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КИСВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКШСАННЯ  

Р IШЕННЯ  

Про  змгни  до  Програми  економгчного , соцгального  та  культурного  
розвитку  Киево -Святошинського  району  на  2016 ргк  

Вгдповгдно  до  п . 16, 28 ч . 1 статтг  43 Закону  цкра iни  «Про  мгсцеве  
самоврядування  в  цкра iнг», враховуючи  подання  районно i державно  адмгнгстрацг i 
та  листи  органгв  мгсцевого  самоврядування , заслухавши  та  обговоривши  змгни , 
районна  рада : 

в  п  р  i шила : 

1. Внести  змгни  до  роздглгв  4; 4.1; 4.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 14 Програми  
економгчного , соцгального  та  культурного  розвитку  Киево -Святошинського  району  
на  2016 ргк , затверджено i ргшенням  Киево -Святошинсько i районно  ради  вгд  
18.02.2016 року  М2 76-04-VII, що  додаються . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  з  
питань  планування  бюджету , фгнансгв , податково i полгтики , соцгально -
економгчного  розвитку  та  гнвестицгй . 

Голова  ради 
	

В .Е . Гедульянов  

м . Киiв  
20 грудня  2016 року  
Ns 214-15-VII 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
ргшенням  ХУ  сес !? Киева -Святошинсько i 

районно? ради  VII скликання  
вгд  20. 12.2016 року  Ns 214-15-VII 

ЗМIНИ  

ДО  РОЗД IЛIВ  4; 4.1; 4.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 14 

пРОГРАМИ  ЕкоНОМ IчНОГО , СОц IАЛЬНОгО  

ТА  КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ  

КИСВО -СВЯТОШИНСЬКОГО  РАЙОНУ  
НА  2016 РIК  

м . Кигв  



Раздгл  4. « ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО » викласти  у  
наступнгй  редакцгг : 

Фгнансування  заходгв  передбачених  для  розвитку  житлово -комунального  
господарства  населених  пунктгв  Киево -Святошинського  району  у  2016 роцг  

Ns Назва  заходу  План , Джерела  
з/п  тис .грн . фгнансуванн  

я  
БОЯРСЬКА  М IСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  лгфтгв  по  вул . Седова , 9 900 Мгсцевий  
бюджет  

2 Встановлення  2 свгтлофорних  об ' ектгв  на  1 000 Мгсцевий  
територг i мгста  (оргентовна  вартгсть  3 000 бюджет  
тис . грн .) 

3 Придбання  спецтехнгки  для  комунальних  6 744 Мгсцевий  
пгдприемств 	 мгста 	(КП  бюджет  
БГВцЖКГ )(смгттевоз 	МАЗ -5337 	- 

2800,00, 	Автовишка 	ПМС -212-02 	- 

1050,00, 	ГАЗ 	3023-244 	Бгзнес 	БОРТ - 
354,00, вакумна  машина  КО -503В , 	на  
шасг 	ГАЗ -3309-720,00, 	смгттевоз 	з  
боковим  завантаженням  СБМ  на  шасг  
МАЗ -5340 	- 	1700,00, 	шредерний  
подргбнювач  - 120,00. 

4 Придбання  спецтехнгки  для  комунальних  3 000 Мгсцевий  
пгдприемств 	мгста 	(КП 	«Боярка - бюджет  
водоканал ) 	(аваргйно -ремонтна 	м  
айстерняАСАМ  — 885,0, Автокран  КС - 

3579-802 — 880,0, екскаватор  JСВЗСХ  — 

1200,0, 	вакуумна  машина  КО -503В 	— 
870,0, самоскид  МАЗ5550В2 — 	1115,0, 

самоскид  ГАЗ -3309 — 655,0, ГАЗ3023-244 

Бгзнес  БОРТ  — 354,0, вишка  КАМАЗ  — 

1750,0, Аваргйка  ГАЗ  — 365,0, екскаватор  
ТЕРЕКС  — 1800,0) 

ВСЬОГО : 11644 

ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	 трансформаторно i Мгсцевий  

пгдстанцг i КТП -639 на  котельнг  3Ч 	2 по  бюджет  
вул . Чорновола  1 1 100 

2 Капгтальний 	ремонт 	ж/ф  3 819,5 Мгсцевий  
(покргвля ) бюджет  

3 вул . Пгвденна , 7 457,2 Мгсцевий  
бюджет  

4 Мгсцевий  
вул . Святогиинська , 26 822,4 Бюджет  



5 вул . Першотравнева ,17 344,5 Мгсцевий  
бюджет  

6 вул . Машинобудгвникгв ,15 832,8 Мгсцевий  
бюджет  

7 вул . Машинобудгвникгв ,15а  637,3 Мiсцевий  
бюджет  

8 Мгсцевий  
вул . Святошинська , 31 525,3 бюджет  

9 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  830 Мгсцевий  
майданчика 	по 	вул .Балукова  бюджет  
(футбольний ) 

10 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  920 Мгсцевий  
майданчика  по  вул . Святоюргвська , 20 бюджет  
(футбольний ) 

11 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  1050 Мгсцевий  
майданчика 	по 	вул . 	Пгвденна , 	7 бюджет  
(баскетбольно -волейбольний ) 

12 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  Мгсцевий  
майданчика  по  вул . Святоюргвська , 1012 200 бюджет  

13 Капгтальний  ремонт  спортивного  ггрового  Мгсцевий  
майданчика  по  вул . Жовтнева ,51 349,7 бюджет  

14 Заходи  по  термомодернгзацг i житлових  1716 Державний  та  
будинкгв  мгсцевий  

бюджети  
15 Капгтальний  ремонт  житлових  будинкгв  733 Мгсцевий  

(герметизацгя  стикгв ) бюджет  
16 6100 Мгсцевий  

Капгтальний  ремонт  лгфтгв  бюджет  
17 Капгтальний  ремонт  пгд ' iздгв  житлових  944,9 Мгсцевий  

будинкгв  бюджет  
18 Капгтальний 	ремонт 	прибудинково i 6 995,6 Мгсцевий  

територг i бюджет  
19 вул .Першотравнева  17 310 Мгсцевий  

Бюджет  
20 вул .Ватутгна  18 480 Мгсцевий  

бюджет  
21 вул .Жовтнева , 6 960 Мгсцевий  

бюджет  
22 вул .Жовтнева , 8 1233,7 Мгсцевий  

бюджет  
23 вул .Вгтянська , 4 1050 Мгсцевий  

бюджет  
24 вул .Першотравнева  14 870 Мгсцевий  

бюджет  
25 Мгсцевий  

вул . Святошинська  42-46 1 200 Бюджет  



26 вул . Святошинська , 26 730,4 Мiсцевий  
бюджет  

27 вул . Орджонгкгдзе  7 126 Мiсцевий  
бюджет  

28 Мiсцевий  
вул . Машинобудгвникгв ,13 35,5 бюджет  

29 Кап .ремонт 	водопроводу 	по 	вул . 1189,4 М iсцевий  
Л .цкра iнки  35-37 бюджет  

30 Капгтальний  ремонт  побутово i каналгзацг i 910,6 М iсцевий  
по  провул .Радянський , м . Виш  неве  бюджет  

31 Переоснащення 	вузлгв 	облгку  890 Iншг  кошти , 

багатоквартирних  житлових  будинкгв  якг  
незабороненг  
законодавств  

ОМ  
32 Переоснащення  артезганських  свердловин  120 Iншг  кошти , 

гз  замгною  насосного  обладнання  якг  не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

33 Кап .ремонт  гуртожитку  за  адресою : вул . 145 М iсцевий  
Балукова , 7-а  бюджети  

34 Реконструкцгя  електромережг  гуртожитку  40 М iсцевий  
по  вул . Святошинська , 13 бюджет  та  

1нш 1 кошти , 

якг  не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

35 Реконструкцгя  електромережг  гуртожитку  1 240,1 М iсцевий  
по  вул . Святошинська ,42 бюджет  та  

1нш 1 кошти , 

якг  не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

36 Реконструкцгя  електромережг  гуртожитку  1 240,1 М iсцевий  
по  вул . Святошинська ,46 бюджет  та  

1нш 1 кошти , 

якг  не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

37 Капгтальний 	ремонт 	примгщення  900 Мгсцевий  
гуртожитку  по  вул . Святошинська ,46 бюджет  

38 цтеплення 	торцевих 	стгн 	житлових  Мгсцевий  
будинкгв  1800 бюджет  



39 Придбання  контейнергв  для  побутових  98 Мгсцевий  
вгдходгв  бюджет  

40 Придбання  обмежувачгв  руку  190 Мгсцевий  
бюджет  

41 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  580 Мгсцевий  
реконструкцг i 	вулиць 	Балукова 	та  бюджет  
Ломоносова 	з 	будгвництвом  
шляхопроводу  

42 Встановлення  системи  вгдеопостереження  397,5 Мгсцевий  
мгста  Вишневе  бюджет  

ВСЬОГО : 33 599,49 

ЧАБАН IВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  
1 Прийняття  на  баланс  ВУЖКГ  смт .Чабани  Мгсцевий  

дгючо i 	котельнг 	та 	П 	модернгзацгя  бюджет  
(оргентована  вартгсть  12 тис . грн .) 

2 Замгна 	лгфтгв 	в 	багатоповерхових  1300 Мгсцевий  
будинках  бюджет  

3 Реконструкцгя  ТП  714 706 Мгсцевий  
бюджет  

4 Замгна  покргвель  на  будинках  2 000 Мгсцевий  
1000 бюджет  

5 Замгна 	дверей 	в 	багатоквартирних  300 Мгсцевий  
будинках  бюджет  

б  Зам iна 	вгкон 	в 	багатоквартирних  750 Мгсцевий  
будинках  бюджет  

7 Будгвництво  артезганських  свердловин  1 300 Мгсцевий  
бюджет  

8 Облаштування  парково i зони  (оргентована  Мгсцевий  
вартгсть  1 тис . грн .) бюджет  

9 Облаштування 	зупинок 	громадського  200 Мгсцевий  
транспорту  бюджет  

10 Проектування  води  та  водовгдведення  в  200 Мгсцевий  
смт .Чабани  бюджет  

11 Проектування  води  та  водовгдведення  в  200 Мгсцевий  
с  .Новос iлкв  бюджет  

ВСЬОГО : 7 956 

БIЛОГОРОДСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Встановлення  дитячого  майданчика  800 Мгсцевий  

бюджет  
2 Виготовлення 	проектно 	документацг i 600 Мгсцевий  

молодгжного  центру  по  вул . Ленгна  бюджет  
3 Нормативно -правова  оцгнка  земель  села  120 Мгсцевий  

бюджет  
4 Капгтальний  ремонт  даху  в  будинку  З 	54 300 Мгсцевий  

по  вул . Лен iна  бюджет  



5 Дотацгя 	комунального 	пгдприемства  1 235,12 Мгсцевий  
«ККП  с .Бглогородка » бюджет  

ВСЬОГО : 3055,12 

БУЗ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення  мгстобудгвно i документацг i 302,2 Мгсцевий  

щодо 	розроблення 	генплану 	с .Бузова , бюджет  
Гургвщина , 	Любимгвка 	та 	Буча  
(оргентовна  вартгсть  297,8 тис . грн .) 

БОБРИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Вивгз  твердих  побутових  вгдходгв  100 Мгсцевий  

бюджет  
2 Озеленення  територг i сгльсько i ради  55 Мгсцевий  

бюджет  
3 Реконструкцгя  площг  870 Мгсцевий  

бюджет  
4 Капгтальний 	ремонт 	перехрестя 	вул . Державний  та  

Шевченка , 	Садова 	та 	вул . 	Шкгльна  мгсцевий  
(оргентована  вартгсть  2 178 тис . грн .) бюджети  

5 Будгвництво 	зупинок 	громадського  Державний  та  
транспорту  (оргентована  вартгсть  1 870,7 мгсцевий  
тис . грн .) бюджети  

ВСЬОГО : 1 025 

В IТО-ПОШТОВА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Обладнання 	пгшохгдних 	переходгв 	за  90 Мгсцевий  

евростандартами , освгтлення  - 9 шт . бюджет  
2 Встановлення 	сфер 	них 	дзеркал 	на  20 Мгсцевий  

безпечних  перехрестях  -4 пар . бюджет  
3 Встановлення  камер  вгдерпостереження  - 200 Мгсцевий  

32 шт . бюджет  
4 Встановлення  бюветгв  -2 шт . 300 Мгсцевий  

бюджет  
5 Облаштування  паркових  зон  -2 шт . 200 Мгсцевий  

бюджет  
б  Встановлення 	зупинок 	громадського  100 Мгсцевий  

транспорту  - 3 шт . бюджет  
ВСЬОГО : 910 

ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с .Гореничг  

1 Проектування  та  монтаж  системи  вгдео - 
120 

Мгсцевий  
спостереження  на  територг i сгльсько i ради  бюджет  

2 Проведення  обргзки  аваргйних  та  хворих  
100 

Мгсцевий  
дерев  на  територг i сгльсько i ради  бюджет  

3 Виготовлення 	правоустановчих  200 Мгсцевий  
документгв 	на 	земельнг 	дглянки 	для  бюджет , гншг  
обслуговування 	соцгальних 	об 'ектгв  кошти , якг  не  
Гореницько i сгльсько i ради  забороненг  

закон -вом  



4 Розробка 	 проектно -кошторисно i 150 Мгсцевий  
документацг i 	системи 	водовгдведення  бюджет , гншг  
дощових  вод  кошти , якi не  

забороненг  
законодавств  

ОМ  
5 Розробка  детальних  плангв  територгй  в  200 Мгсцевий  

межах  населених  пунктгв  Гореницько i бюджет  
сгльсько i ради  

6 Розробка 	 проектно -кошторисно i 345 Мгсцевий  
документацг i 	системи 	центрального  бюджет , гншг  
водопостачання  та  водовгдведення  кошти , якi не  

забороненг  
законодавств  

ОМ  
7 Будгвництво 	пгшохгдного 	мгстка 	через  100 Мгсцевий  

струмок 	на  розг  вул . Соборна  та  Я . бюджет  
Мудрого  

8 Капгтальний  ремонт  примгщень  сгльсько i 1 490 Iншг  кошти , 

ради  якi не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

9 Капгтальний 	ремонт 	водовгдведення  250 Мгсцевий  
дощових  вод  з  вулицг  Депутатсько i через  бюджет , гншг  
вул . Яблуневу ,Соборната  Нова  кошти , якi не  

забороненг  
законодавств  

ОМ  
10 Капгтальний  ремонт  огорожг  кладовища  273 Мгсцевий  

та  водопроводу  по  вул .Гагаргна , 10 бюджет  
11 Проектування  та  органгзацгя  дорожнього  29 Мгсцевий  

руку 	по 	вул . 	Садова , 	Петровського , бюджет  
Глгбова , Центральна  

12 Корегування 	генерального 	плану  50 Мгсцевий  
с .Гореничг  бюджет  

13 Капгтальний 	ремонт 	покргвлг 	будинку  388 Мгсцевий  
вул . Гайдая , 5 бюджет  

14 Капгтальний  ремонт  мармурових  тумб  80 Мгсцевий  
бюджет  

15 Капгтальний 	ремонт 	водопроводу  170 Мгсцевий  
будинку  вул .Гайдая , 5 бюджет  

16 Поточний 	ремонт 	пгшохгдно i доргжки  200 Мгсцевий  
навколо  стадгону  бюджет  

с . Стоянка  
17 . 	 . 	. 	.. 	. 

