгльше  у  поргвняннг  з  2015-2016 н .р .) та  
шкгльного  вгку  (у  2016-2017 навчальному  роцг  - 20700, на  1472 дитини  бгльше , 
нгж  у  2015-2016 н .р .), якг  вгдвгдують  навчальнг  заклади . 

Перевантаженгсть  дошкгльних  та  загальноосвгтнгх  навчальних  закладгв , 
наявнгсть  черги  на  влаштування  до  дошкгльних  навчальних  закладгв  та  друго i 
змгни  у  дошкгльних  навчальних  закладах  окремих  негативно  впливають  на  
якгсть  освгти  та  створюють  соцгальну  напругу . У  зв 'язку  з  чим , питания  
забезпечення  дошкгльними  загальноосвгтнгми  навчальними  закладами  дгтей  
району  залишаеться  вкрай  важливим . 

Для  полгпшення  ситуацг i необхгдно  будгвництво  та  вгдкриття  нових  
дошкгльних  закладгв  освгти  або  здгйснення  перебудови  (реконструкцг i) наявних  
будгвель  навчальних  закладгв  комунально i форми  власностг . 

Будгвництво , реконструкцгя  та  ремонт  закладгв  охорони  здоров ' я  

Дгяльнгсть  галузг  охорони  здоров 'я  району  спрямована  на  забезпечення  
належного  ргвня  надання  медично i допомоги  населению , проведения  
профглактичних  заходгв , запобггання  захворюванням , змгцнення  матергально -
технгчно i бази , забезпечення  стабгльного  функцгонування  закладгв  охорони  
здоров 'я . Тому  галузь  охорони  здоров 'я  потребуе  посилено i уваги  як  з  боку  
мгсцевих  органгв , так  i держави . Багато  закладгв  охорони  здоров 'я  району  
потребуе  капгтального  ремонту , а  гснуюча  матергально -технгчна  база  деяких  
лгкувальних  установ  не  вгдповгдае  сучасним  стандартам  лгкування  або  
потребам  населения  щодо  якгсного  медичного  обслуговування . 

Для  полгпшення  ситуацг i необхгдно  продовжити  будгвництво  нових  
лгкувальних  установ , проведения  реконструкцг i та  капгтального  ремонту  дгючих  
лгкувальних  закладгв . 
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Будгвництва , реканетрукцгя  та  ремонт  будинкгв  
культури , музеiв , спортивних  споруд  

Галузь  культури  забезпечуе  реалгзацгю  на  територг i Кисво -
Святошинського  району  державно  полгтики  у  сферг  культури  i мистецтв , 
охорони  культурно  спадщини , музейно  i бгблготечно i роботи . Обмеженгсть  
фгнансових  ресурсгв  для  будгвництва  та  реконструкцг i закладгв  культури  не  
дозволяють  задовольняти  потреби  населения  у  культурному  дозвгллг , що  також  
потребус  здгйснення  вiдповгдних  заходгв  з  поступового  виргшення  проблемних  
питань . 

Будгвш iцтво , реконструкцгя  та  ремонт  об ' скт iв  
житлово -камунального  госпадарства  

Незадовгльний  технгко -експлуатацгйний  стан  бгльшостг  об ' сктгв , що  
утримуються  за  рахунок  бюджетних  коштгв , спричиняс  зниження  ргвня  надання  
послуг  населению  та  пгдвищення  соцгально i напруги . 

З . Мета  Програми  

Основною  метою  Програми  с  виконання  пргоритетних  завдань  
економгчного  й  соцгального  розвитку  Кисво -Святошинського  району  шляхом  
будгвництва , реконструкцг i та  ремонту  об ' сктгв  соцгально i гнфраструктури . 

Реалгзацгя  пргоритетних  завдань  Програми  сприятиме  пгдвищенню  
життевого  ргвня  та  виргшенню  соцгальних  проблем  мешканцгв  областг . 

4. Обгрунтування  шляхгв  i засобгв  розв 'язання  проблеми  

Проблема  мае  бути  розв 'язана  шляхом  реалгзацг i заходгв  такого  
характеру : 

органгзацгйного  забезпечення  Програми ; 
нормативно -правового ; 
фгнансового ; 
технгчного  (технологгчного ). 
Органгзацгйне  забезпечення . Заходи  цього  характеру  передбачають  

нормативно -правове  та  фгнансове  забезпечення . 
Окргм  того , передбачаеться  гнформацгйне  забезпечення  ходу  виконання  

Програми , популяризацгя  досвгду  реалгзацг i заходгв , передбачених  цгею  
Програмою . 

Нормативно -правове  забезпечення  реал iзацй  Програми  здгйснюсться  
шляхом  дотримання  вимог  чинных  нормативно -прав  ов  их  актгв  у  сферг  
будгвництва  та  ремонту  пгд  час  реалгзацг i заходгв  Програми . 

Правовими , економгчними  та  технгчними  основами  будгвельно i 
дгяльностг  для  всгх  пгдприемств , об ' еднань  та  органгзацгй , розташованих  на  
територг i Укра iни , а  також  для  громадян  с  Законы  Укра iни  „Про  регулювання  
мгстобудгвно i дгяльностг ", „Про  архгтектурну  дгяльнгсть ", „Про  автомобгльнг  
дороги ", ,,Про  мгсцеве  самоврядування  в  Укра iнг" та  „Про  мгсцев i державнг  
адмгнгстрацг i". 

Г  



Законом  Укра iни  „Про  здгйснення  державних  закупгвель " встановлено  
правовг  та  економгчнг  засади  здгйснення  закупгвель  товаргв , робгт  i послуг  для  
забезпечення  потреб  держави  та  територгально i громади . Актами  Кабгнету  
Мгнгстргв  Украiни , наказами  вгдповгдних  мгнгстерств  та  будгвельними  нормами  
врегульованг  та  деталгзованг  важливг  питания  у  галузг  будгвництва . 

Фгнансове  забезпечення  Програми  досягаеться  за  рахунок  включения  
робгт  з  будгвництва , реконструкцг i та  ремонту  об ' ектгв  гнфраструктури  до  плану  
фгнансування  з  обласного  бюджету , iх  спгвфгнансування  з  мгсцевих  бюджетгв  
вгдповгдних  населених  пунктгв  та/або  гнших  джерел , не  заборонених  чинным  
законодавством . 

Технгчне  (технологгчне ) забезпечення  Програми  досягаеться  за  рахунок  
будгвництва  нових  або  реконструкцг i чи  ремонту  гснуючих  об ' ектгв  гнфра -
структури , введения  нових  потужностей  (або  розширення  гснуючих ), що  
покращить  соцгальну  сферу  та  пгдвищить  економгчну  привабливгсть  окремих  
реггонгв  Киiвсько i областг . 

5. Обсяги  та  джерела  фгнансування  Програми  

Фгнансове  забезпечення  реалгзацг i заходгв  Програми  передбачаеться  
здгйснювати  за  рахунок  коштгв  районного  бюджету , виходячи  з  його  реальних  
можливостей  i пргоритетгв  та  коштгв  мгсцевих  бюджетгв , виходячи  з  iх  
реальних  можливостей  на  умовах  спгвфгнансування . 

Обсяг  фгнансування  на  реалгзацгю  заходгв  Програми  на  2016 pix 
становить  143 593,91 тис . грн ., в  тому  числг  районного  бюджету  -
134 521,056 тис . грн ., мгсцевих  бюджетгв  -9 0721,925 тис . гривень . 

Ресурсне  забезпечення  Програми  наведено  у  додатку  1 до  Програми . 

6. Строки  та  етапи  реалгзацгг  Програми  

Термгн  дii Програми  2016-2017 роки . 

7. Оснroвнг  завдання  та  результати  виконання  Програми  

Головным  завданням  реалгзацг i Програми  е : 
створення  сприятливого  i комфортного  життевого  простору  населенню  

районгв  та  мгст  району  шляхом  будгвництва , реконструкцг i та  ремонту  об ' ектгв  
гнфраструктури  Киiвсько i областг ; 

збгльшення  мережг  соцгально i гнфраструктури , полгпшення  технгчного  
стану  лгкарень , закладгв  освгти , будинкгв  культури ; 

розбудова  та  модернгзацгя  транспортно i гнфраструктури . 
Результатами  виконання  Програми  мае  бути  забезпечення : 
додержання  сангтарно -ггггенгчних  норм  та  створення  умов  для  

забезпечення  ргвного  доступу  до  якгсно i освгти , виргшення  питания  навчання  
дгтей  в  одну  зм iну , приведения  кглькостг  учнгв  у  навчальиих  класах  до  
затверджених  стандартгв ; 

високоякгсно i i доступно  медично i допомоги  населенню  областг ; 
збереження  культурно  спадщини  реггону , органгзацгя  дозвглля  населения , 

проведения  зустргчей , концертних  програм , спортивних  заходгв . 
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8. Напрями  дгяльностг  та  заходи  Програлпт  

Напрямами  дгяльностг  (пргоритетними  завданнями ) Програми  е : 
будгвництво , реконструкцгя  та  ремонт  закладгв  освгти ; 
будгвництво , реконструкцгя  та  ремонт  закладгв  охорони  здоров  я ; 
будгвництво , реконструкцгя  та  ремонт  будинкгв  культури , музе iв , 

спортивних  споруд ; 
будгвництво , реконструкцгя  та  ремонт  доргг , гнженерних  споруд  та  гнших  

транспортних  об ' сктiв ; 
будгвництво , реконструкцгя  та  ремонт  об ' ектгв  житлово -комунального  

господарства . 
Заходи  з  реалгзацг i Програми  передбачають  здгйснення  будгвництва , 

реконструкцг i та  ремонту  визначених  пргоритетних  об ' ектiв  соцгально i 
гнфраструктури  Киево -Святошинського  району . 

Напрями  дгяльностг  та  заходи  районно  Програми  будгвництва , 
реконструкцг i та  ремонту  об ' сктiв  гнфраструктури  Киево -Святошинського  
району  наведенг  у  додатку  до  Програми . 

Внесения  об ' ектгв  до  перелгку , якi передбачено  фгнансувати  у  2016 роцг , 
здгйснено  з  врахуванням  пропозицгй  адмгнгстративно -територгальних  одиниць  
району . Перелгк  об ' ектгв , якг  передбачено  профгнансувати  у  наступних  роках  
дii Програми , а  також  внесения  змгн  до  дгючого  перелгку  визначаеться  
ргшенням  сесй  районно i ради . 

9. Коордпнацгя  та  контроль  за  ходам  виконання  Програми  

Координацгю  та  контроль  за  виконанням  Програми  здгйснюе  управлгння  
житлово -комунального  господарства  Киево -Святошинсько i районно  державно  
адмгнгстрацг i. 

З  метою  безумовного  виконання  Програми  управлгння  житлово -
комунального  господарства  райдержадмгнгстрацг i щокварталу , до  25 числа  
наступного  за  звгтним  мгсяцем , та  щороку  до  25 лютого  наступного  року  за  
звгтним , до  25 лютого  2018 року  за  весь  звгтний  пергод  подав  Киево -
Святошинськгй  районнгй  державнгй  адмгнгстрацг i звгт  про  стан  виконання  
Програми . 