Буд iвництво  п iшох iдно  дор iжки  по  вул . 
100 Iншг  кошти , 

Киiвська  
якi не  

забороненг  



законодавств  
ОМ  

с .Лука  
18 Ремонт  пам 'ятнику  невгдомим  солдатам  45  Мгсцевий  

бюджет  
с .Гнатгвка  
19 Виготовлення  генерального  плану  села  

100 
Мгсцевий  

Гнатгвка  бюджет  
20 Ремонт  дитячих  майданчикгв  Мгсцевий  

бюджет , гншг  

20 
кошти , якi не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

21 Розробка 	проектно - 	кошторисно i Мгсцевий  
документацг i електропостачання  нового  бюджет , гншг  
житлового  масиву  с .Гнатгвка . 

200 
кошти , якi не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

ВСЬОГО : 4 610 

ГОРЕНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт 	та 	реконструкцгя 	Горенсько i 200 Мгсцевий  

сгльсько i ради  бюджет  
ГАТНЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво  дитячого  майданчика  520 Мгсцевий  
бюджет  

2 Облаштування  зупинок  (10 шт .) 200 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 720 

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний 	ремонт 	(утеплення ) 118 Мгсцевий  

пожежного  депо  в  с .Дмитргвка  бюджети  
2 Реконструкцгя  мереж  водопостачання  по  2 556 Мгсцевий  

вул . Лгснгй  та  Олгмпгйськгй  в  с .Дмиргвка  бюджети  
3 Реконструкцгя 	зливно i 	каналгзацг i 	на  5 Мгсцевий  

територг i Дмитргвсько i сгльсько i ради  бюджети  

4 Ремонт  КНС  3Ч 2. 3Ч 3. М24 330 Мгсцевий  
бюджет  

5 Ремонт 	багатоповерхових 	будинкгв 	в  1500 Мгсцевий  
с .Дмитргвка , Мила , Капгтангвка  бюджет  

ВСЬОГО : 4 509 

ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  водопровгдно i мережг 	по  вул . 60 Мгсцевий  

Перемоги  бюджет  
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2 Реконструкцгя  станцг i бгологгчно i очистки  2 000 Державнг  
стгчних  вод  з  пропускною  спроможнгстю  кошти , 
200 м .куб . доба  мгсцевий  

бюджет  
3 Облаштування  гнформацгйних  табличок  з  20 Мгсцевий  

назвами  вулиць  бюджет  
4 Благоустргй  села  100 Мгсцевий  

бюджет  
ВСЬОГО : 2 180 

КНЯЖИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Обргзання  дерев  127 Мгсцевий  

бюджет  
2 Забезпечення 	 функцгонування  50 Мгсцевий  

водонапгрно i башти  бюджет  
3 Придбання 	 спецгалгзованого  190 Мгсцевий  

комунального  транспорту  бюджет  
ВСЬОГО : 367 

КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка  проекту  щодо  захисту  земель  Iншг  кошти , 

вгд  пгдтоплення  якг  не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

2 Реконструкцгя  центрально  частини  села  17,65 Мгсцевий  
бюджет  

3 Благоустргй  парку  села  39,8 Мгсцевий  
бюджет  

4 Розробка 	проекту 	на 	реконструкцгю  Мгсцевий  
Крюкгвщинсько i АЗПСМ  бюджет  

ВСЬОГО : 57,45 

Л IСНИК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Облаштування  парково i зони  100 Мгсцевий  

бюджет  
2 Придбання  смгттевих  бакгв  180 Мгсцевий  

бюджет  
3 Облаштування  дитячих  майданчикгв  150 Мгсцевий  

бюджет  
4 Озеленення  територг i 60 Мгсцевий  

бюджет  
5 Обргзка  дерев  50 Мгсцевий  

бюджет  
ВСЬОГО : 540 

ЛИЧАНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Встановлення 	зупинок 	пасажирського  40 Мгсцевий  

транспорту  бюджет  
МИРОЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт  примгщення  сгльсько i ради  200 Iншг  кошти , 
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якг  не  
забороненг  
законодавст - 

вом  
2 Вгдкриття  аптечного  кгоску  100 Iншг  кошти , 

якг  не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

3 Створення 	парку 	вгдпочинку 	та  200 Iншг  кошти , 

встановлення 	пам 'ятника 	захисникам  якгне  
вгтчизни  забороненг  

законодавств  
ОМ  

всього : 500 
МИХАЙЛ IВСЬКО -РУБЕЖ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво  очисних  100 Iншг  кошти  
не  забороненг  
законодавств  

ОМ  
2 Будгвництво  зони  вгдпочинку  1 000 Мгсцевий  

бюджет  та  
1нш 1 кошти , 

якг  не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

1 100 

МАЛЮТЯНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Обргзка  аваргйних  дерев  10 Мгсцевий  

бюджет  
2 Будгвництво 	та 	реконструкцгя  Мгсцевий  

газопроводгв  та  систем  газопостачання  бюджет  
села  Малютянка  

ВСЬОГО : 10 

ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Сангтарне  очищення  територг i сгльсько i 15 Мгсцевий  

ради  та  благоустргй  кладовищ  бюджет  та  
1нш 1 кошти , 

якг  не  
забороненг  

законодавств  
ом  

2 БлагОустр 1Й  автОбусниХ  ЗупинОК  по  вул . 3,5 Iнш 1 кошти , 

Шевченка  та  Л .Укра iнки  якг  не  
забороненг  
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законодавств  
ОМ  

вського : 1в ,5 
ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Благоустргй  сгльських  кладовищ  211,7 Мгсцевий  
бюджет  

2 Погодження 	тех . 	документацг i 	та  600 Мгсцевий  
проведения 	робгт 	по 	розчистцг 	русла  бюджет  
ргчки  Нивка  

ВСЬОГО : 811,7 

СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт 	житлових 	будинкгв , 	бойлергв , 2 000 Мгсцевий  

теплотраси 	та 	придбання 	сец .технгки  бюджет  
(шляхом 	видглення 	субвенцг i 	КП  
«Софгя ») 

2 цтримання 	свгтлофорних 	об ' ектгв 	та  250 Мгсцевий  
будгвництво  нових  бюджет  

3 Будгвництво  обелгску  пошани  по  вул . 1200 Мгсцевий  
Ленгна  бюджет  

4 Обргзка  дерев  120 Мгсцевий  
бюджет  

5 цтримання 	(вгдновлення ) 	дощово i 800 Iншг  кошти , 

каналгзацг i гснуючо i вулично -дорожньо i якг  не  
мережг  i будгвництво  ново i забороненг  

законодавств  
ОМ  

6 Проведения 	роб 1т 	п0 	буд 1внИЦтву  1 400 IНш 1 кошти , 

трансформаторних  пгдстанцгй  якг  не  
забороненг  

законодавств  
ом , мгсцевий  

бюджет  
7 Створення  нових  зелених  зон  380 Iншг  кошти  

не  забороненг  
законодавств  

ОМ  
8 Забезпечення  централгзованого  вивезення  400 Мгсцевий  

ТВП 	за 	рахунок 	коштгв 	мгсцевого  бюджет  
бюджету 	з 	несанкцгонованих  

смгттезвалищ  та  приватному  сектору  
9 Будгвництво 	систем 	водовгдведення 	i 580 Iншг  кошти , 

водопостачання  якг  не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

10 Створення 	та 	утримання 	дитячих  100 Мгсцевий  
майданчикгв  бюджет  

ВСЬОГО : 7 230 
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СВЯТОПЕТР IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Придбання  паркових  лав  та  встановлення  119 Мгсцевий  

бгля  багатоповерхових  будинкгв  бюджет  
2 Будгвництво  локальних  прийомникгв  та  800 Мгсцевий  

талих 	вод 	по 	вул . 	Петровського , бюджет  
Шевченка , Польова  та  Амосова  

3 Озеленення  (придбання  та  висадка  дерев ) 100 Мгсцевий  
в  громадських  мгсцях  бюджет  

4 Придбання  пластикових  урн  для  смгття  18 Мгсцевий  
бюджет  

5 Придбання  комунального  автомобгля  1 800 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 2837 

ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний  ремонт  вулиць  с . Тарасгвка  377 Мгсцевий  

(вул . 	Котовського , 	вул . 	Калгнгна , бюджет  
Гагаргна ) 

2 Капгтальний 	ремонт 	даху 	Шкгльна  444,374 Iншг  кошти , 
будинок  1 якг  не  

забороненг  
законодавств  

ОМ  
3 Влаштування  пгшохгдних  переходгв  по  19,35 Iншг  кошти , 

вул . Коцюбинського  до  пров .Вишневого  якг  не  
та  Боженка  до  вул . Ленгна  забороненг  

законодавств  
ОМ  

ВСЬОГО : 840,724 

ХОДОС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	сгльського 	водогону  Мгсцевий  

(оргентовна  вартгсть  1 000 тис . грн .) бюджет  
ШПИТЬК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонтнг 	роботи 	водовгдведення 	та  50 Мгсцевий  
електрощитових  в  житлових  будинках  бюджет  
с .Лгсне  

2 КП  «Добробут » с .Шпитьки : Мгсцевий  
- 	ремонт : КНС  35 бюджет  
- 	смгттевоз  МАЗ  с .Шпитьки  50 

- 	- свердловини  Т 4ё  3 с .Шпитьки  35 

3 Перекриття 	та 	будгвництво 	даху  500 Мгсцевий  
молодгжного  центру  в  с .Мргя  бюджет  

4 Встановлення 	системи 	опалення 	та  150 Мгсцевий  
твердопаливного  котла  в  с .Горбовичг  бюджет  

ВСЬОГО : 820 

ВСЬОГО  по  галузг : 85883,184 
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Розд iл  4.1. « Освгтлення  населених  пунктгв  району» викласти  у  наступнгй  
редакцгТ : 

Ns Назва  заходу  План , Джерела  
з/п  тис . грн . фгнансування  
БОЯРСЬКА  М IСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя 	вуличного 	освгтлення  2 000 Мгсцевий  
(оргентована  вартгсть  15 000 тис . грн .) бюджет  

ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  
1 Встановлення 	свгтлофоргв 	(вул .Зелена - 1510 Мгсцевий  

вул .Л .цкра iнки , 	вул .Святошинська - бюджет  
вул .Л .цкра iнки ) 

БIЛОГОРОДСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт 	та 	реконструкцгя 	вуличного  450 Мгсцевий  

освгтлення  бюджет  
БОБРИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капгтальний  ремонт  мереж  вуличного  944,7 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

2 Реконструкцгя 	мереж 	вуличного  272,4 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

ВСЬОГО : 1217,1 

БУЗ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	вуличного 	освгтлення  Мгсцевий  

с .Бузова , Любимгвка , Буча  та  Гургвщина  бюджет  
(оргентована  вартгсть  2 000 тис . грн .) 

ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с .Гореничг  

1 Ремонт 	та 	обслуговування 	вуличного  100 Мгсцевий  
освгтлення  на  територг i сгльсько i ради  бюджет  

ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Облаштування 	та 	ремонт 	вуличного  15 Мгсцевий  

освгтлення  бюджет  
КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Систематичне  обслуговування  вуличного  200 Мгсцевий  
освгтлення . Зам  iна  та  встановлення  нових  бюджет  
лгхтаргв  

2 Реконструкцгя  електромереж  вуличного  Мгсцевий  
освгтлення  бюджет , 

субвенцгя  з  
державного  
бюджету  

ВСЬОГО : 200 

Л IСНИК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	мереж 	вуличного  170 Мгсцевий  

освгтлення  бюджет  
2 Капгтальний  ремонт  мереж  вуличного  130 Мгсцевий  

освгтлення  бюджет  
ВСЬОГО : 300 
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МАЛЮТЯНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Продовження  будгвництва  електричних  Мгсцевий  

мереж 	села 	Малютянка 	з 	монтажем  бюджет  
трансформаторних  пгдстанцгй  

ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  вуличного  освгтлення  287 Субвенцгя  з  

держбюджету  
ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво  мереж  електропостачання  4 000 Мгсцевий  
до  ДНЗ  та  ЗОШ  по  вулицг  Паркова  бюджет  

2 Реконструкцгя  вуличного  освгтлення  на  2 030 Мгсцевий  
вулицях : Авгаторгв , Пушкгна , Ленгна  бюджет  

3 Перенос  електролгнгй  по  вул . Княгинг  132 Мгсцевий  
Ольги  бюджет  

4 Будгвництво  мереж  вуличного  освгтлення  3000 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 9162 

СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт 	та 	обслуговування 	об ' ектгв  400 Мгсцевий  

зовнгшнього  освгтлення  бюджет  
2 Проведення 	 енергозберггаючих  1200 Мгсцевий  

технологгй 	у 	сферг 	зовнгшнього  бюджет  
освгтлення  

ВСЬОГО : 1600 

ХОДОС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Продовження 	будгвництва 	вуличного  126 Мгсцевий  

освгтлення  бюджет  
ХОТ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  пгд ' iзних  доргг  до  ДНЗ  2 147 Мгсцевий  
«Струмочок » в  с . Хотгв  бюджет  

ШПИТЬК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт 	лгнгй 	вуличного 	освгтлення 	в  400 Мгсцевий  

с .Шпитьки 	по 	вул . 	Нова , 	Ватутгна , бюджет  
Горького  

ВСЬОГО  по  галузг : 19514,1 

Роздгл  4.2. «цтримання  автомобгльних  доргг» викласти  у  наступнгй  редакцг i: 

цтримання  доргг  мгсцевими  радал iи  Киево -Святошинського  району  

	

Ns 	 Назва  заходу 	 План , 	Джерела  

	

з/п 	 тис . грн . 	фгнансуванн  
я  

БОЯРСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

	

1 	Реконструкцгя 	мгських 	доргг 	з 	5 000 	Мгсцевий  
облаштуванням  тротуаргв  i вело  доргжок 	 бюджет  



ВИШНЕВА  МIСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний 	ремонт 	вул . 	Чорновола  (2 800 Мгсцевий  

черга ) бюджети  
2 Капгтальний  ремонт  доргг  та  тротуаргв  по  990 Мгсцевий  

вул . Пгонерська -Орджонгкгдзе  бюджет  
3 Капгтальний  ремонт  доргг  та  тротуаргв  по  1 492 Мгсцевий  

вул . Залгзнична  бюджет  
4 Капгтальний  ремонт  доргг  та  тротуаргв  по  1 280 Мгсцевий  

вул . Гавргшгв  бюджет  
ВСЬОГО : 4562 

БIЛОГОРОДСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт 	асфальтного 	покриття 	доргг  1200 Мгсцевий  

мгсцевого  значення  бюджет  
Бц3IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  дороги  с .Бузова  по  вул . 2 000 Мгсцевий  
Ленгна , с .Любимгвка  по  вул . ПОльова  бюджет  

2 Капгтальний 	ремонт 	дороги 	вул . 1198 Державний  
Днгпровська  в  с .Бузова  бюджет  

ВСЬОГО : 3 198 

БОБРИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  гз  змгною  верхнього  шару  Мгсцевий  

асфальтного  покриття  доргг  Боярка -Ки iв - бюджет  
Чоп , 	Бглогородка -Бобриця -Жорнгвка - 

Ковбасин 	та 	Бглогородка -Бобриця 	- 

Жорнгвка  
ВIТО -ПОШТОВА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Асфальтування  доргг  в  с .Вгта -Поштова  та  3 000 Мгсцевий  
Юргвка  бюджет  

ГАТНЕНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Буд 1вництВ0 тротуару  по 	вул . 	Доброго  2113 М 1сцевиЙ  

Дуба , вул . Щорса , вул . Ленгна  бюджет  
2 Капгтальний  ремонт  вул . Доброго  Дуба  2 300 Мгсцевий  