В . о . начальника  вгддглу  ЖЕГ  
та  будгвництва  Киево -Святошинськог  РДА 	 Р .Ю .Бадгкгн  



Додатак  1 
до  Програми  

Ресурсне  з  абезпечення  Програми  
будгвництва , реконструкцгг  та  ремонту  об ' скт iв  

гнфраструктури  Киева -Святошинськога  району  на  2016-2017 роки  

тис . гривень  
Обсяг  коштгв , Етапи  виконання  Програми  Усього  

I II що  витрат  на  
2016 рiк  2017 ргк  пропонуеться  виконання  

залучити  на  Програми  
виконання  
Програми  

1 2 3 4 
Обсяг  ресурсгв , 144 093,981 - 144 093,981 
уСЬОГ0, 

у  тому  числг : 

державний  -- - - 
бюджет  

районний  135 021,056 - 135 021,056 
бюджет  
мгськг , 9 072,925 - 9 072,925 
селищний , 
сгльськг  бюджети  

кошти  - - - 
небюджетних  
джерел  

В .о . начальника  вгддглу  ЖЕГ  
та  будгвництва  Киева -Святошинсько i РДА 	 Р .Ю .Бадгкгн  



Додаток  2 до  Програми  будгвництва , реконструкцгУ  та  ремонту  
об 'ектгв  гнфраструктури  Киево -Святошинського  району  на  2016- 

2017 роки  

Напрями  дгяльностг  та  заходи  

Програми  будгвництва , реконструкцгУ  та  ремонту  об 'ектгв  гнфраструктури  Киево -Святошинського  району  на  2016-2017 роки  

тис . три . 

Назва  напряму  ОбСЯГ  фгнансування  у  2016 роцг  

дгятшностг  
Строк  

Джерела  фгнансу -  Очгкуваний  
N4 згп  

(пргоритетнг  Перелгк  заходгн  программ  виконання  Впконавцг  мания  результат  
зандання ) 

заходу  

районнай  бюджет  Мгсуевг  бюджетн  Разом : 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Будгвниутво , 
реконсзрукцгята  за  напрямком  92252,123 5099,307 97351,430 
ремонт  закладгв  
освгтн  

1  Боярська  3ОШ  1-111 ступенге  Ге  2 капгтальний  ремонт  харчоблоку  2016 р iк  iл  В iдм  
РайЯеР

ж  
ад 	'iрац i  

районний  бюджет  1500,000 1500,000 об ' ект  
нгс  

Боярська  3ОШ  1-111 ступенгв  Г 2 3 капгтальний  ремонт  харчоблоку  2016 р iк  В i
дш  

iл  
РайдеР

ж  
адмгнге  трац  ii 

Районний 	бюджет  1500,000 1500,000 об ' екп  
2 

Боярська  3ОШ  1-111 ступенгв  Nв  5 капгтальний  ремонт  вхгдно i групи  2016 р iк  Вгддгл  асвгзи  районний  бюджет  124,000 124,000 об ' ект  
3 мгнгс 	i1 райдержад 	траЧ  

Боярська  3ОШ  1-111 ступенгв  Ns 5 капгтальний  ремонт  доху  2016 р iк  
В

i
д  1Л  

Районний  бюджет  1500,000 1500,000 об ' ект  
4 райдерж  ацм  нгс  зрацг  

Боярська  1-111 ступенгв  N? 1 капгтальний  ремонт  спортивно i залп  2016 р iк  Вгддгл  освгзи  Районний  бюджет  90,000 90;000 об ' ект  
5 райдержадмгнгсзрацгг  

Боярська  1-111 ступенгв  [1! 2 капгтальний  ремонт  майстернг  2016 р iк  Вгддгл  освгзи  Районний  бюджет  800,000 800,000 об ' ект  
6' райдержадмгнгстрацгг  

Боярська  1-111 ступенгв  N? 2 капгтальний  ремонт  харчоблоку  2016 р iк  Вгддгл  асвгзи  районний  бюджет  100,000 100,000 об ' ект  
мгнгс 	i1 рейдержад 	траЧ  

Боярська  1-111 ступенгв  N? 3 капгтальний  ремонт  харчоблоку  2016 ргк  
1Л  В ~д м  

Районний  бюд жет 	1 00,000 100,000 об ' ект  
8 райдерж  ац 	зрацг  нгс 	i 

Боярська  1-111 ступенгв  N? 4 капгтальний  ремонт  спортивно i залп  та  харчоблоку  2016 р iк  В iд  iлм  
РайдеР

ж  
ад 	зрац  

Районн ий  бю джет  800,000 800,000 об ' ект  
9 нгс 	i 

Боярська  I-111 ступенгв  Ne 4 реконструкугя  ГРП  (газорозподгльчий  пункт) 2016 р i к  1л  В 1
дм  РайдеРж 
	

нгс 	1 
Районний  бюджет 	2 00,000 200,000 об ' ект  

10 ад 	зр егп  

Гореницька  3ОШ  1-111 ступенгв  капгтальний  ремонт  примгщення  та  даху  2016 р iк  Вгддгл  асвгзи  Районний 	бюджет  1500,000 1500,000 об ' ект  
11 мгнгс 	i1 рейдержад 	траЧ  

Боярська  1-111 ступенгв  N? 5 капгтальний  ремонт  спортивно  зали  2016 ргк  В ~дд 1л  освпи  районний  бюджет  1500,000 1500,000 об ' екп  
12 райдержадмгнгсзрацгг  

Вгддгл  0св iтя  
Боярська  м/р  виготовлення  проекТно -кошторисно i документауг i для  реконструкуг i 

2016 ргк  
райдержадмгнгсзрацгу  районний  бюджет , 

70, 000 70,000  спортивного  майданчика  в  3ОШ  N_ 3 игпсонавчий  комгтет  мгсцевий  бюджет  
13 мгсцевог  ради  

Боярська  м!р  проведення  експертного  звгту  за  проектом  реконструкуг i з  Вгддгл  освг1и  
районний  бюджет , об  довою  п  имг 	ення  Боя  сько i ЗОШ  1-111 Ne 1 за  адресою : в  л .Лисенка , 11!23 в  д 	у 	р 	щ 	р 	 у  2016 	iк  р ' Райдержадмгнгстрацгг , 

виконавчийкомгтет  мгсцевий  бюджет  
100,000 100,000 об ' ект  

м . Боярка  Киево -Святошинського  району  Ки iвсько i областг  
14 мгсценог  ради  

Боярська  м!р  проведення  капгтального  ремонту  ДН3 «Казка» 2016 р iк  Вгддгл  осени  районний  бюджет  591;048 591,048 об ' екг  
15 райдержадмгнгстрацг1 



1 2 3 А  5 б  7 8 9 10 

боярська  м!р  проведення  капгтального  ремонту  покр iел i ДН3 <фаринка » 2016 р iк  В iдд iл  псвгп -i районний  бюджет  850000 850,000 об 'ект  
16 райдержадмгнгстрацг  

Боярський  НВК  "Ггмназгяк  агальноосвгтня  школа  1 ступеня " капгтальний  ремонт  
2016 р iк  В iдд iл  освети  районний  бюджет  1500,000. 1500,000 об 'ект  

17 даху  райдержм iнiстрацiТ  ад  
Боярський  НВК  "Ггмназгя -загальноосвгтня  школа  1 ступеня " капгтальний  ремонт  

2016 р iк  Вiдд iл  осв iпа  районний  бюджет  1500,000 1500,000' об 'ект  
1g пгдвального  примгщення  райдеРж 	iнic 	ii адм 	трац  

будiвниутво  резервник  котелень  на  твердому  паливг  для  ЗОШ  2016 р iк  Вгддгл  освгп i районний  бюджет  10000,000 10000,000 об 'ект  
19 ад  райдержм iнiстрацгi 

бузiвська  ЗОШ  1-111 ступен iв  кап iтальний  ремонт  вхгдно i групи  2016 р iк  В iдд iл  освгп -i районний  бюджет  194,000 194,000 об 'екг  
20 райдержадм iнiстрац i 

Бузгвська  1-111 ступенгв  будгвництво  свердловини  2016 р iк  В iдд iл  осв iти  районний  бюджет  700,000 700,000 об !екг  
21 райдержадмгнгстрацг i 

В iдд iл  осн i1и  

Бузгвська  с1р  проведення  капгтальних  ремонтгв  примгщень  ЗОШ  20 16, ргк  ай  рдержадмгнгс 1рацг~, районний  бюджет , 
мгсуевий  бюджет  295,000 295,000 об 'ект  

виконавчий  комгтет  
22 мiсцево i ради  

Вишнева  м1р  субвенугя  обласному  бю  джету  на  спгвфгнансуеання  видаткгв  з  
2016 р iк  

Райдержадм iнiстрац iи , 
виконавчий  комгтет  

районний  бюджет , 
2384,939 2384,939 об !екг  реконструщг i ДНО  "Яблунька " в  м . Вишневе  мгсуевий  бюджет  

23 мiсцено i ради  

Вишнгвська  ЗОШ  1-111 ступенгв  N_ 1 капгтальний  ремонт  вхгдно i групи  2016 р iк  В iдд iл  осв iп i районний  бюджет  206,000 206,000 об 'ект  
24 райдержм iнiстрацг i ад  

Вишнгвська  ЗОШ  1-111 спенгв  Г 6 4 капгтальний  ремонт  даху  ry 2016 р iк  В iдд iл  осв iп i районний  бюджет  1500,000 1500,000 об 'ект  
25 райдержадм iнiстрац i 

N Вишн iвська  1-111 ступвнгв 	_ 1 капгтальний  ремонт  примгщення  2016 р iк  Biдд  in осв iти  районний  бюджет  1500,000. 1500,000 об 'ект  
26 райдержадм iнiстрацiТ  

Вишнгвська  1-111 еryпенгв  N? 2 капгтальний  ремонт  примгщення  2016 р iк  Вiдд iл  осв iпа  районний  бюджет  1500,000 1500;000 об 'вкт  
27 райдержадм iнiстрац ii" 

Вишнгвська  1-111 ступенгв  N? 3 капгтальний  ремонт  спортивно ? зали  та  примгщення  2016 р iк В iдд iлосв iп i районний  бюджет  1500,000 1500;000 об 'ект  
28 райдержм iнiстрацг i ад  

Вишнгвська  I-111 ступенгв  Ге  4 капгтальний  ремонт  прим iщення  2016 р iк  В iдд iл  псвгп -i районний  бюджет  1500,000 1500,000 об 'ект  
29 райдержадмгнгстрацг  

Вишнгвська  м1р  проведення  капгтальних  ремонтгв  примгщень  дошкгльних  
2016 р iк  В iдд iл  освети  районний  бюджет  5000,000. 5000,000 об 'ект  