(оргентована  вартгсть  650 тис . грн .) бюджет  
ВСЬОГО : 4 413 

ГОРЕНИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
с . Гореничг  

1 Провести  поточний  ремонт  асфальтового  1266 Мгсцевий  
покриття 	 вул .Ново i, 	(.Франка , бюджет , гншг  
Володимирсько i, Паторжинського , Садово i кошти , якг  не  
та  мгж  будинкових  про iздгв  по  вул .Садова  забороненг  
та  до  Гайдая ,14 законодавств  

ОМ  
2 Провести 	капгтальний 	ремонт 	вул . 3 600 Мгсцевий  

Центрально , В  iйськоно , прогул . Новий  бюджет  
3 Поточний  ремонт  пгшохгдно i доргжки  по  200 Мгсцевий  

гул . С  адона  бюджет  
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с . Стоянка  
4 200 Мгсцевий  

Поточний  ремонт  асфальтобетонного  бюджет , гншг  
покриття  дороги  до  церкви  кошти , якi не  

забороненг  
законодавств  

ОМ  
с . Гат iвка  

5 Капгтальнийремонт 	асфальтобетонного  730 Мгсцевий  
покриття  вул . Пгвнгчна , Мелгораторгв  бюджет , гншг  

кошти , якi не  
забороненг  

законодавств  
ОМ  

6 Поточний  ремонт  асфальтобетонного  покриття  156 Мгсцевий  
вул . Перепелина ,Ки iвська бюджет  

ВСЬОГО : 6152 
ГОРЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  дорожнього  покриття  вул . 400 Мгсцевий  
Лгсна , Мгчургна . бюджет  

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний  ремонт  дороги  по  вул . Лгснгй  в  1 085,159 Мгсцевий  

с . Капгтангвка  бюджети  
2 Поточний  ремонт  доргг  400 Мгсцевий  

бюджет  
ВСЬОГО : 1 485,159 

ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ямковий  ремонт  асфальтного  покриття  60 Мгсцевий  

бюджет  
КРЮК IВЩИНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво , 	реконструкцгя 	доргг  1036 Мгсцевий  
комунально i власностг  вул .Боярська  бюджет  

2 Поточний 	ремонт 	доргг 	села 	(ямковий  1135 Мгсцевий  
ремонт ) 	вул . 	Дружби , 	Гагаргна , бюджет  
пров .Кгрова , Балукова , Пгвденний  

ВСЬОГО : 2 171 

Л IСНИК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  доргг  200 Мгсцевий  

бюджет  
ЛИЧАНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капгтальний  ремонт  асфальтного  покриття  135 Мгсцевий  
провулку  Садовий  бюджет  

МАЛЮТЯНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Асфальтування  вулиць  села  Малютянка  90 Мгсцевий  

бюджет  
ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  доргг  150 Субвенцгя  з  



державного  
бюджету  

ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  доргг  на  територг i сгльсько i ради  6 500 Мгсцевий  

бюджет  
2 Виготовлення  технгчно i документацг i та  143,1 Мгсцевий  

будгвництво 	першо i 	черги 	дороги 	в iд  бюджет  
вул .В .Кгльцево i до  вул . Матросова  

3 Будгвництво  дороги  в iд  вул . Шевченка  до  58 Мгсцевий  
вул . Пгвнгчна  бюджет  

4 Завершення  реконструкцг i дороги  по  вулицг  4353,2 Мгсцевий  
Я . Мудрого  бюджет  

5 Розроблення 	проектно -кошторисно i 114,1 Мгсцевий  
документацг i по  реконструкцг i дороги  по  бюджет  
вул . Садова  

6 Завершення  реконструкцг i дороги  по  вул . 1 642 Мгсцевий  
Паркова  бюджет  

7 Реконструкцгя  дороги  по  вул . Черкаська  1 100 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 13910,4 

СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поступове 	асфальтування 	доргг  18 000 Мгсцевий  

комунально i 	власностг 	(реконструкцгя , бюджет  
поточний  ремонт  та  капгтальний  ремонт ) 

СВЯТОПЕТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  доргг  2 000 Мгсцевий  

бюджет  
2 Ремонт  та  будгвництво  тротуаргв  по  вул . 600 Мгсцевий  

Петровського  та  Красний  Пахар  бюджет  

ВСЬОГО : 2 600 

ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	асфальт -бетонного  145,86 Мгсцевий  

покриття  бгля  багатоповерхових  будинкгв  бюджет  

2 Грейдерування 	вулиць 	без 	твердого  11 Мгсцевий  
покриття  бюджет  

3 Першочерговий  ремонт  вулиць  1 403 Мгсцевий  
бюджет  

4 Поточний  ремонт  вулиць  села  Тарасгвка  731,972 Мгсцевий  
бюджет  

5 Поточний  ремонт  вулиць  села  Нове  995,702 Мгсцевий  
бюджет  
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6 Капгтальний  ремонт  вулиць  села  Тарасгвка  1 407,65 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 4 695,184 

ХОДОС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  доргг  с .Ходосгвка  210 Мгсцевий  

бюджет  
2 Капгтальний  ремонт  доргг  1 000 Мгсцевий  

бюджет  
ВСЬОГО : 1210 

ВСЬОГО  по  галузг  : 72632,743 

Роздгл  7.1. «Охорона  здоров ' я» викласти  у  наступнгй  редакцг i: 

7.1. Охорона  здоров ' я  

Дитячо -юнацька  спортивна  школа  

Ns Назва  заходу  Джерела  Джерела  
з/п  фгн-ня  фгнансувания  

(2016р.) 
тис . грн . 

1 Закупгвля  тренажергв  кардгостимулювання  300 Мгсцевий  
бюджет  

План  розв iiтку  охорон ii здоров ' я  Киево -Святошинського  району  в  2016 роцг  

Ns Назва  заходу  Джерела  Джерела  
з/п  фгнансувани  фгнансуваиня  

я  (2016- 
2017рр .) 
тис . грн . 

ЦРЛ  
1 - корегування  ПКД  на  реконструкцгю  Районний  

приймального  вгддглення  400 бюджет  
2. Капгтальний  ремонт  

2.1 Капгтальний  ремонт  хгрурггчного  Районний  i 
вгддглення  стацгонару  800 обласний  

бюджети  
2.2 Капгтальний  ремонт  харчоблоку  ЦРЛ  900 Районний  i 

обласний  
бюджети  

2.3 Капгтальний  ремонт  покргвлг  даху  Районний  i 
стацгонару  ЦРЛ  450 обласний  

бюджети  
2.4 Капгтальний  ремонт  покргвлг  дитячо i Районний  i 

полгклгнгки  ЦРЛ  1495 обласний  
бюджети  
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2.5 Капгтальний  ремонт  примгщень  дитячо i Районний  i 
полгклгнгки  1 499 обласний  

бюджети  
2.6 Капгтальний  ремонт  примгщень  дитячо i Районний  i 

полгклгнгки  1499 обласний  
бюджети  

2.7 Капгтальний  ремонт  пологового  будинку  1000 Районний  i 
обласний  
бюджети  

2.8 Капгтальний  ремонт  полгклгнгки  ЦРЛ  300 Районний  i 
обласний  
бюджети  

2.9 Капгтальний  ремонт  полгклгнгки  ЦРЛ  1 490,0 Районний  i 
обласний  
бюджети  

2.10 Капгтальний  ремонт  полгклгнгки  ЦРЛ  1 490,0 Районний  i 
обласний  
бюджети  

2.11 Капгтальний  ремонт  даху  стерилгзацгйного  540 Районний  i 
вгддглення  обласний  

бюджети  
2.12 Капгтальний  ремонт  гнфекцгйного  1380 Районний  i 

вгддглення  обласний  
бюджети  

2.13 Капгтальний  ремонт  гаража  
1390 Районний  

бюджет  
2.14 Капгтальний  ремонт  стацгонару  

Районний  i 
400 обласний  

бюджети  
2.15 Вхгдна  група  стацгонару  Субвенцгя  вгд  

70 органгв  
мгсцевого  

самоврядування  
2.16 Капгтальний  ремонт  жгночо i консультацг i 14990 Районний  i 

обласний  
бюджети  

2.18 Капгтальний  ремонт  стацгонару  14990 Районний  i 
Вишнгвсько i м  iсько  лгкарнг  обласний  

бюджети  
2.19 Капгтальний  ремонт  жгночо i консультацг i 14990 Районний  i 

Вишнгвсько i м  iсько  лгкарнг  обласний  
бюджети  

З . Поточний  ремонт  
3.1 Поточний  ремонт  бухгалтерг i 200 Районний  i 

обласний  
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бюджети  
3.2 Поточний  ремонт  бухгалтерг i 200 Районний  i 

обласний  
бюджети  

3.3 Поточний  ремонт  систем  опалення  гаража  153 Районний  i 
обласний  
бюджети  

4. Придбання  основних  засобгв  
4.1 Реконструкцгя  систем  опалення  720 Районний  i 

протитуберкульозного  вгддглення  обласний  
бюджети  

5 Придбання  основных  засобгв  
5.1 Придбання  медичних  гнструментгв  та  5000 Районний  i 

медичного  обладнання  обласний  
бюджети  

5.2 Придбання  комп ' ютергв  та  оргтехнгки  800 Районний  i 
обласний  
бюджети  

5.3 Придбання  програмного  забезпечення  150 Районний  i 
обласний  
бюджети  

Всього : 26320 
Ю  «Центр  первинног  медико -сангтарног  допомоги » 

Капгтальний  ремонт  
1.1 Капгтальний  ремонт  Дмитргвсько i АЗПСМ  300 Районний  i 

обласний  
бюджети  

1.2 Капгтальний 	ремонт 	Шпитькгвсько i 500 Районний  i 
АЗПСМ  обласний  

бюджети  
1.3 Капгтальний  ремонт  Забгрсько i АЗПСМ  1200 Районний  i 

обласний  
бюджети  

1.4 Капгтальний 	ремонт 	вгкон 	Забгрсько i 100 Районний  i 
амбулаторг i обласний  

бюджети  
1.5 Капгтальний 	ремонт 	Святопетргвсько i 450 Районний  i 

АЗПСМ  обласний  
бюджети  

1.6 Капгтальний 	ремонт 	Гургвщансько i 80 Районний  i 
АЗПСМ  обласний  

бюджети  
Поточний  емонт  

2.1 Поточний 	ремонт 	систем 	опалення  85 Районний  i 
Личансько i АЗПСМ  обласний  

бюджети  
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2.2 Поточний  ремонт  Ходосгвсько i АЗПСМ  70 Районний  i 
обласний  
бюджети  

Придбання  основних  засобгв  
3.1 Придбання  сангтарних  автомобглгв  4000 Районний  i 

обласний  
бюджети  

ВСЬОГО : 6785 

ВСЬОГО : 33105 

Додатковг  роботи : Районний  i 
обласний  
бюджети  

1 Придбання 	медичного 	обладнання , 837 Районний  
оргтехнгки 	та 	меблгв , 	придбання  бюджет  
програмного  забезпечення  

2 Проведення 	капгтальних 	ремонтгв  10 350 Районний  
прим  iщень 	гнфекцгйного 	вгддглення , бюджет  
харчоблоку , 	 центрального  
стерилгзацгйного 	вгддглення , 	дитячого  
вгддглення  районно i лгкарнг  

3 Проведення  реконструкцг i приймального  2 576 Районний  
вгддглення  бюджет  

4 Чабангвська  с/р  придбання  обладнання  для  14,7 Районний  
медично i амбулаторг i бюджет  

5 Петргвська  с/р  придбання  обладнання  для  249 Районний  
медично i амбулаторг i бюджет  

6 Соф .Борщаггвська 	с/р 	придбання  469 Районний  
обладнання  для  медично i амбулаторг i бюджет  

7 Шпитькгвська  с/р  придбання  обладнання  10 Районний  
для  медично i амбулаторг i бюджет  

8 Бузгвська 	с/р 	проведення 	капгтального  80 Районний  
ремонту  примгщення  медично i амбулаторг i бюджет  

9 Соф .Борщаггвська 	с/р 	проведення  900 Районний  
капгтального 	ремонту 	прим  iщення  бюджет  
медично i амбулаторг i 

ВСЬОГО : 15485,7 

Всього  по  галузг : 48 890,7 

Мгсцевг  ради  району  

Ns 

зfп  
Назва  заходу  План , 

тис . грн . 

Джерела  
фгнансування  

Бц3IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проектно -кошторисно i Мгсцевий  

документацг i на  клуб  та  ФАПу , бгблготеки  бюджет  
в  с . Хмгльна  (оргентована  вартгсть  500 тис . 
грн .) 
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ГАТНЕНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  (Амбулаторгя ) (оргентована  

вартгсть  500 тис . грн .) 

300 Мгсцевий  
бюджет  

ГОРЕНИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
с .Лука  

1 Поточний  ремонт  ФАПу  40 Мгсцевий  
бюджет  

2 Поточний  ремонт  фельдшерського  пункту  100 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 140 

ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Замгна  вгкон  в  лгкарнг  100 Мгсцевий  

бюджет  
ЛИЧАНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Облаштування 	фасаду 	примгщення  
медично i амбулаторг i загально i практики  
сгмейно i медицини  

100 Мгсцевий  
бюджет  

МАЛЮТЯНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Постановка 	на 	баланс 	сгльсько i 	ради  

прим  iщення  медично i амбулаторг i 
3 Мгсцевий  

бюджет  
ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Надання 	допомоги 	Шпитькгвськгй  

дгльничнгй  лгкарнг  та  Шпитькгвськгй  ЗОШ  
12 Iншг  кошти , якг  

не  забороненг  
законодавством  

ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Завершення  реконструкцг i з  розширенням  

мед  амбулаторг i по  вул . Шкгльнгй ,23 
13 435,8 Мгсцевий  

бюджет  
2 Провести  поточний  ремонт  примгщення  

мед  амбулаторг i по  вул . Шкгльна  
300 Мгсцевий  

бюджет  

3 Придбання 	легкового 	автомобгля 	для  
медамбулаторг i 

205 Мгсцевий  
бюджет  

4 Придбання  автомобгля  швидко i допомоги  
(оргентовна  вартгсть  3 000 тис . грн .) 

ВСЬОГО : 13 640,8 

ВСЬОГО  по  мгсцевим  радам : 14295,8 

Роздгл  7.2. « Освгта » впкластп  у  наступнгй  редакцгг : 

План  соцгально -економгчного  розвптку  освгтп  району  в  2016 роцг  

План , 
Джерела  

Заклад  Вид  видаткгв  фгнансуванн  
тис . грн . 