30 навчальних  закладгв  ж  райдер  адм iнiстрацiТ  

Вишн iвсько i 3ОШ  Ns 4 проведення  капгтальних  ремонтгв  вбиралень  2016 р iк  Biдд  iл  осв iпа  районний  бюджет  150;000 150.000 об 'вкт  
31 райдержадмгнгстрацг i" 

В 1то-Поштова  с/р  будгвництво  ДНО  2016 р iк  В iдд iл  освгп -i районний  бюджет  1400,000 1400,000 об 'ект  
32 райдержм iнiстрац ii ад  

В iдд iл  осени  
Гатненська  с/р  проведення  капгтального  ремонту  по  замгнг  вгкон  примгщення  

2016 р iк  рай  держадм iнгстрацг ~, районний  бюджет , 
800,000 800,000 об 'ект  Гатненсько i ЗОШ  1-111 сryпенгв  никонанчий  комгтет  мгсцевий  бюджет  

33 мгсцево i ради  

Гатнянська  ЗОШ  проведення  капгтальних  ремонтгв  вбиралень  2016 р iк  В iдд iл  освети  районний  бюджет  200,000 200,000 об 'ект  
34 райдержадм iнгстрацг 1 

Гатнянська  ЗОШ  реконструкцгя  теплотраси  2016 р iк  Вгдд iл  асвгти  районний  бюджет  1500,000 1500,000 о6'епт  
35 мгнгс 	i1 райдержад 	трац  

Гатнянська  1-111 ступенгв  будгвництво  свердловини  2016 р iк  В iдд iл 
 

районний  бюджет  700,000 700,000 об ' епт  
36 райдерж   ац 	трацг  i 

Гатнянська  1-111 ступенгв  капгтальний  ремонт  системи  опалення  2016 р iк  В iдд iл  освети  районний  бюджет  930,000 930,000 об 'екг  
37 райдержадм iнiстрацг1 

Гатнянська  1-111 ступенгв  капгтальний  ремонт  спортивно i залп  2016 р iк  В iдд iл  освети  районний  бюджет  1000,000 1000,000 об 'ект  
38 райдержадм iнгстрац iг  

Горенська  1- 1I1 ступенгв  капгтальний  ремонт  примгщення  2016 р iк  Вгдд iл  асвгти  Районний  бюджет  1500,000 1500,000 об ' ект  
39 мгнгс 	ii райдержад 	трац  

Амитргвська  ЗОШ  проведення  11 черги  реконструкцгт  дахц  2016 р iк  В iдд iл 
 

районний  бюджет  1000,000 1000,000 об ' епт  
40 РайдеРж  ад 	'Рацг  мгнгс 	i 
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Дмитргеська  с/р  утеплення  примгщення  дошкгльного  навчального  закладу  
"Дзвгночок " в  с . Дмитргвка 

 2016 р iк  В iдд iл  псвгп -i Районний  бюджет  1199,875 1199,875 об 'ект  
41 райдер  ад 	трацi1 ж 	мгнгс  

Забгрська  ЗОШ  проведення  капгтальних  ремонтгв  харчоблоку  2016 р iк  В iдд iл  освети  Районний  бюджет  50,000 50,000 об 'ект  
42 райдержм iнiстрацгТ  ад  

Забгрська  1-111 ступенгв  капгтальний  ремонт  актово i зали  2016 р iк  Вiдд iл  осв iпа  районний  бюджет  274,000 274,000 об 'скт  
43 райдержадмгнгстрацгг  

Забгрська  с/р  замгна  вгкон  в  примгщеннг  ДН3 "Казкова  рибка " 2016 р iк  В iдд iл  осв i'iи  районний  бюджет  295,000 295000 об 'ект  
44 райдержм iнiстрацг i ад  

3абгрська  с!р  проведення  капремонту  noкpieni ДН 3 "Казкова  рибка " 2016 р iк  В iдд iл  освгп -i районний  бюджет  1453,200 1453,200 об 'екг  
45 райдержадм iнiстрац i 

Киево -Святошинська  ДЮСШ  Вишневе  капгтальний  ремонт  елекпромережг  2016 р iк  В iдд iл  осв iти  Районний  бюджет  640,000 640,000 об !екг  
46 райдержм iнiстрацгТ  ад  

Киево -Святошинська  ДЮСШ  Вишневе  капгтальний  ремонт  примгщення  2016 р iк  Вiдд iл  осв iпа  районний  бюджет  1700,000 1700,000 об 'скг  
47 райдержадмгнгстрацгг " 

Крюкгвщинська  с/р  реконструкцгя  дошкгльного  навчального  закладу  кбарвгнок N 2016-2017 В iдд iл  осв iп  i Районний  бюджет  5000,000 5000,000 об 'скт  
48 райдержм iнiстрац ii ад  

Личанська  с/р  виготовлення  проектно i документацг i для  проведення  
2016 р iк  В iдд iл  осв iп i районний  бюджет  250,000 250,000 

49 реконструкуг i з  добудовою  корпусу  ДН3 райдержадмгнгстрацгг  

Малютянська  ЗОШ  1 - 111 ступенгв  капгтальний  ремонт  вхгдно i групи  2016 р iк В iдд iл  осв iти  .,,  бюджет  156,000 156,000 об !екг  
50 райдержадм iнiстрац  

Мироцька  ЗОШ  1-111 ступенгв  виготовлення  проектно -кошторисно 'i документацг i з  
2016 р iк  Вiдд iл  осв iпа  Районний  бюджет  300,000 300;000 об 'екг  