я  
Боярський  НВК  Поточний  ремонт  та  

88,6 
Районний  

«Ггмназгя  ЗОШ  I-III ггдродинамгчне  очищення  бюджет  
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ступен iв» системи  опалення  

Гатнянська  ЗОШ  I-III Поточний  ремонт  та  Районний  
ггдродинамгчне  очищення  108,3 бюджет  

ступенгв  
водозабгрно i свердловини  

Забгрська  ЗОШ  I-III Поточний  ремонт  та  Районний   
ггдродинамгчне  очищення  123,1 бюджет  

ступенгв  
системи  опалення  

Малютянська  ЗОШ  I-II 
Поточний  ремонт  та  Районний  
ггдродинамгчне  очищення  73,8 бюджет  

ступенгв  
системи  опалення  

Хотгвський  НВК  Поточний  ремонт  та  Районний  
«ЗОШ  I-III ступенгв  - ггдродинамгчне  очищення  150,3 бюджет  
Ггмназгя  » системи  опалення  

Бглогородська  ЗОШ  I- 
Поточний  ремонт  та  Районний  

III ступенгв  N2 
ггдродинамгчне  очищення  160,3 бюджет  
системи  опалення  

Малютянська  ЗОШ  I-II Районний  
ступенгв  

Поточний  ремонт  водогону  15,6 
бюджет  

Програма  "Шкгльний  Придбання  шкгльних  Районний  
автобус " автобусгв  

1 000 бюджет  
Боярський  НВК  Капгтальний  ремонт  Районний  
«Ггмназгя  ЗОШ  I-III 300 бюджет  
ступенгв » 

газово i котельнг  

Святопетргвська  ЗОШ  Капгтальний  ремонт  Районний  
I-III ступенгв  газово i котельнг  270 бюджет  
Юргвська  ЗОШ  I-III Капгтальний  ремонт  Районний  
ступенгв  газово i котельнг  

250 бюджет  

Бглогородська  ЗОШ  I- Капгтальний  ремонт  Районний  
III ступенгв 	~1 N примгщення  300  бюджет  
Бглогородська  ЗОШ  I- Капгтальний  ремонт  Районний  
III ступенгв  3Ч 2 примгщення  300 бюджет  

Юргвська  ЗОШ  I-III Капгтальний  ремонт  Районний   
баскетбольного  165,2 бюджет   

ступенгв  майданчика  
Княжицька  ЗОШ  I-II Капгтальний  ремонт  Районний  
ступенгв  фасаду  (утеплення ) 30 бюджет  
Комунальна  Районний  
органгзацгя  «Дитячо - бюджет  
юнацька  спортивна  Капгтальний  ремонт  
школа» фасаду  (утеплення ) 450 

Замгна  будгвництва  Районний  
Дмитргвська  ЗОШ  I-III котельнг  на  твердому  

1 500 
бюджет  

ступенгв  паливг  на  реконстукцгю  
гснуючо i газово i котельнг  
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Софг iвсько - Районний  
Борщаггвський  НВК  бюджет  
"спецгалгзована  школа  Реконструкцгя  пгдвального  

1 200 
I-III ступенгв  - примгщення  
загальноосвгтня  школа  
I-III ступенгв " 
Лгсникгвська  ЗОШ  I-III Реконстукцгя  газово i Районний  
ступенгв  котельнг  

540 
бюджет  

Боярсько i ЗОШ  I-III Виготовлення  проекту  
870 

Районний  
ступенгв  Н 5 реконструкцг i з  добудовою  бюджет  

Боярсько i ЗОШ  I-III Реконструкцгя  фасаду  Районний  
ступенгв  М21 (утеплення ) 1 500 бюджет  

Гатнянська  ЗОШ  I-III 
реконструкцгя  актово i залп  700 

Районний  
ступенгв  бюджет  

Киево -Святошинський  
Реконструкц iя  прим iщення  450 

Районний  
РЦТМ  "Оберег

„ бюджет  

Всього : 10 545,2 

Фгнансування  закладгв  освгти  за  рахунок  коштгв  залучених  
мгсцевими  радами  району  

Ns Назва  заходу  План , Джерела  
з/п  тис . грн  . фгнансування  
БОЯРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  з  добудовою  ДНЗ  «Лгсова  100 Мгсцевий  
казка» бюджети  

2 Капгтальний  ремонт  та  обладнання  2-х  900 Мгсцевий  
груп  в  ДНЗ  «Казка» (оргентована  вартгсть  бюджет  
1 600 тис . грн .) 

ВСЬОГО : 1 000 

ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  II черги  загальноосвгтньо i 400 Державний  

середньо i 	школи 	З11 	по  бюджет , 

вул .Червоноармгйська , 	9 	в 	м .Вишневе  мгсцевий  
Киево -Святошинського  району  бюджет  

2 Реконструкцгя 	будгвлг 	ДНЗ 	по 	вул . 5 452,26 Мгсцевий  
Святошинська , 48 м .Вишневе  бюджет  

3 Реконструкцгя 	ДНЗ 	«Ромашка » 	по  1200 Мгсцевий  
вул .Зелена , 18 в  м . Вишневе  бюджет  

4 Реконструкцгя 	ДНЗ 	(ясла-садок) 700 Державний , 

«Яблунька » (1 черга ) мгсцевий  
бюджети  

5 Капгтальний 	ремонт 	та 	придбання  2 000 Мгсцевий  
обладнання  ДНЗ  места  бюджет  

ВСЬОГО : 9752,26 



ЧАБАН IВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  
1 Продовження 	будгвництва 	школи 	в  Мгсцевий  

смт .Чабани  (оргентована  вартгсть  60 000 бюджет  
тис . грн .) 

2 Замгна 	вгкон 	на 	енергозберггаючг  500 Мгсцевий  
загальноосвгтньо i 	школи 	I-III 	ст . 	в  бюджет  
с .Новосглки  

ВСЬОГО : 500 

БIЛОГОРОДСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення  проектно i документацг i на  300 Мгсцевий  

добудову  ЗОШ  З 	1 бюджет  
В IТО-ПОШТОВА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Дитячий  садок  (проект ,консервацгя ) 700 Мгсцевий  
бюджет  

ГАТНЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  дитячого  садка  (оргентована  100 Мгсцевий  

вартгсть  10 000 тис . грн .) бюджет  
Розробка 	проектно 	документацг i 	на  
будгвництво 	дитячого 	садка 	по 	вул . 

Космонавтгв 	(оргентована  вартгсть 	700 

тис . грн .) 

2 Освгтлення  /школа/ 50 Мгсцевий  
бюджет  

3 Реконструкцгя  системи  опалення  50 Мгсцевий  
бюджет  

4 Капгтальний  ремонт  водопостачання  50 Мгсцевий  
бюджет  

5 Капгтальний  ремонт  харчоблоку  50 Мгсцевий  
Ремонт  спортивного  залу  бюджет  

б  Ремонт  фасаду  школи /утеплення / 50 Мгсцевий  
бюджет  

7 Ремонт  даху  школи  50 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 400 

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 цтеплення  примгщення  дитячого  садка  1199,874 Мгсцевий  

«Дзвгночок » бюджети  
ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Замгна  вгкон  в  примгщеннг  ДНЗ  «Казкова  295 Мгсцевий  
рибка » бюджет  

2 Реконструкцгя  покргвлг  в  примгщеннг  ДНЗ  1 500 Мгсцевий  
«Казкова  рибка» бюджет  

ВСЬОГО : 1 795 

КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  ДНЗ  «Барвгнок » 5 000 Субвенцгя  з  
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державного  
бюджету  

2 Реконструкцгя  ДНЗ  «Барвгнок » 1 900 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 6 900 
ЛIСНИК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво  дитячого  садка  Субвенцгя  з  
державного  
бюджету  

2 Ремонт  паливно i системи  200 Мгсцевий  
бюджет  

3 цтеплення  котла  50 Мгсцевий  
бюджет  

4 Ремонт  кабгнету  вчителя  фгзкультури  50 Мгсцевий  
бюджет  

5 Будгвництво  парку  50 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 350 

МИРОЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво 	дошкгльного 	навчального  Мгсцевий  

закладу  (оргентована  вартгсть  10 000 тис . бюджет  
грн .) 

МИХАЙЛ IВСЬКО -РцБЕЖ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Проектування 	дитячого 	садка 	в  440 Iншг  кошти , якг  

с .Михайлгвка -Рубежгвка  не  забороненг  
законодавством  

ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка 	проектно 	документацг i 	на  300 Субвенцгя  з  

будгвництво 	дитячого 	садка 	по 	пров . державного  
м . Коцюбинського  бюджету  

ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Завершения  будгвництва  дитячого  садка  5 266,8 Мгсцевий  

на  150 мгсць  по  вулицг  Парковгй , 34-а  в  бюджет  
с .П .Борщаггвка  

2 Будгвництво  дитячого  садочка  на  70 мгсць  19 000 Iншг  кошти , якi 

по  вулицг  Ленгна  10-Ж  в  с .П .Борщаггвка  не  забороненг  
законодавством  

3 Придбання 	обладнання 	для 	дитячого  3 000 Мгсцевий  
садка  бюджет  

4 Фгнансування 	ГО 	«Центр 	розвитку  1400 Мгсцевий  
Апельсин » зггдно  з  Програмою  розвитку  бюджет  
дошкгльно i та  позашкгльно i освгти  

ВСЬОГО : 28 666,8 

СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  та  утримання  дитячого 	садка  1200 Мгсцевий  

«Золотий  колосок » бюджет  



2 Ремонт  Софг iвсько -Борщаггвсько i ЗОШ  I- 1 200 Мгсцевий  
III ст . бюджет  

ВСЬОГО : 2 400 

ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний  ремонт  старого  корпусу  д3 1 600 Мгсцевий  

«Вгночок» бюджет  та  гншг  
кошти , якi не  
забороненг  

законодавством  

ХОТ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  ДНЗ  «Струмочок » пров . 6 460 Мгсцевий  

Центральний ,3, с .Хотгв  бюджет  та  гншг  
кошти , якi не  
забороненг  

законодавством  
ШПИТЬК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  ДНЗ  «Свгтлячок » 16 900 Субвенцгя  
державного  
бюджету , 

мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО  по  мгсцевим  радам : 79793,934 

Роздгл  7.3. «Пгдтримка  сгм 'i, детей  i молодг , фгзична  культура  i спорт» 
викласти  у  наступнгй  редакцгг : 

Мгсцевг  ради  району  
Ns з/п  Назва  заходу  План , 

тис . грн . 

Джерела  
фгнансування  

ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  
1 Модернгзацгя  футбольного  поля  по  вул . 

Жовтневгй  
2288,3 Мгсцевий  

бюджет  
2 Проект  реконструкцг i футбольного  поля  

та  прилегло  територг i по  вул . Жовтневгй  
360 Мгсцевий  

бюджет  
3 Проект  реконструкцг i футбольного  поля  

та  прилегло  територг i по  вул . Жовтневгй  
1660 Мгсцевий  

бюджет  
ВСЬОГО : 4308,3 

ЧАБАН IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	 мгнг -футбольного  

майданчика  по  вул . Юностг , 1 

200 Мгсцевий  
бюджет  

ГАТНЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  спортивного  майданчика  240 Мгсцевий  

бюджет  
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2 Ремонт  пгдвального  примгщення  в  школг  200 Мгсцевий  
пгд 	спортивно -оздоровчий 	комплекс  бюджет  
(оргентована  вартгсть  500 тис . грн .) 

3 Розробка 	проектно 	документацг i 300 Мгсцевий  
(оргентована 	вартгсть 	300 	тис . 	грн .), бюджет  
будгвництво 	стад  iону 	(оргентована  
вартгсть 	3 000 	тис . 	грн .), 	проект  
(оргентована  вартгсть  2 000 тис . грн .) 

ВСЬОГО : 740 

ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с .Гореничг  

1 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  590 Мгсцевий  
майданчика  бюджет  

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  стадгону  в  с . Дмитргвка  400 Мгсцевий  

бюджет  
ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  сгльського  стадгону  120 Мгсцевий  
бюджет  

КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  стадгону  Мгсцевий  

бюджет  
Л IСНИК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Встановлення 	спортивно -ггрових  200 Мгсцевий  
майданчикгв  бюджет  

2 Облаштування  стадгону  80 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 280 

МИХАЙЛ IВСЬКО -РцБЕЖ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  спортивного  майданчику  500 Мгсцевий  

бюджет  
ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Фгнансування 	утримання 	сгльського  1200 Мгсцевий  
стадгону  та  Програми  розвитку  фгзично i бюджет  
культури  та  спорту  

2 Виготовлення 	проектно -кошторисно i 750 Мгсцевий  
документацг i 	на 	будгвництво  бюджет  
спортивного  комплексу  

ВСЬОГО : 1950 

СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Буд 1вництв0 	ф 1зкультурн 0-ОЗДОрОВЧОГ 0 15 000 М 1сцевий  

комплексу 	на 	базг 	спортивного  бюджет  
майданчика  по  Ленгна , 1146 

СВЯТОПЕТР IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Облаштування  спортивного  майданчика  250 Мгсцевий  
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з  придбанням  спортивного  гнвентарю  бюджет  
ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Участь  команд  з  футболу , волейболу , 

легко  атлетики  в  змаганнях  ргзних  ргвнгв  
54,2 Iншг  кошти , якг  

не  забороненг  
законодавством  

ВСЬОГО  по  мгсцевим  радам : 24392,5 

Роздгл  7.4. «Культура  i туризм» викласти  у  наступнгй  редакцгг : 

План  розвитку  закладгв  культури  за  рахунок  
районного  бюджету  у  2016 рог'! 

Ns Назва  заходу  План  Джерело  
з/п  тис . грн . фгнанс jванн  

я  
1 Придбання  мультимедгйного  обладнання , 50 Районний  

копгювально i, цифрово i та  вгдеотехнгки  бюджет  
для  центрально  районно  бгблготеки  та  
районно  бгблготеки  для  дгтей  

2 Придбання 	комп ' ютерно i 	технгки 	для  150 Районний  
центрально 	районно 	бгблготеки 	та  бюджет  
районно  бгблготеки  для  дгтей  

3 Придбання  лгтератури  для  центрально i 200 Районний  
районно 	бгблготеки 	та 	районно  бюджет  
бгблготеки  для  дгтей  

4 Встановлення  протипожежно i сигналгзацг i 85 Районний  
в  центральнгй  районнгй  бгблготецг  для  бюджет  
дорослих  

5 Капгтальний 	ремонт 	даху 	КПНЗ  770 Районний  
«Боярська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

6 Поточний 	ремонт 	фасаду 	КПНЗ  200 Районний  
«Петргвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

7 Придбання 	меблгв 	для 	комунальних  100 Районний  
позашкгльних 	навчальних 	закладгв 	— бюджет  
дитячих  шкгл  мистецтв  району  

8 Придбання  музичних  гнструментгв  для  100 Районний  
дитячих  шкгл  мистецтв  району  бюджет  

9 Проектування  та  будгвництво  115 Районний  
господарського  примгщення  на  територг i бюджет  
Малютянського  музею  М .К .Пимоненка  

10 Обслуговування 	рухомих 	механгзмгв  120 Районний  
сцени  районного  будинку  культури  бюджет  

11 Встановлення 	сценгчного 	освгтлення 	в  150 Районний  
гладацькому 	залг 	районного 	будинку  бюджет  
культури  
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12 Капгтальний  ремонт  спортивно i залп  в  1000 Районний  
районному  будинку  культури  бюджет  

13 Капгтальний 	ремонт 	вхгдно i 	групи  300 Районний  
районного  будинку  культури  бюджет  

14 Придбання  одягу  сцени  для  районного  50 Районний  
будинку  культури  бюджет  

15 Придбання 	комп ' ютерно i 	технгки 	для  50 Районний  
районного 	будинку 	культури 	та  бюджет  
централгзовано i бухгалтерг i 

16 Придбання  музично i та  звукопгдсилюючо i 1 000 Районний  
апаратури  для  клубних  закладгв  району  бюджет  

17 Капгтальний  ремонт  примгщення  будинку  1500 Районний  
культури  с . Музичг  бюджет  
Додатковг  роботи : 

18 Поточний  ремонт  актово i зали  районного  Районний  
будинку  культури  бюджет  

19 Ремонт  системи  водопостачання  КПНЗ  Районний  
«Петргвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

20 Поточний 	ремонт 	примгщення 	КПНЗ  Районний  
«Шпитькгвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

21 Поточний 	ремонт 	примгщення 	КПНЗ  Районний  
«Вишнгвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

22 Поточний  ремонт  музею  гменг  Миколи  Районний  
Пимоненка  в  с .Малютянка  бюджет  

23 Придбання 	багатофункцгональних  Районний  
пристро iв  для  дитячих  шкгл  мистецтв  бюджет  
району  

24 Придбання 	ноутбуку 	для 	КПНЗ  Районний  
«Вишнгвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

25 Придбання  столгв  для  районного  будинку  Районний  
культури  бюджет  

26 Придбання 	стгльцгв 	для 	районного  Районний  
будинку  культури  бюджет  

27 Придбання 	штор 	для 	актово i 	залп  Районний  
районного  будинку  культури  бюджет  

28 Виготовлення  свгдоцтв 	про  закгнчення  Районний  
освгти  в  школг  естетичного  виховання  бюджет  

29 Поточний 	ремонт 	примгщення 	КПНЗ  Районний  
«Чабангвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

30 Придбання  музично i апаратури 	КПНЗ  Районний  
«Шпитькгвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

31 Придбання  будгвельних  матергалгв  для  Районний  
дитячих  шкгл  мистецтв  бюджет  

32 Придбання  музично i лгтератури  КПНЗ  Районний  
«Боярська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  
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33 Виготовлення 	костюмгв 	для 	духового  Районний  
оркестру  КПНЗ  «Петргвська  дитяча  школа  бюджет  
мистецтв » 

ВСЬОГО : 5 940 

План  розвитку  закладгв  культури  за  рахунок  мгсцевих  бюджетгв  району  
та  спонсорськог  допомоги  у  2016 роцг  

Ns з/п  Назва  заходу  План , 
тв с . грн . 

Джерела  
фгнансувннн  

я  
БОБРИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний 	ремонт 	будинку 	культури  
(оргентована  вартгсть  1 500 тис . грн .) 

Мгсцевий  
бюджет  

ГАТНЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний  ремонт  клубу  (оргентована  

вартгсть  600 тис . грн .) 
400 Мгсцевий  

бюджет  
ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с .Гореничг  

1 Капгтальний 	ремонт  будинку  культури  в  
с . Горенич i 

626 Мгсцевий  
бюджет  

с .Лука  
2 Капгтальний  ремонт  примгщень  клубу  

с .Лука  
1 490 Мгсцевий  

бюджет  
ВСЬОГО : 2 116 

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний 	ремонт 	будинку  культури  

(утеплення ) в  с  .дмитр iвка  
882,793 Мгсцевий  

бюджети  
ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя 	покргвлг 	в 	примгщеннг  
будинку  культури  

104 Мгсцевий  
бюджет  

МИРОЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  та  реконструкцгя  сгльського  клубу  200 Мгсцевий  

бюджет  
МУЗИЧАНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  будинку  культури  693 Мгсцевий  
бюджет  

ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	котельнг 	будинку  

культури  
50 Субвенцгя  з  

держ . 
бюджету  

СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Фгнансування  культурно -масових  заходгв  

(художнг  колективи ) 
40 Мгсцевий  

бюджет  
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2 Проведения  новоргчних  свят , подарунки  50 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 90 
ШПИТЬК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво  котельнг  та  системи  опалення  
в  клубг  с .Лгсне  

900 Мгсцевий  
бюджет  

2 Капгтальний 	ремонт 	хореографгчного  
класу  в  БК  с .Шпитьки  

300 Субвенцгя  з  
державного  
бюджету  

ВСЬОГО : 1200 

ВСЬОГО  по  мгсцевим  радам : 4655,793 

Роздгл  14. «ПЛАН  ЕКОНОМ IЧНОГО , СОЦ IАЛЬНОГО  ТА  КУЛЬТУРНОГО  
РОЗВИТКУ  М IСЦЕВИХ  РАД  РАЙОНУ  ЗА  2016 РIК» викласти  у  наступнгй  
редакцгг : 

Вгдповгдно  до  уточнених  показникгв  Плану  економгчного , соцгального  та  
культурного  розвитку  мгсцевих  рад  на  2016 ргк , об ' ем  фгнансування  вгдповгдних  
заходгв  в  2016 роцг  становить  380 349,214 тис . грн . 

Ns з/п  Назва  заходу  План , Джерела  
тис . грн . фгнансувавн - 

ня  
БОЯРСЬКА  М IСЬКА  РАДА  

1 Встановлення  2 свгтлофорних  об ' ектгв  1 000 Мгсцевий  
на  територг i мгста  (оргентована  вартгсть  бюджет  
3 000 тис . грн .) 

2 Придбання 	спецтехнгки 	для  6 744 Мгсцевий  
комунальних  пгдприемств  мгста  (КП  бюджет  
БГВУЖКГ )(смгттевоз 	МАЗ -5337 	— 

2800,00, 	Автовишка 	ПМС -212-02 	— 

1050,00, ГАЗ  3023-244 Бгзнес  БОРТ - 

354,00, вакуумна  машина  КО -503В , на  
шасг 	ГАЗ -3309-720,00, 	смгттевоз 	з  
боковим  завантаженням  СБМ  на  шасг  
МАЗ -5340 — 1700,00. 

3 Придбання 	спецтехнгки 	для  3 000 Мгсцевий  
комунальних  пгдприемств  мгста  (КП  бюджет  
«Боярка -водоканал ) 	(аваргйно - 

ремонтна  майстерня  АСАМ  — 885,0, 

Автокран 	КС -3579-802 	— 	880,0, 
екскаватор  JСВЗСХ  — 1200,0, вакуумна  
машина  КО -503В  — 870,0, самоскид  
МАЗ5550В2 — 1115,0, самоскид  ГАЗ - 

3309 — 655,0, ГАЗ3023-244 Бгзнес  БОРТ  
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- 	354,0, 	вишка 	КАМАЗ 	- 	1750,0, 
Аваргйка 	ГАЗ 	- 	365,0, 	екскаватор  
ТЕРЕКС  - 1800,0) 

4 Реконструкцгя  вуличного  освгтлення  2 000 Мгсцевий  
бюджет  

5 Реконструкцгя 	мгських 	доргг 	з  5 000 Мгсцевий  
облаштуванням 	тротуаргв 	i 	вело  бюджет  
доргжок  

6 Реконструкцгя 	з 	добудовою 	ДНЗ  100 Мгсцевий  
«Лгсова  казна» бюджети  

7 Капгтальний  ремонт  та  обладнання  2-х  900 Мгсцевий  
груп 	в 	ДНЗ 	«Казка » 	(оргентована  бюджет  
вартгсть  1 600 тис . грн .) 

8 Будгвництво  спортивного  майданчика  1400 Мгсцевий  
по  вул . Лгнгйна ,28 бюджет  

ВСЬОГО : 21 044 

ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	трансформаторно i Мгсцевий  

пгдстанцг i КТП -639 на  котельнг  М2 2 по  бюджет  
вул . Чорновола  1 1100 

2 Реконструкцгя 	котла 	КВГМ -20 	на  Iншг  кошти , якi 

котельнг  М2 1 не  забороненг  
826,4 законодавством  

3 Реконструкцгя 	та 	замгна 	теплово i Iншг  кошти , якi 

мережг  по  пров .Кооперативний  (в iд  ТК - не  забороненг  
76) 415,2 законодавством  

4 Реконструкцгя 	та 	замгна 	теплово i Iншг  кошти , якi 

мережг  по  вул . Ломоносова  (вгд  ТК-33- не  забороненг  
3) 87,4 законодавством  

5 Iншг  кошти , якi 

не  забороненг  
Капгтальний  ремонт  ж /ф  (покргвля ) 3819,5 законодавством  

6 Мгсцевий  
вул .Пгвденна , 7 457,2 бюджет  

7 Мгсцевий  
вул . Святошинська , 26 822,4 бюджет  

8 Мгсцевий  
вул . Першотравнева  17 344,5 бюджет  

9 Мгсцевий  
вул .Машинобудгвникгв , 15 832,8 бюджет  

10 Мгсцевий  
вул .Машинобудгвникгв , 15а  637,3 Бюджет  

11 Мгсцевий  
вул . Святошинська , 31 525,3 Бюджет  

12 Проект 	реконструкцг i 	покргвлг  Мгсцевий  
житлового 	будинку 	по  бюджет  
вул .Першотравнева  14-14а  

200 
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13 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  Мгсцевий  
майданчика 	по 	вул .Балукова ,1 бюджет  
(футбольний ) 830 

14 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  Мгсцевий  
майданчика  по  вул .Святоюрг iвська ,20 бюджет  
(футбольний ) 920 

15 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  Мгсцевий  
майданчика 	по 	вул .Пгвденна ,7 бюджет  
(баскетбольно -волейбольний ) 1050 

16 Капгтальний 	ремонт 	дитячого  Мгсцевий  
майданчика  по  вул .Святоюрг iвська  1012 200 бюджет  

17 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  Мгсцевий  
ггрового 	майданчика 	по 	вул . бюджет  
Жовтнева ,51 349,7 

18 Заходи  по  термомодернгзацг i (проекти  Мгсцевий  
кап .ремонту  житлових  будинкгв ) 1716 бюджет  

19 Державний  та  
Капгтальний  ремонт  житлових  будинкгв  мгсцевий  
(герметизацгя  стикгв ) 733 бюджети  

20 Капгтальний  ремонт  лгфтгв  в  житлових  Мгсцевий  
будинках : 	Жовтнева 	1, 	Балукова 	5, бюджет  
Щорса 	10) та  придбання  лгфтового  
обладнання  6100 

21 Мгсцевий  
Капгтальний  ремонт  пгд ' iздгв  житлових  Бюджет  
будинкгв  944,9 

22 Капгтальний 	ремонт 	прибудинкових  Мгсцевий  
територгй  6995,6 бюджет  

23 Мгсцевий  
вул .Першотравнева  17 310 бюджет  

24 Мгсцевий  
вул .Ватутгна  18 480 бюджет  

25 Мгсцевий  
вул .Жовтнева , 6 960 бюджет  

26 Мгсцевий  
вул .Жовтнева , 8 1233,7 бюджет  

27 Мгсцевий  
вул .Вгтянська , 4 1050 бюджет  

28 Мгсцевий  
вул .Першотравнева  14 870 бюджет  

29 Мгсцевий  
вул . Святошинська  42-46 1200 бюджет  

30 Мгсцевий  
вул .Машинобудгвникгв ,13 35,5 бюджет  

31 Мгсцевий  
по  вул . Святошинська , 26 730,4 бюджет  

32 Мгсцевий  
вул . Орджонгкгдзе  7 126 бюджет  



33 Капгтальний 	ремонт 	вгдмостки  Мгсцевий  
житлового  будинку  по  вул . Вгтянська ,4 271,2 бюджет  

34 Капремонт 	водопроводу 	по 	вул . Мгсцевий  
Л .цкра iнки  35-37 1189,4 бюджет  

35 Замгна  ввгдно i засувки  Ду  800 на  КНС  Iншг  кошти , якi 

М2 1 по  вул .Киiвськгй ,2 не  забороненг  
500 законодавством  

36 Капгтальний 	ремонт 	побутово i Мгсцевий  
каналгзацг i 	по 	провул .Радянський , бюджет  
м .Вишневе  910,6 

37 Проектно -кошторисна  документацгя  по  Мгсцевий  
кап  iталь  ному 	ремонту 	водопровгдно i бюджет  
мережг 	по 	вул . 	Киiвська 	1- 

вул .Машинобудгвникгв ,17 500 

38 Проектно -кошторисна  документацгя  по  Мгсцевий  
капгтальному 	ремонту 	водопровгдно i бюджет  
мережг 	по 	вул . 	Киiвська 	1- 

______ вул .Машинобуд iвник iв , 17 250 

39 Проектно -кошторисна  документацгя  на  Мгсцевий  
капгтальний  ремонт  водорозподгльчих  бюджети  
колодязгв  гз  замгною  запгрно i каналгз . 

арматури  м . Вишневе  250 

40 Реконструкцгя 	ВНС 	по 	вул . Iншг  кошти , якi 

Промисловгй  не  забороненг  
500 законодавством  

41 Переоснащення 	вузлгв 	облгку  Мгсцевий  
багатоквартирних  житлових  будинкгв  890 бюджет  

42 Переоснащення 	 артезганських  Iншг  кошти , якi 

свердловин 	гз 	зам  iною 	насосного  не  забороненг  
обладнання  120 законодавством  

43 Капгтальний 	ремонт 	водостгчних  Мгсцевий  
систем 	гуртожиткгв 	по 	вул . бюджет  
Святошинська ,42, 46 в  м . Вишневе  145 

44 Проекти 	внутргшньобудинкових  Мсцевий  
газопровгдних 	систем 	гуртожиткгв  бюджет  
вул .Святошинська  42,46 80 

45 Виготовлення 	проектно -кошторисно i Мгсцевий  
документацг i 	з 	реконструкцг i бюджет  
електромережг 	гуртожитку 	по  
вул .Святошинська ,13 40 

46 Реконструкцгя 	 електромережг  Мгсцевий  
гуртожитку  по  вул . Святошинська ,42 бюджет , гншг  

кошти , якi не  
забороненг  

1240,1 законодавством  

47 Реконструкцгя 	 електромережг  Мгсцевий  
гуртожитку  по  вул . Святошинська ,46 бюджет , гншг  

1240,1 кошти , якi 
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незабороненг  
законодавством  

48 Капгтальний 	ремонт 	примгщення  Мгсцевий  
гуртожитку 	по 	вул . 	Святошинська , бюджет  
46(торцева  стгна , санвузли ) 900 

49 цтеплення 	торцевих 	стгн 	житлових  1800 Мгсцевий  
будни  кiн  бюджет  

50 Внесок  до  статутного 	капгталу  КП  200 Мгсцевий  
"Центр  державно i реестрацг i" бюджет  

51 Внесок  до  статутного 	капгталу  КП  100 Мгський  
"Головне 	управлгння 	комунального  бюджет  
господарства " Вишнево i мгсько i ради  

52 Внесок  до  статутного 	капгталу  КП  800 Мгський  
"Вишнгвськводоканал " 	Вишнево i бюджет  
мгсько i ради  

53 Внесок  до  статутного 	капгталу  КП  250 Мгський  
"Управлгння 	 комунальним  бюджет  
господарством " Вишнево i мгсько i ради  

54 Внесок  до  статутного 	капгталу  КП  280 Мгсцевий  
"Управлгння  мгським 	господарством " бюджет  
Вишнево i мгсько i ради  (для  придбання  
теплолгчильникгв ) 

55 Придбання  обладнання  для  проведения  220 Мгсцевий  
капгтального  ремонту  дахово i котельнг  бюджет  
по  вул . Л  цкра iнки , 19 

56 Придбання  обладнання  для  проведения  180 Мгсцевий  
капгтального  ремонту  дахово i котельнг  бюджет  
по  вул  Вгтянська ,1 а  

57 Проект  будгвництва  парку  Перемоги  по  70 Мгсцевий  
вул . Освгти  (Червоноармгйська ) бюджет  

58 Капгтальний  ремонт  вул .Чорновола  в  800 Мгсцевий  
м .Вишневому  Киiвсько i областг  бюджет  

59 Спгвфгнансування 	по 	капгтальному  53,618 Мгсцевий  
ремонту 	вул . 	Чорновола 	в 	м . бюджет  
Вишневому  Киiвсько i областг  

60 Встановлення  свгтлофоргв  (вул .Зелена - 1510 Мгсцевий  
вул .Л .Укра iнки , 	вул . Святошинська - бюджет  
вул .Л .Укра iнки) 

61 990 Мгсцевий  
вул  Пгонерська - Орджонгкгдзе  бюджет  

62 1492 Мгсцевий  
вул .Залгзнична  бюджет  

63 1280 Мгсцевий  
вул . Гавриш  гв  бюджет  

64 Проект  будгвництва  скверу  по  вул . Л . 108 Мгсцевий  
цкра iнки  бюджет  

65 Влаштування  скверу  Червоноармгйська  1570 Мгсцевий  
2-З , За  бюджет  



66 300 Мгсцевий  
Виготовлення  нам  'ятних  знакгв  бюджет  

67 Придбання  контейнергв  для  побутових  98 Мгсцевий  
вгдходгв  бюджет  

68 190 Мгсцевий  
Придбання  обмежувачгв  руку  бюджет  

69 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  580 Мгсцевий  
реконструкцг i 	вулиць 	Балукова 	та  бюджет  
Ломоносова 	з 	будгвництвом  
шляхопроводу  