51 реконструку fг  примгщення  райдеР  ж 	iнic 	ii" адм 	трац  

Михайлгвсько -Рубежгвська  ЗОШ  1-111 ступенгв  капгтальний  ремонт  вхгдноi групи  2016 р iк  В iдд iл  осв iп  i районний  бюджет  177,000 177,000 об 'ект  
52 райдержм iнiстрацг i ад  

Музичанська  1-111 ступенгв  капгтальний  ремонт  коридоргв  2016 р iк  В iдд iл  осени  районний  бюджет  750,000 750,000 об 'ект  
53 райдержадмгнгстрацг  

Новосглкгвська  1 - 111 сryпенгв  капгтальний  ремонт  коридоргв  2016 р iк В iдд iл  осв iти  .,,  бюджет  1800,000 1800,000 об ' ект  
54 райдержадм iнiстрац  

П .П .Борщаггвська  1-111 сryпенгв  реконструкцгя  тепломережг  2016 р iк  Вiдд iл  осв iпа  Районний  бюджет  1500,000 1500,000 об ' ект  
55 ж 	мгнгс 	ii" райдеР  ад 	трац  

Петргвська  ЗОШ  1-111 ступенге  капгтальний  вбиралень  2016 р iк  В iдд iл  осв iп  i районний  бюджет  1000,000 1000,000 об 'ект  
57 райдержм iнiстрац ii ад  

Петргвська  с/р  реконструкцгя  з  будгеництеом  корпусу  Nв  2 ДН3 (ясла -садок) 
2016-2017 В iдд iл  осв i'п-i джет  6000,000 6000,000 ! с  обкг  

58 «6 	атгно » 	Пет  УР 	с . 	Р  i вське  
районний  бю

райдержадм iнiстрац i 

Петрушкгвська  с /р  розробка  проек~но - кошторисно i доьументацг i по  будгвництву  
2016 р iк  В iдд iл  освети  Районний  бюджет  300,000 300.000 

59 ДНЗ  в  с . Петрушки  по  вул . Дзвгнкова , 22 райдерж  адмгнгстрацг 1 

В iдд iл  осн i1и  

Соф  Борщаг !всьеа  с /р  проведення  капгтальних  Ремонтгв  примгщень  ЗОШ  2016 ргК  райдержадм iнгс1рацг1, районний  бюджет ,
мгсцевий  бюджет  1049,368 1049,368 об 'вкт  

виконавчий  комгтет  
60 мгсцево i ради  

Софг iвсько -Борщаггвський  НВК  "спецгалгзована  школа  1-111 ступенгв  - 
2016 р i к  В iдд iл  освети  районний  бюджет  2000,000 2000,000 об 'екп  

61 загапьноосвгтня  школа  1-111 с 	пенгв  капгтальний  ремонт  коридореi тУ 	" 	 Р райдержадм iнiсiрацг i 

Субвенцгя  обласному  бюджету  на  коригування  проектно -кошторисно i 
2016 ре  

райд  ержаДМнН 1страц1я  
вихонавчийкомгтет  

районний  бюджет , 
300,000 400,000 700,000 документацг i по  будгеництву  I1 черти  Вишнгвсько i ЗОШ  Nв  1 1-11I ступенгв  мгсцевий  бюджет  

62 мiсцевог  ради  

Тарасгвська  ЗОШ  1-111 ступенгв  капгтальний  ремонт  вхгдно i групи  2016 р iк  В iдд iл  псвгп i районний  бюджет  200,000 200.000 об !скг  
63 райдержадмгн iстрац i 

Тарасгвська  1-111 ступен iв . капгтальний  ремонт  коридоргв  2016 р iк  В iдд iл  освгп -i Районний  бюджет  1500,000. 1500,000 об !екг  
64 райдержм iнiстрацiТ  ад  

Тарас iвська  с/р  кап iтальний  ремонт  старого  корпусу  ДНО  "Вгночок ' по  нул . 2016 р iк  Вiдд iл  освгпа  1600,000 1600,000 об 'екг  
65 Островського , 2-А  в  с . Тарасгвка  райдерж 	iнic 	ii" адм 	трац  Районн ий  бю джет  

Ходосгвська  ЗОШ  1-111 ступенгв  капгтальний  ремонт  вхгдно i групи  2016 р iк  В iддгдосвгп i районний  бюджет  125,000 125,000 об 'ект  
66 райдержм iнiстрацгг  ад  

Хотгвська  с/р  реконструкцгя  дошкгльного  навчального  закладу  (ясла -садок) 
2016 р iк  В iдд iл  освгп -i районний 

 
Районний  бюджет  7000,000 7000,000 об !екг  

67 «СтрумоЧою > по  пров . Центральний , З  у  с. Хотгв  
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Центр  творчостг  молодг  '06epir" капремонт  фасаду  2016 р iк  В iдд iл  псвгти  районний  бюджет  1500,000 1500,000 об ' ект  
68 райдержадмгнгстрацг  

Шпитькгвська  3ОШ  1-111 ступенгв  капгтальний  ремонт  вхгдно i групи  2016 р iк  В iдд iл  осв iти  районний  бюджет  45,000 45,000 об ' ект  
69 райдержм iнiстрацгТ  ад  

Шпитькгвська  ЗОШ  1-111 сryпенгв  капгтальний  ремонт  шкгльно 1' майстернг  2016 р iк  Вiдд iл  осв iти  районний  бюджет  1200,000 1200,000' об ' ект  
70 райдержадм iнiстрац ii 

Шпитькгвська  с!р  реконструкугя  будгвлг  дошкгльного  навчального  закладу  
2016 р iк  В iдд iдосв iп i районний  бюджет  7000,000 7000;000 об 'екг  