70 Придбання 	обладнання 	для 	потреб  313,7 Мгсцевий  
благоустрою  бюджет  

71 Придбання  спецтехнгки  (смгттевозгв  - 2 9800 Державний , 
од ., 	вакуумно i 	пгдмгтально - мгсцевий  
прибирально i 	машини 	-1 бюджети  
од .,екскаватора  та  гн . обладнання ) 

72 112,8 Державний , 
Капгтальний 	ремонт 	тротуару 	по  мгсцевий  
вул .Европейська  ,24 бюджети  

73 Капгтальний  ремонт 	та  благоустргй  594,6 Мгсцевий  
територг i по  вул . Европейська  ,7а  бюджет  

74 Капгтальний  ремонт 	та  благоустргй  140 Мгсцевий  
територг i по  вул . Л .Укра iнки ,336 бюджет  

75 Капгтальний 	ремонт 	про iзду 	та  405 Мгсцевий  
благоустргй 	територг i 	по 	вул . бюджет  
Европейська  ,19 

76 Капгтальний  ремонт 	та  благоустргй  1490 Мгсцевий  
територг i по  вул . Л .цкра iнки  (мгж  пров . бюджет  
Поштовий  та  вул . Л .цкра iнки ) 

77 Капгтальний 	ремонт 	дитячого  1448 Мгсцевий  
майданчика  з  влаштуванням  штучного  бюджет  
покриття  по  вул .Европейська , 27 м . 
Вишневе  

78 Капгтальний 	ремонт 	дитячих  500 Мгсцевий  
майданчикгв  м . Вишневе  бюджет  

79 Проект 	 реконструкцг i 40 Мгсцевий  
багатофункцгонального 	спортивно - бюджет  
ггрового  майданчика  по  вул . Жовтнева  
м . Вишневе  

80 Проект  встановлення  свгтлофору  по  60 Мгсцевий  
вул . 	Червоноармгйська 	- 	вул . бюджет  
Святоюрг iвська  бюджет  

81 Проект  капгтального  ремонту  вулицг  91 Мгсцевий  
Освгти (Червоноармгйсько i) м . Вишневе  бюджет  

82 Проект 	капгтального 	ремонту  43 Мгсцевий  
шляхового  покриття  з  облаштуванням  бюджет  
зливово i каналгзацг i по  вул . Б .Гавришгв  
м  .Вишневе  
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83 Капгтальний 	ремонт 	шляхового  756 Мгсцевий  
покриття  з  облаштуванням  зливово i бюджет  
каналгзацг i 	по 	вул . 	Б .Гавришгв  
м  .Вишнене  

84 Встановлення 	системи 	автополиву  279 Мгсцевий  
парково i 	зони 	по 	вул .Европейська  бюджет  
(попередня  назва  Жовтнева ) 

85 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  13 Мгсцевий  
влаштуванню  дощово i каналгзацг i по  бюджет  
вул . I.Франка  в  м . Вишневе  

86 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  13 Мгсцевий  
влаштуванню  дощово i каналгзацг i по  бюджет  
вул . П .Дорошенка  в  м . Вишневе  

87 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  13 Мгсцевий  
влаштуванню  дощово i каналгзацг i по  бюджет  
вул . Стуса  в  м . Вишневе  

88 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  13 Мгсцевий  
влаштуванню  дощово i каналгзацг i по  бюджет  
вул . Б . Хмельницького  в  м . Вишневе  

89 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  13 Мгсцевий  
влаштуванню  дощово i каналгзацг i по  бюджет  
провул .Весняний  в  м . Вишневе  

90 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  13 Мгсцевий  
влаштуванню  дощово i каналгзацг i по  бюджет  
вул .Сосюри  в  м . Вишневе  

91 Реконструкцгя 	 центрально  780,5 Мгсцевий  
алеi 	та 	прилегло i 	територг i бюджет  
парково i 	зони 	по 	вул . 
Жовтнева  

92 Проект 	та 	реконструкцгя 	прилегло i 760 Мгсцевий  
територг i 	мгж 	будинками 	М223 -3Ч 33 бюджет  
по  вул .Европейськгй  (Жовтневгй ),29 в  
м .Вишневе  Ки iвсько i обл . 

93 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  64,8 Мгсцевий  
влаштуванню  дороги  по  вул . I. Франка  бюджет  
в  м .Вишневе  

94 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  61 Мгсцевий  
влаштуванню 	дороги 	по 	вул . бюджет  
П .Дорошенка  в  м .Вишневе  

95 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	з  54 Мгсцевий  
будгвництва  дороги  в  м . Вишневе  вул . бюджет  
Стуса  

96 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	з  64,1 Мгсцевий  
будгвництва  дороги  в  м . Вишневе  вул . бюджет  
Богдана  Хмельницького  

97 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	з  40,4 Мгсцевий  
будгвництва 	дороги 	в 	м . 	Вишневе  бюджет  
провул . Весняний  
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98 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	з  35 Мгсцевий  
капгтального 	ремонту 	дороги 	в 	м . бюджет  
Вишневе  вул . Кооперативна  

99 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	з  65 Мгсцевий  
капгтального 	ремонту 	дороги 	в 	м . бюджет  
Вишневе  вул . Л .цкра iнки  

100 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	з  23,1 Мгсцевий  
будгвництва  дороги  в  м . Вишневе  вул . бюджет  
Сосюри  

101 Встановлення 	 системи  397,5 Мгсцевий  
вгдеоспостереження  мгста  Вишневе  бюджет  

102 Проект 	будгвництва 	II 	черги  400 Мгсцевий  
загальноосвгтньо i середньо i школи  3 Г  1 бюджет  
по 	вул .Червоноармгйська , 	9 	в  
м  .Вишневе 	Киево -Святошинського  
району  (спгвфгнансування ) 

103 Спгвфгнансування 	на 	придбання  2000 Мгсцевий  
обладнання  бюджет  
(рентген -апарата ) для  мгсько i лгкарнг  
м  .Вишнене  

104 Спгвфгнансування 	на 	реконструкцгю  5452,26 Мгсцевий  
будгвлг  ДНЗ  по  вул . Святошинська , 48 бюджет  
м  .Вишнене  

105 Реконструкцгя 	ДНЗ 	"Ромашка " 	по  1200 Мгсцевий  
вул .Зелена , 18 в  м . Вишневе  бюджет  

106 Реконструкцгя 	ДНЗ 	(ясла -садок) 700 Мгсцевий  
"Яблунька " 1 черга  бюджет  

107 Модернгзацгя  футбольного  поля 	по  2288,3 Мгсцевий  
вул . 	Жовтневгй 	(освгтлення 	та  бюджет  
додатковг  посадочнг  мгсця ) 

108 Проект 	реконструкцг i 	футбольного  360 Мгсцевий  
поля  та  прилегло 	територг i по  вул . бюджет  
Жовтневгй  

109 Проект 	та 	реконструкцгя 	прилегло  1660 Мгсцевий  
територг i 	до 	футбольного 	поля 	по  бюджет  
вул .Европейськгй 	(Жовтневгй ),29 	в  
м .Вишневе  Ки iвсько i обл . 

110 Реконструкцгя 	примгщення 	по 	вул . 1492,74 Мгсцевий  
Святошинська ,31 (жгноча  консультацгя ) бюджет  

111 Проект 	реконструкцг i 	доросло  250 Мгсцевий  
полгклгнгки 	В  ишн iвсько 	мгсько i бюджет  
лгкарнг  по  вул . Жовтнева  43 

112 Реконструкцгя 	 стацгонарного  1447,26 Мгсцевий  
вгддглення  Вишнгвсько i лгкарнг  бюджет  

113 Придбання  обладнання  53 Мгсцевий  
бюджет  

114 Придбання 	звукопгдсилюючого 	та  450 Мгсцевий  
музичного  обладнання  бюджет  
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115 Придбання  комп ' ютерного  обладнання  350 Мгсцевий  
та  оргтехнгки , гншого  обладнання  бюджет  

116 Придбання 	автомобгля 	для  350 Мгсцевий  
патрулювання  мгста  бюджет  

117 Реконструкцгя  примгщення  РАЦСу  по  400 Мгсцевий  
вул .Жовтнева , 27 в  м . Вишневе  бюджет  

118 Придбання  комп ' ютерного  обладнання  64,5 Мгсцевий  
та  оргтехнгки  для  КП  "Спортивний  бюджет  
клуб  "Вишневе " 

119 Спгвфгнансування 	на 	придбання  350 Мгсцевий  
спецгалгзованого 	автомобгля 	для  бюджет  
Вишнгвсько i мгсько i лгкарнг  

120 Спгвфгнансування 	на 	придбання  200 Мгсцевий  
обладнання 	для 	мгсько i 	лгкарнг  бюджет  
(придбання  бгохгмгчного  аналгзатора  , 
гншого  обладнання ) для  Вишнгвсько i 
мгсько i лгкарнг  

121 Проект 	та 	будгвництво 	зовнгшнгх  547,8 Мгсцевий  
мереж  ДНЗ  по  вул . Святошинська , 48 бюджет  
м  .Вишневе  

122 Авторський  нагляд  за  будгвництвом  4,1 Мгсцевий  
громадсько i вбиральнг  по  вул .О  Вишнг  бюджет  
м . Вишневе  

123 Проведения 	топографгчно i 	зйомки  1993 Мгсцевий  
гнженерних 	мереж 	м .Вишневе 	в  бюджет  
масштабг  1:500 

124 Виготовлення 	 ортофотоплангв  190,2 Мгсцевий  
територг i м .Вишневе  в  масштабг  1:500 бюджет  

125 Виготовлення 	 мгстобудгвно i 1643 Мгсцевий  
документацг i 	"Внесення 	змгн 	до  бюджет  
генерального  плану 	мгста  Вишневе  
Киiвько i областг " 

126 Внесения  змгн  до 	плану  зонування  73,1 Мгсцевий  
територг i м  iста  Вишневе  бюджет  

127 Проект  будгвництва  палацу  культури  м . 320 Мгсцевий  
Вишневе  вул . Машинобудгвникгв  бюджет  

128 Виготовлення 	ескгзного 	проекту 	з  400 Мгсцевий  
нового 	будгвництва 	багато - бюджет  
функцгонального 	фгзкультурно - 
оздоровчого 	комплексу 	по 	вул . 
Европейськгй  в  м . Вишневе  

129 Проект  будгвництва  адмгнгстративно i 500 Мгсцевий  
будгвлг  м . Вишневе  вул . Жовтнева  бюджет  

130 Проект  реконструкцг i ДЮСШ  по  вул . 200 Мгсцевий  
Машинобудгвникгв  м . Вишневе  бюджет  

131 Спгвфгнансування 	на 	реконструкцгю  2384,939 Мгсцевий  
ДНЗ  (ясла -садок) "Яблунька " бюджет  
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132 Придбання 	обладнання 	(система  199 Мгсцевий  
голосування ) бюджет  

133 Видатки 	на 	капгтальнг 	ремонти 	та  5567,8 Мгсцевий  
придбання  обладнання  ДНЗ  места  бюджет  

ВСЬОГО : 96429,76 
ЧАБАН IВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Прийняття 	на 	баланс 	ВцЖКГ  Мгсцевий  
смт .Чабани 	дгючо i 	котельнг 	та 	П  бюджет  
модернгзацгя  (оргентовна  варгсть  12 000 

тис . грн .) 

2 Зам iна 	лгфтгв 	в 	багатоповерхових  1300 Мгсцевий  
будинках  бюджет  

3 Реконструкцгя  ТП  714 706 Мгсцевий  
бюджет  

4 Зам iна  покргвель  на  будинках  2 000 Мгсцевий  
1 000 бюджет  

5 Зам iна 	дверей 	в 	багатоквартирних  300 Мгсцевий  
будинках  бюджет  

б  Зам iна 	вгкон 	в 	багатоквартирних  750 Мгсцевий  
будинках  бюджет  

7 Будгвництво  артезганських  свердловин  1 300 Мгсцевий  
бюджет  

8 Облаштування 	парково i 	зони  Мгсцевий  
(оргентовна  вартгсть  1 000 тис . грн .) бюджет  

9 Облаштування  зупинок  громадського  200 Мгсцевий  
транспорту  бюджет  

10 Проектування  води  та  водовгдведення  в  200 Мгсцевий  
смт .Чабани  бюджет  

11 Проектування  води  та  водовгдведення  в  200 Мгсцевий  
с . Новос iлкв  бюджет  

12 Продовження 	будгвництва 	школи 	в  Мгсцевий  
смт .Чабани  (оргентовна  варгсть  60 000 бюджет  
тис . грн .) 

13 Реконструкцгя 	мгнг -футбольного  200 Мгсцевий  
майданчика  по  вул . Юностг , 1 бюджет  

14 цтеплення  ДНЗ  «Дзвгночок » та  ДНЗ  Мгсцевий  
«Яблучко» (оргентовна  вартгсть  2 500 бюджет  
тис . грн .) 

15 Будгвництво  стадгону  в  смт . Чабани  Мгсцевий  
(оргентовна  вартгсть  2 500 тис . грн .) бюджет  

16 Облаштування 	шумо - 	та  Мгсцевий  
газопоглинаючого 	бар ' ера 	в 	смт . бюджет  
Чабани , Одеське  шосе , 1. (оргентовна  
варгсть  3 000 тис . грн .) 

17 Облаштування  каналгзацгйно i мережг  Мгсцевий  
(оргентовна  вартгсть  7 000 тис . грн .) бюджет  
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18 Облаштування 	доргг 	твердим  Мгсцевий  
покриттям  (оргентовна  вартгсть  6 000 бюджет  
тис . грн .) 

19 Капгтальний 	ремонт 	вуличного  Мгсцевий  
освгтлення 	по 	вул . 	Кгрова 	та  бюджет  
Василькгвська 	(оргентовна 	вартгсть  
1 500 тис . грн .) 

20 цтеплення  багатоповерхових  будинкгв  Мгсцевий  
в 	смт . 	Чабани 	та 	с . 	Новосглки  бюджет  
(оргентовна  вартгсть  14 000 тис . грн .) 

21 Закупгвля  асенгзацгйно i машини  1 000 Мгсцевий  
бюджет  

22 Облаштування  дитячих  майданчикгв  350 Мгсцевий  
бюджет  

23 цтеплення 	спортивного 	залу 	та  Мгсцевий  
окремих 	стгн 	Новосглкгвсько i бюджет  
загальноосвгтньо i школи  I-III ступенгв  
(оргентовна  вартгсть  3 000 тис . грн .) 

24 Добудова 	огорожг 	школи  Мгсцевий  
Новосглкгвсько i 	загальноосвгтньо i бюджет  
школи 	I-III 	ступенгв 	(оргентовна  
вартгсть  2 000 тис . грн .) 

25 Реконструкцгя 	баскетбольно i 	та  1500 Мгсцевий  
волейбольно i площадок  бюджет  

26 Проектування  та  будгвництво  вгдргзку  Мгсцевий  
дороги  на  масив  Юностг  3 	в  смт . бюджет  
Чабани  (оргентовна  вартгсть  3 000 тис . 
грн .) 

27 Замгна 	вгкон 	на 	енергозберггаючг  500 Мгсцевий  
загальноосвгтньо i школи  I-III ступенгв  бюджет  
с . Новосглки  

ВСЬОГО : 11 506 

БIЛОГОРОДСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Встановлення  дитячого  майданчика  800 Мгсцевий  

бюджет  
2 Виготовлення  проектно 	документацг i 600 Мгсцевий  

молодгжного  центру  по  вул . Ленгна  бюджет  
3 Нормативно -правова 	оцгнка 	земель  120 Мгсцевий  

села  бюджет  
4 Капгтальний  ремонт  даху  в  будинку  3Ч  300 Мгсцевий  

54 по  вул . Лен iна  бюджет  
5 Дотацгя 	комунального 	пгдприемства  1 235,12 Мгсцевий  

«ККП  с .Бглогородка » бюджет  

6 Ремонт 	та 	реконструкцгя 	вуличного  450 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

7 Ремонт 	асфальтного 	покриття 	доргг  1200 Мгсцевий  
мгсцевого  значення  бюджет  
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8 Виготовлення  проектно i документацг i 300 Мгсцевий  
на  добудову  ЗОШ  З 	1 бюджет  

9 Оздоровления  дгтеЙ  на  час  кангкул  200 Мгсцевий  
бюджет  

10 Органгзацгя 	святкування 	державних  100 Мгсцевий  
свят  бюджет  

ВСЬОГО : 5305,12 

БОБРИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Вивгз  твердих  побутових  вгдходгв  100 Мгсцевий  

бюджет  
2 Озеленення  територг i сгльсько i ради  55 Мгсцевий  

бюджет  
3 Реконструкцгя  площг  870 Мгсцевий  

бюджет  
4 Капгтальний  ремонт  мереж  вуличного  944,7 Мгсцевий  

освгтлення  бюджет  

5 Реконструкцгя 	мереж 	вуличного  272,4 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

6 КапгтальниЙ  ремонт  перехрестя  вул . Державний  та  
Шевченка , вул . Садова  та  вул . Шкгльна  мгсцевий  
(оргентована  вартгсть  2 178 тис . грн .) бюджети  

7 Будгвництво 	зупинок 	громадського  Державний  та  
транспорту 	(оргентована 	вартгсть  мгсцевий  
1 870,7 тис . грн .) бюджети  

8 Проведения  Дня  села  40 Iншг  кошти , якг  
не  забороненг  

законодавством  
9 ПоТОЧНИЙ  ремонт  будиНКу  Культури  М 1сцевиЙ  

(оргентована  вартгсть  1 500 тис . грн .) бюджет  
10 Поточний  ремонт  гз  змгною  верхнього  Мгсцевий  

шару 	асфальтного 	покриття 	доргг  бюджет  
Боярка -Ки iв -Чоп , 	 Б  iлогородка - 

Бобриця -Жорн iвка -Ковбасин 	та  
Бглогородка -Бобриця  -Жорнгвка  

ВСЬОГО : 2 282,1 

БУЗ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проектно -кошторисно i Мгсцевий  

документацг i 	клубу 	та 	ФАПу , бюджет  
бгблготеки  в  с . Хмгльна  (оргентована  
вартгсть  500 тис . грн .) 

2 Капгтальний  ремонт  дороги  по  вул  1 198 Мгсцевий  
Днгпровська  в  с .Бузова  бюджет  

3 Виготовлення  проектно 	документацг i Мгсцевий  
та  реконструкцгя  вуличного  освгтлення  бюджет  
с .Бузова , 	Любимгвка , 	Буча 	та  
Гургвщина  (оргентована  вартгсть  2 000 

тис . грн .) 
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5 Поточний  ремонт  дороги  с .Бузова , вул . 2 000 Мгсцевий  
Ленгна , с .Любимгвка  по  вул  . Польова  бюджет  

6 Оздоровлення  дгтей  50 Мгсцевий  
бюджет  

7 Виготовлення 	 мгстобудгвно i 302,2 Мгсцевий  
документацг i 	щодо 	розроблення  бюджет  
генплангв  с .Бузова , Любимгвка , Буча  та  
Гургвщина  (оргентована  вартгсть  297,8 
тис . грн .) 

ВСЬОГО : 3 550,2 

В IТО- ПОШТОВА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Обладнання  пгшохгдних  переходгв  за  90 Мгсцевий  

стандартами , освгтлення  - 3 шт . бюджет  
3 Встановлення  сфер  них  дзеркал  на  20 Мгсцевий  

безпечних  перехрестях  -4 пар . бюджет  
4 Встановлення 	 камер  200 Мгсцевий  

вгдеоспостереження  -32 шт . бюджет  
5 Встановлення  бюветгв  -2 шт . 300 Мгсцевий  

бюджет  
б  Облаштування  паркових  зон  -2 шт . 200 Мгсцевий  

бюджет  
7 Встановлення 	зупинок 	громадського  100 Мгсцевий  

транспорту  -3 шт . бюджет  
8 Дитячий  садок : 700 Мгсцевий  

- 	проект ; бюджет  
- 	консервацгя . 

13 Асфальтування 	вулиць 	сгл 	Вгта - 3 000 Мгсцевий  
Поштова  та  Юргвка  бюджет  

14 Оздоровлення  дгтей  200 Мгсцевий  
бюджет  

15 Програма  пгдтримка  фгзично i культури , 265 Мгсцевий  
спорту  та  туризму  бюджет  

16 Встановлення  додаткового  вуличного  70 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

17 Встановлення 	освгтлення 	пгшохгдних  50 Мгсцевий  
переходгв  -б  шт . бюджет  

18 Лгквгдацгя  стихгйних  смгттезвалищ  200 Мгсцевий  
бюджет  

19 Придбання  автомобгля  200 Мгсцевий  
бюджет  

21 Встановлення  огорожг  в  школг  180 Мгсцевий  
бюджет  

22 Придбання  автобуса  1 500 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 7 075 
ГАТНЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капгтальний  ремонт  вул . Доброго  Дуба  1 027 Мгсцевий  



(оргентована  вартгсть  650 тис . грн .) бюджет  
2 Буд 1вництв 0 тротуару  по  вул . Доброго  1 086 М 1сцеВИЙ  

Дуба , вул . Щорса , вул . Ленгна  бюджет  
3 Капгтальний  ремонт  клубу  (оргентована  400 Мгсцевий  

вартгсть  600 тис . грн .) бюджет  
4 Ремонт 	пгдвального 	примгщення 	в  200 Мгсцевий  

школг 	пгд 	спортивно -оздоровчий  бюджет  
комплекс  (оргентована  вартгсть  500 тис . 
грн .) 

5 Розробка 	проектно 	документацг i 300 Мгсцевий  
(оргентована  вартгсть 	300 	тис . 	грн .), бюджет  
будгвництво 	стад  iону 	(оргентована  
вартгсть 	3 000 	тис . 	грн .), 	проект  
(оргентована  вартгсть  2 000 тис . грн .) 

6 Будгвництво  дитячих  майданчикгв  520 Мгсцевий  
бюджет  

7 Будгвництво  спортивних  майданчикгв  240 Мгсцевий  
бюджет  

8 Реконструкцгя  /Амбулаторгя / (оргенто - 300 Мгсцевий  
вана  вартгсть  500 тис . грн .) Бюджет  

9 Облаштування  зупинок  110 шт/ 200 Мгсцевий  
бюджет  

10 Будгвництво 	дитячого 	садка  100 Мгсцевий  
(оргентована  вартгсть  10 000 тис . грн .) бюджет  
Розробка  проектно 	документацг i на  
будгвництво  дитячого  садка  по  вул . 
Космонавтгв  (оргентована  вартгсть  700 
тис . грн .) 

11 Освгтлення  /школа / 50 Мгсцевий  
бюджет  

12 Реконструкцгя  системи  опалення  50 Мгсцевий  
бюджет  

13 Капгтальний  ремонт  водопостачання  50 Мгсцевий  
бюджет  

14 Капгтальний  ремонт  харчоблоку  50 Мгсцевий  
Ремонт  спортивного  залу  бюджет  

15 Ремонт  фасаду  школи /утеплення / 50 Мгсцевий  
бюджет  

16 Ремонт  даху  школи  50 Мгсцевий  
бюджет  

17 Проведення  капгтального  ремонту  по  800 Мгсцевий  
замгнг  вгкон  примгщення  Гатнянсько i бюджет  
ЗОШ  I-III ст . 

ВСЬОГО : 5 473 
ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с .Гореничг  

1 Проектування  та  монтаж  системи  120 Мгсцевий  
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вгдеоспостереження 	на 	територг i бюджет  
сгльсько i ради  

2 Ремонт  та  обслуговування  вуличного  
100 

Мгсцевий  
освгтлення  на  територг i сгльсько i ради  бюджет  

3 Проведения 	обргзки 	аваргйних 	та  100 
Мгсцевий  

хворих  дерев 	на  територг i сгльсько i 
бюджет  ради  

4 Виготовлення 	правоустановчих  200 Мгсцевий  
документгв  на  земельнг  дглянки  для  бюджет  та  гншг  
обслуговування 	соцгальних 	об 'ектгв  кошти , якi не  
Гореницько i 	сгльсько i 	ради  забороненг  
(комунально i 	власностг 	в 	постгйне  законодавством  
користування ) 

5 Розробка 	проектно -кошторисно i 150 Мгсцевий  
документацг i системи  водовгдведення  бюджет  та  гншг  
дощових  вод  кошти , якi не  

забороненг  
законодавством  

6 Розробка  детальних  плангв  територгй  в  200 Мгсцевий  
межах  населених  пунктгв  Гореницько i бюджет  
сгльсько i ради  

7 Провести 	поточний 	ремонт  1266 Мгсцевий  
асфальтового 	покриття 	вул . 	Ново , бюджет , гншг  
(.Франка , 	 Володимирсько i, кошти , якi 
Паторжинського , 	Садово i 	та 	м  iж  незабороненг  
будинкових  про iздгв  по  вул .Садова  та  законодавством  
до  Гайдая ,14 

8 Провести 	капгтальний 	ремонт 	вул . 3 600 Мгсцевий  
Центрально , 	В  iйськово , 	провул . бюджет  
Новий  

9 Поточний  ремонт  пгшохгдно i доргжки  200 Мгсцевий  
по  вул .Садова , З 5 бюджет  

10 Капгтальний 	ремонт 	примгщень  1 490 Iншг  кошти , якi 

сгльсько i ради  (архгв  та  другий  поверх ) незабороненг  
законодавством  

11 Капгтальний 	ремонт 	огорожг  273 Мгсцевий  
кладовища 	та 	водопроводу 	по  бюджет  
вул .Гагаргна , 10 

12 Проектування 	та 	органгзацгя  29 Мгсцевий  
дорожнього 	руку 	по 	вул . 	Садова , бюджет  
Петровського , Глгбова , Центральна  

13 Капгтальний  ремонт  ДНЗ  "Сонечко " 1 490 Мгсцевий  
бюджет  

14 Капгтальний  ремонт  будинку  культури  626 Мгсцевий  
в  с .Гореничг  Бюджет  

15 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  
590 Мгсцевий  

майданчика  
бюджет  



16 Капгтальний  ремонт  покргвлг  будинку  388 Мгсцевий  
вул . Гайдая , 5 Бюджет  

17 Капгтальний 	ремонт 	водопроводу  170 Мгсцевий  
будинку  вул .Гайдая , 5 бюджет  

18 Поточний  ремонт  пгшохгдно i доргжки  200 Мгсцевий  
навколо  стадгону  бюджет  

с . Стоянка  
Будгвництво  церкви  200 Iншг  кошти , якi 

19 незабороненг  
законодавством  

с .Лука  

20 
Капгтальний  ремонт  примгщень  клубу  1 490 Мгсцевий  
с .Лука  бюджет  
Поточний  ремонт  ФАПу  Мгсцевий  

21 40 Бюджет  

22 
Ремонт  пам 'ятнику  невгдомим  солдатам  45  Мгсцевий  

бюджет  
с .Гнатгвка  

23 
Виготовлення  генерального  плану  села  100 Мгсцевий  
Гнатгвка  бюджет  

24 
Ремонт  дитячих  майданчикгв  20  Мгсцевий  

бюджет  
Капгтальний  ремонт  асфальтобетонного  730 

Мгсцевий  
покриття  вул . Пгвнгчна , Мелгораторгв  

бюджет , Iнш i 

25 кошти , якi не  
забороненг  

законодавством  

Будгвництво  церкви  200 Iншг  кошти , якi 

26 незабороненг  
законодавством  

27 
Поточний  ремонт  асфальтобетонного  

156 
Мгсцевий  

покриття  вул . Перепелина ,Киiвська  бюджет  
ВСЬОГО : 14 173 

ГОРЕНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  дорожнього  покриття  по  400 Мгсцевий  

вул . Лгсна , Мгчургна . бюджет  
2 Ремонт  та  реконструкцгя  Горенсько i 200 Мгсцевий  

сгльсько i ради  бюджет  
3 Реконструкцгя  дороги  по  вул . Лгсна  вгд  1087 Iншг  кошти , якi 

М2 61 до  102 в  с .Мощун  незабороненг  
законодавством  

4 Музична  апаратура  в  клуб  с . Мощун  104 Мгсцевий  
бюджет  

5 Спилювання  аваргйних  дерев  42,5 Мгсцевий  
бюджет  



6 Поточний  ремонт  доргг  в  с . Горенка  по  319,9 Мгсцевий  
вул . 	Ки iвська , 	пров . 	Киiвський , бюджет  
вул . Папулова , вул . I. Франка  (Лен iна) 
в  с . Мощун  по  вул . Вишнева  (Ленгна ) 

7 Встановлення  дидячих  майданчикгв  в  160 Мгсцевий  
с .Горенка  та  с .Мощун  бюджет  

8 Капгтальний 	ремонт 	дорожнього  206 Мгсцевий  
покриття  в  с .Горенка  по  вул . Миру  бюджет  
(Кгрова ) 

ВСЬОГО : 2 519,4 
ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капгтальний 	ремонт 	(утеплення ) 118 Мгсцевий  
пожежного  депо  в  с .Дмитргвка  бюджет  

2 Реконструкцгя  мереж  водопостачання  2 556 Мгсцевий  
по 	вул . 	Лгснгй 	та 	Олгмпгйськгй 	в  бюджет  
с .Дмиргвка  

3 Реконструкцгя  зливно i каналгзацг i на  5 Мгсцевий  
територг i Дмитргвсько i сгльсько i ради  бюджет  

4 Ремонт  КНС  М22, М23, 3Ч 4 330 Мгсцевий  
бюджет  

5 Ремонт  багатоповерхових  будинкгв  в  1500 Мгсцевий  
с . дмитр iвка , Мила , Капгтангвка  бюджет  

б  Капгтальний  ремонт  дороги  по  вул . 1 085,159 Мгсцевий  
Лгснгй  в  с . Капгтангвка  бюджет  

7 Поточний  ремонт  доргг  400 Мгсцевий  
бюджет  

8 Капгтальний  ремонт  будинку  культури  882,793 Мгсцевий  
(утеплення ) в  с .Дмитргвка  бюджет  

9 Реконструкцгя  стадгону  в  с . Дмитргвка  400 Мгсцевий  
бюджет  

10 Капгтальний 	ремонт 	фасаду  1199,874 Мгсцевий  
(утеплення ) дошкгльного  навчального  бюджет  
закладу  « Дзвгночок » 

11 Виготовлення  проектно 	документацг i 350 Мгсцевий  
по  ремонту  доргг  бюджет  

12 Облаштування  вуличного  освгтлення  100 Мгсцевий  
бюджет  

13 Виготовлення  проектно i документацг i 46,5 Мгсцевий  
по 	встановленню 	систем  и  бюджет  
вгдеоспостереження  

14 Облаштування 	серверно i 	кгмнати 	в  106 Мгсцевий  
будинку  культури  бюджет  