71 аСвгтлячою > по  вул . Ленгна , 19 в  с : Шпильки  райдержадмгнгстрацгг  

Юргвська  1-111 ступенгв  кап iтальний  ремонт  спортивно i залп  2016 р iк  В iдд iл  освети  районний  бюджет  802 ;000 802,000 об ' екг  
72 райдержадм iнiстрац i 

Будгвниутво , 
реконструкцгя  та  за  напрялцсом  23026,000 3920000 26946,000 

ремонт  заклад iв  
охороииздоров 'я  

Бузгвська  с/р  проведення  капгтального  ремонту  примгщення  медично ! 
2016 ргк  

В iдд  iл  охорони  здоров 'я  районний  бюджет , 
80,000 80,000 об ' ект  амбулаторг i райдержадмгнгстрац i, мгсцееий  бюджет  

вихонавчий  ком iтет  
73 мiсцево i ради  

Виготовлення  проектно -кошторисно i документацг i на  проведення  капгтального  
2016i к  р  Вгддгл  охорани  здоран 'я  айонний  бюджет  р 	 РJк  500,000 500,000 

ремонту  примгщення  Жорнгвсько i АЗПСМ  
74 райдержадм iнiстрацг  

Вишнва  м1р  капгтальний  ремонт  стацгонарного  вгддглення  Вишнгвсько i мгсько i 
2016р 1к  

В iдд i 	
i

л  охорони  здорон 'я  
ж 	мiнiс  

районний  бюджет , 
1447,260 1447,260 об ' екг  лгкарнг  'iР~ Р~й~еР 	аЯ 	-[ > мгсцевий  бюджет  

виконавчий  ком iтет  
75 мiсцево i ради  

Вишнееа  м1р  реконструкугя  примгщення  жгночо 'i консультауг i Вишнгвсько i мгськоТ  
2016 р iк  

В iдд  iл  охорони  здорон 'я  районний  бюджет , 
1492,740 1492,740 об ' екг  лгкарнг  райдержадм iнiсзрац i, мгсцевий  бюджет  

виконавчий  ком iтет  
76 мiсцево i ради  

Кап iтальний  ремонт  примгщень  гнфекцгйного  вгддглення , харчоблоку , 
2016iк  р  В iдд i~ охорони  здоров 'н  айонний  бюджет  р 	 дж  10350,000 10350.000 об ' екг  

77 
центрального  стерилгзацгйного  вгрдглення , дитячого  вгрдглення  районно i лгкарнг  

райдержадм iнi с 	ацг  

Капгтальний  ремонт  покргвлг  дитячоО  полгклгнгки  центрально i районно i лгкарнг  
2016i к  р  В1дД 1л  оХОрони  зДОрон 'Я  

	

й 	й  б  аоннию  бюджет  

	

р 	 дж  1500,000 1500,000 о6' ЕКТ  
КИЕВО -СВЯТОШИНСЬКОГО  району  

78 Райц{ержадм iнi с1рацг  

Капгтальний  ремонт  примгщень  пологового  будинку , стацгонарних  вгддглень , 
2016i к  р  Вгддгл  охоронн  здоров 'я  айонний  бюджет  р 	 джем  7500,000 7500,000 обекг  '  

79 
вентиляцгйних  систем , замгна  вгкон  жгночо i консультацг i та  iнwi видатки  

айдержадм iнiстрацг  

Реконструкцгя  з  розширенням  приймального  вгддглення  центрально i районна f 
2076i к  р  Вгддгл  охорони  здорон 'я  айонний  бюджет  р 	 дж  2576,000 2576,000 обкт  ' е  лгкарнг  Киево -Святошинського  району  

80 райдержадм iнгсзрацг  

Реконструкцгя  систем  опалення  будгвель  полгклгнгки  протитуберкульозного  
2017 р  гк  Вг  ддгл  охорони  здоров  'л  р  айонний  бюджет  ет  600;000 600,000 вгдgглення  центрально i районно i Лгкарнг  Киево -Святошинського  району  

81 райдержадм iнiстрацг  

Соф .6 орщаггвська  с !р  проведення  капгтального  ремонту  примгщення  медично i 
2016 	iк  р  

В iдд  iл  охорони  здоров 'я  районний  бюджет , 
900,000 900,000 об ' ект  амбулаторг i райдержадмгнгстрацг , мгсцевий  бюджет  

вихонавчий  комитет  
82 мiсцево 1 ради  
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Будгвнлцтво , за  напрямком  6547,600 0,000 6547,600 
реконсзрукцгя  та  
ремонт  6удинкгв  
культура , музе  в , 
спортлвнихслоруд  

Вгддгл  куль 'тури , 

Боярська  ДШМ  замгна  паркана  та  воргт  2016 р iк  нацгонanьностей  за  районний  бюджет  90,000 90,000 об ' вкт  
peлiriй  

$3 райдержадмгнгсзрацг i 

Вгддгл  куль 'эуриэ , 

Боярська  ДШМ  капгтальний  ремонт  дату  2016 р iк  нацгонanьностей  та  районний  бюджет  900,000 900000 об 'ект  
peлiriй  

В4 райдержадмгнгстрацг i 

Вгддгл  кулыури , 
нацгональностей  1а  

Боярська  м!р  будгеництво  спортивного  майданчика  2016 р iк  peлiriй  районний  бюджет  1340 ,600 1340,600 об 'ект  
р  айд  ержад  мгнг  сэр  ацг  i, 
виконавчий  комгтет  

$5 мгсцево  ради  
Вгддгл  куль 'эуриэ , 

Боярський  кравзнавчий  музей  капгтальний  ремонт  паркана  та  воргт  з  частковою  
2016 р iк  нацгонanьностей  та  районний  бюджет  100,000 100000 об 'ект  замгною  peлiriй  

8б  райдержадмгнгстрацг i 

Вгддгл  куль1ури , 
Виготовлення  проектно -кошторисно i документацг i на  проведення  капгтального  

2016 р iк  нarдгонanьностей  за  районний  бюджет  67,000 6Т,000  ремонту  примгщення  Боярсько i дитячо i школы  мистецтв  peлiriй  
87 райдержадмгнгстрацг i 

В iДД 1л  КуЛЫурИ , 

Вишнгвська  ДШМ  капгтальний  ремонт  туалету  2016 р iк  нацгонanьностей  та  районний  бюджет  50,000 50,000 об ' ект  
peлiriй  

88 райдержадмгнгстрацг i 

Вгддгл  кулыури , 

Капгтальний  ремонт  вхгдно i груди  районного  будинку  культуры  2016 р iк  нацгонanьносзей  та  районний  бюджет  300,000 300,000 b6'скт  
peлiriй  

89 райцдержадмгнгсзрацг i 

Вгддгл  культури , 

Капгтальний  ремонт  спортивно i залп  (додатковг  роботы  «ремонт  покр  гвлг») в  РБК  2016 р iк  нцгональностей  та  а  районний  бюджет  500,000 .500,000 о5' ект  
peлiriй  

90 райдержадмгнгстрацг i 
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Вгддгл  куль1ури , 
Капгтальний  ремонт  спортивно i зали  та  сумгжних  примгщень  районного  будинку  

2016 ргк  нацгональносзей  за  районний  бюджет  1000,000 1000,000 об 'скг  культуры  peniriй  
91 райдержадмгнгстрацгг  

Вгддгл  кульхури , 
нацгональностей  та  

Музичанська  с/р  капгтальний  ремонт  примгщення  будинку  культури  в  с . МузиЧг  2016 ргк  рел IгIй  районний  бюджет  2200,000 2200,000 об 'скг  
райдержадмгнгстрацг 1, 
виконавчий  комгтет  

92 мгсценогради  

Будгвництво , 
реконструкцгя  та  
ремонт  об ' екз1в  за  напрямком  11095,333 53,618 11148,951 
житлово - 
комунального , 
дорожиього  
господарства  

Боярська  м/р  капгтальне  будгвництво  та  технгчне  переоснащення  мереж  Райдержадмгнгстрацгя , районний  бюджет ;  
вуличного  освгтлення  

2016 ргк  никонавчий  комгтсг  мгсцееий  бюджет  1700,000 1700,000 

93 мгсцево 1 ради  

Бобрицька  с/р  проведення  капгтального  ремонту  та  реконструкцг i мереж  
2016 гк  Р  

Райдержадмгнгстрацги , 
виконавчий  комгтет  

районний  бюджет , 
1095;450 1095,450 вуличного  освгтлення  мгсцевий  бюджет  

94 мгсценог  ради  

Райдержадмгнгсзрацгя , районний  бюджет , Боярська  м/р  капгтальний  ремонт  тротуару  по  вул . Молодгжна  в  м . Боярка  2016 ргк  никонанчий  комгтег  мгсцевий  бюджет  1497,024 1497,024 

95 мгсцевог  ради  

Райдержадмгнгстрацги , районний  бюджет , Вишнева  м/р  проведення  ремонтник  робгт  доргг  вул . Чорновола  м .Вишневе  2016 ргк  випсонавчий  комгтет  мгсцевий  бюджет  53,618 53,618 

96 мгсценог  ради  

Райдержадмгнгсзрацгя , районний  бюджет , Дмитргвська  с /р  проведення  ремонтник  робгт  доргг  2016 ргк  никонанчий  комг re г  мгсцевий  бюджет  1085,159 1085,159 

97 мгсцевог  ради  
П .П .Борщаггвська  с/р  будгвництво  гнженерних  мереж  каналгзування  по  вулицях  

2016 ргк  Вгддгл  освгзи  районний  бюджет  4000,000 4000,000 
56 Пушкгна  та  Комарова  в  с . П .П . Борщаггвка  ж 	мгнгс 	гг  РайдеР  ад 	трац  

Райдержадмгнгстрацги , районний  бюджет , Котгвська  с/р  проведення  ремонтник  ро6ir доргг  на  умовах  спгвфгнансування  2016 ргк  випсонавчий  комгтет  мгсцевий  бюджет  1717,700 1717,700 

98 мгсценог  ради  

Будгвництво , 
реконструкцгя  та  
ремонт  за  напрямком  2100,000 0,000 2100,000 

адмгнгстративних  
примщщень  

99 Капгтальний  ремонту  даху  адмгнпримгщення  районное  ради  2016 ргк  Райдержадмгнгстрацгв  районний  бюджет  300,000 300,000 об 'вкг  
100 Капгтальний  ремонту  примгщення  вгйськового  комгсаргату  1100,000 1100,000 

Каптальний  ремонт  примгщення  для  розмгщення  центру  надання  
2016 ргк  Райдержадмгнгс 1рацгя  районний  бюджет  700,000 700000 об 'скт  

101 адмгнгстративних  послуг  Кисво -Святошиснько i районно i державно i адмгнгстрацг  

РАЗОМ  135021,056 9072,925 144093,981 

В .о . начальника  вгддглу  ЖКГ  

та  будгвництва  Киево -Святошинсько i РДА 	 Р .Ю .Бадгкгн  