15 Закупка  мобгльного  «Крот » 300 Мгсцевий  
бюджет  

16 Капгтальний 	ремонт 	примгщення  240 Мгсцевий  
виконкому  сгльсько i ради  бюджет  
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17 Реконструкцгя  примгщення  центрально i 1 000 Мгсцевий  
котельнг  с .Дмитргвка  бюджет  

18 Виготовлення  технгчно i документацг i з  250 Мгсцевий  
нормативно  грошово  оцгнки  землг  бюджет  

19 Електрифгкацгя 	нових 	житлових  200 Мгсцевий  
масивгв  бюджет  

20 Виготовлення 	техдокументацг i 37,5 Мгсцевий  
пгдвального 	примгщення 	по 	вул . бюджет  
Садовгй ,12 в  с .Дмитргвка  

ВСЬОГО : 11 106,826 
ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт  водопровгдно i мережг  по  вул . 60 Мгсцевий  
Перемоги  бюджет  

2 Реконструкцгя 	станцг i 	бгологгчно i 2 000 Державний  та  
очистки  стгчних  вод  з 	пропускною  мгсцевий  
спроможнгстю  200 м .куб . доба  бюджети  

3 Облаштування 	 гнформацгйних  20 Мгсцевий  
табличок  з  назвами  вулиць  бюджет  

4 Благоустргй  села  100 Мгсцевий  
бюджет  

5 Ямковий  ремонт  асфальтного  покриття  60 Мгсцевий  
бюджет  

6 Замгна 	вгкон 	в 	примгщеннг 	ДНЗ  295 Мгсцевий  
«Казкова  рибка » бюджет  

7 Замгна  вгкон  в  лгкарнг  100 Мгсцевй  
бюджет  

8 Облаштування  та  ремонт  вуличного  15 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

9 Реконструкцгя  сгльського  стадгону  120 Мгсцевий  
бюджет  

10 Реконструкцгя  покргвлг  в  примгщеннг  Мгсцевий  
ДНЗ  «Казкова  рибка » бюджет  

11 Реконструкцгя  покргвлг  в  примгщеннг  104 Мгсцевий  
будинку  культури  бюджет  

ВСЬОГО : 2 874 

КНЯЖНЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  примгщення  сгльсько i ради  40 Мгсцевий  

бюджет  
2 Придбання 	 спецгалгзованого  190 Субвенцгя  з  

комунального  транспорту  державного  
бюджету  

3 Обргзка  аваргйних  дерев  127 Мгсцевий  
бюджет  

4 Забезпечення 	 функцгонування  50 Мгсцевий  
водонапгрно i башти  бюджет  

5 Закгнчення  ремонту  паркану  в  ДНЗ  195 Мгсцевий  
«Княжичанка » бюджет  
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6 Поточний 	та 	капгтальний 	ремонт  600 Мгсцевий  
вулиць  сгл  Княжичг  та  Жорнгвка  бюджет  

ВСЬОГО : 1202 

КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка  проекту  щодо  захисту  земель  Iншг  кошти , якг  

вгд  пгдтоплення  незабороненг  
законодавством  

2 Реконструкцгя 	центрально 	частини  17,65 Мгсцевий  
села  бюджет  

3 Благоустргй  парку  села  39,8 Мгсцевий  
бюджет  

4 Розробка  проекту  на  реконструкцгю  Мгсцевий  
Крюкгвщинсько i АЗПСМ  бюджет  

5 Систематичне 	обслуговування  200 Мгсцевий  
вуличного 	освгтлення . 	Замгна 	та  бюджет  
встановлення  нових  лгхтаргв  

б  Реконструкцгя  електромереж  вуличного  Мгсцевий  
освгтлення  бюджет , 

субвенцгя  з  
державного  
бюджету  

7 Будгвництво , 	реконструкцгя 	доргг  1036 Мгсцевий  
комунально i власностг  вул .Боярська  бюджет  

8 Поточний  ремонт  доргг  села  (ямковий  1 135 Мгсцевий  
ремонт ) 	вул . 	Дружби , 	Гагаргна , бюджет  
пров .Кгрова , Балукова , Пгвденний  

9 Реконструкцгя  ДНЗ  «Барвгнок » 5 000 Субвенцгя  з  
державного  
бюджету  

10 Реконструкцгя  ДНЗ  «Барвгнок » 1 900 Мгсцевий  
бюджет  

11 Реконструкцгя  початково i школи  Субвенцгя  з  
держбюджету . 

12 Будгвництво  стадгону  Мгсцевий  
бюджет  

13 Реалгзацгя  Програми  «Розвиток  спорту  72 Мгсцевий  
в  с .Крюкгвщина » бюджет  

14 Капгтальний 	ремонт 	свгтлофорного  200 Мгсцевий  
об ' екта  бюджет  

15 Матергальна  допомога  жителям  села  250 Мгсцевий  
програма  «Турбота » бюджет  

16 Оздоровлення  дгтей  200 Мгсцевий  
Вгдпочинок , оздоровлення  дгтей  бюджет  

17 Фгнансування 	ГО 	«Прометей  550 Мгсцевий  
Крюкгвщина » бюджет  
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18 Фгнансування 	комунально i 	газети  250 Мгсцевий  
«Новини  Крюкгвщини » бюджет  

19 Розроблення  проекту  адмгнбудгвлг  Мгсцевий  
бюджет  

20 Капгтальний 	ремонт 	зовнгшнього  Мгсцевий  
освгтлення 	вулиць 	Садова -Чумацька - бюджет  
Боярська -Козацька 	Лоб  ановсь  кого - 

_______ Вереснева  
21 Придбання  маршрутного  транспорту  Мгсцевий  

бюджет  
22 Капгтальний  ремонт  дороги  670 Мгсцевий  

Експертиза  кап . Ремонту  доргг  5,9 бюджет  
23 Проведення 	ремонтних 	робгт  294 Мгсцевий  

прибудинкових 	територгй 	житлових  бюджет  
масивгв  

24 Придбання  меморгального  комплексу  110,2 Мгсцевий  
учасникам  лгквгдацг i наслгдкгв  аваргй  бюджет  
на  ЧАЕС  

25 Капгтальний  ремонт  дороги  вгд  вул . 1200 
Мгчургна  12-а  до  м .Вишневе  176 

26 Капгтальний  ремонт  тротуаргв  1 120 Мгсцевий  
134 бюджет  

ВСЬОГО : 14 560,55 
Л IСННК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Облаштування  парково i зони  100 Мгсцевий  
бюджет  

2 Придбання  смгттевих  бакгв  180 Мгсцевий  
бюджет  

3 Облаштування  дитячих  майданчикгв  150 Мгсцевий  
бюджет  

4 Озеленення  територг i 60 Мгсцевий  
бюджет  

5 Обргзка  дерев  50 Мгсцевий  
бюджет  

6 Поточний  ремонт  мереж  вуличного  170 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

7 Капгтальний  ремонт  мереж  вуличного  130 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

8 Поточний  ремонт  доргг  200 Мгсцевий  
бюджет  

9 Будгвництво  дитячого  садка  Субвенцгя  з  
держбюджету  

10 Встановлення 	спортивно -ггрових  200 Мгсцевий  
майданчикгв  бюджет  

11 Облаштування  стадгону  80 Мгсцевий  
бюджет  
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12 Ремонт  паливно i системи  200 Мгсцевий  
бюджет  

13 цтеплення  котельнг  50 Мгсцевий  
бюджет  

14 Ремонт  кабгнету  вчителя  фгзкультури  50 Мгсцевий  
бюджет  

15 Будгвництво  паркану  50 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 1670 

ЛИЧАНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний 	ремонт 	асфальтного  135 Мгсцевий  

покриття  провулку  Садовий  бюджет  
2 Виготовлення 	проекту 	на 	ставки  100 Мгсцевий  

(Малишовий , 	Купальне , 	Волошкове , бюджет  
Каданцьове ) 

3 Придбання  меблгв  для  ДНЗ  50 Iншг  кошти , якг  
незабороненг  

законодавством  
4 Встановлення 	двох 	зупинок  40 Мгсцевий  

пасажирського  транспорту  бюджет  

5 Облаштування 	фасаду 	примгщення  100 Мгсцевий  
медично i 	амбулаторг i 	загально i бюджет  
практики  сгмейно i медицини  

б  Розробка  проекту  на  реконструкцгю  з  250 Мгсцевий  
добудовою  примгщення  дитячого  садка  бюджет  

7 Виготовлення  проекту  внесення  змгн  до  52 
генерального  плану  

9 Розроблення  проекту  схеми  органгзацг i 17 Мгсцевий  
дорожнього  руку  бюджет  

10 Розроблення  проекту  схеми  органгзацг i 10,3 Мгсцевий  
дорожнього  руку  по  вул . Кооперативна  бюджет  

ВСЬОГО : 754,3 

МИРОЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво 	дошкгльного 	закладу  Мгсцевий  

(оргентована  вартгсть  10 000 тис . грн .) бюджет  
2 Ремонт 	та 	реконструкцгя 	сгльського  500 Мгсцевий  

клубу  бюджет  
3 Вгдкриття  аптечного  кгоску  100 Мгсцевий  

бюджет  
4 Ремонт  примгщення  сгльсько i ради  200 Iншг  кошти , якi 

незабороненг  
законодавством  

5 Створення 	парку 	вгдпочинку 	та  200 Iншг  кошти  
встановлення  пам 'ятника  захисникам  незабороненг  
вгтчизни  законодавством  
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6 Розробка 	проектно -кошторисно i 400 Мгсцевий  
документацг i 	для 	реконструкцг i бюджет  
Мироцько i ЗОШ  I-II ст . 

ВСЬОГО : 1400 

МИХАЙЛ IВСЬКО -РУБЕЖ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  очисних  споруд  100 Iншг  кошти , якi 

незабороненг  
законодавством  

2 Будгвництво  тротуару  480 Мгсцевий  
бюджет  

3 Будгвництво  зони  вгдпочинку  1000 Мгсцевий  
бюджет  та  гншг  

кошти , якi 
незабороненг  

законодавством  

4 Закгнчення 	будгвництва 	водойми 	та  1000 Мгсцевий  
благоустргй  прибережно i зони  бюджет  та  гншг  

кошти , якi 
незабороненг  

законодавством  

5 Проектування  тротуару  40 Мгсцевий  
бюджет  та  гншг  

кошти , як i 

незабороненг  
законодавством  

б  Будгвництво  спортивного  комплексу  500 Iншг  кошти , якi 

незабороненг  
законодавством  

7 Проектування 	дитячого 	садка 	в  440 Мгсцевий  
с .Михайлгвка -Рубежгвка  бюджет  та  гншг  

кошти , якi 
незабороненг  

законодавством  
8 Проект  на  будгвництво  дороги  122 Мгсцевий  

бюджет  
ВСЬОГО : 3682 

МУЗИЧАНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 ПОТОЧНИЙ  ремонт  будИНКу  КулЬТурИ  693 М 1сцевИЙ  

бюджет  
2 Капгтальний  ремонт  Будинку  культури  1 491 Iншг  кошти , якi 

с . Музич i незабороненг  
законодавством  

ВСЬОГО : 2 184 
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МАЛЮТЯНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Асфальтування  вулиць  села  Малютянка  90 Мгсцевий  

бюджет  
2 Продовження  будгвництва  електричних  Мгсцевий  

мереж  села  Малютянка  з  монтажем  бюджет  
трансформаторних  пгдстанцгй  

3 Будгвництво 	та 	реконструкцгя  Мгсцевий  
газопроводгв  та  систем  газопостачання  бюджет  

4 Постановка  на  баланс  сгльсько i ради  3 Мгсцевий  
примгщення  медично i амбулаторг i бюджет  

5 Обргзка  аваргйних  дерев  10 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 103 

ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Сангтарне  очищення  територг i сгльсько i 15 Мгсцевий  

ради  та  благоустргй  кладовищ  бюджет  та  гншг  
кошти , якi 

незабороненг  
законодавством  

2 Благоустргй 	автобусних  зупинок  по  3,5 Мгсцевий  
вул . Шевченка  та  Л .Укра iнки  бюджет  та  гншг  

кошти , якi не  
забороненг  

законодавством  
4 Поточний 	ремонт 	котельнг 	будинку  50 Субвенцгя  з  

культури  державного  
бюджету  

3 Облаштування 	пристрою 	очищення  72 Iншг  кошти , якi 
стгчно i води  у  будинку  культури  не  забороненг  

законодавством  
5 Поточний  ремонт  доргг  150 Субвенцгя  з  

державного  
бюджету  

6 Розробка  проектно i документацг i на  300 Субвенцгя  з  
будгвництво  дитячого  садка  по  пров . державного  
м  .Коцюбинс  кого  бюджету  

7 Надання 	допомоги 	Шпитькгвськгй  12 Iншг  кошти , якi 

дгльничнгй  лгкарнг  та  Шпитькгвськгй  не  забороненг  
ЗОШ  законодавством  

8 Реконструкцгя 	вуличного 	освгтлення  287 Субвенцгя  з  
вулиць  с .Петрушки  державного  

бюджету  
9 Виписка  газет  та  журналгв  5 Мгсцевий  

бюджет  
10 Надання  матергально i допомоги  7 Мгсцевий  

бюджет  та  гншг  
кошти , якi не  
забороненг  



законодавством  
11 Надання  допомоги  Радг  ветерангв  10 Iншг  кошти , якi 

не  забороненг  
законодавством  

12 Надання 	матергально i 	допомоги  10 Iншг  кошти , якi 

учасникам  АТО  не  забороненг  
законодавством  

13 Придбання 	музично i 	апаратури 	для  104 Субвенцгя  з  
будинку  культури  державного  

бюджету  
14 Реконструкцгя 	типу 	бгля 	будинку  50 Iншг  кошти , якi 

культури  незабороненг  
законодавством  

15 Виргзка  аваргйних  дерев  12 Iншг  кошти , якi 

незабороненг  
законодавством  

ВСЬОГО : 1 087,5 

ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Завершения 	будгвництва 	дитячого  101593 Мгсцевий  

садка  на  150 мгсць  по  вулицг  Парковгй , бюджет  
34-а  в  с .П .Борщаггвка  

2 Будгвництво  дитячого  садочка  на  70 19 000 Iншг  кошти , якi 

мгсць 	по 	вулицг 	Ленгна 	10-Ж 	в  незабороненг  
с .П .Борщаггвка  законодавством  

3 Придбання  обладнання  для  дитячого  3 000 Мгсцевий  
садка 	по  вулицг  Парковгй , 34-а  в  бюджет  
с .П .Борщаггвка  

4 1100 Iншг  кошти , якi 

Придбання 	обладнання 	для 	ДНЗ  незабороненг  
Щасливий  законодавством  

5 Виготовлення 	проектно -кошторисно i 500 Мгсцевий  
документацг i ДНЗ  по  вулицг  Печерська  бюджет  

6 Буд 1вництв0 ЗОШ  I-III ступен 1в  по  вул . 3098 Мiсцевий  
Паркова , 34-Б  бюджет  

7 Виготовлення 	проектно -технгчно i 696,5 Мгсцевий  
документацг i на  будгвництво  школи  по  бюджет  
вул . Паркова , 34-Б  

8 Фгнансування 	ГО 	«Центр 	розвитку  1400 Мгсцевий  
Апельсин » 	зггдно 	з 	Програмою  бюджет  
розвитку  дошкгльно i та  позашкгльно i 

ОСВ 1ТИ  

9 Проведения  капгтального  ремонту  ДНЗ  500 Мгсцевий  
Малятко  бюджет  

10 Провести 	поточний 	ремонт 	ДНЗ  50 Мгсцевий  
«Чайки » бюджет  

11 Придбання  легкового  автомобгля  для  205 Мгсцевий  
медамбулаторг i бюджет  
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12 Капгтальний 	та 	поточний 	ремонт  800 Мгсцевий  
примгщень  комунально i власностг  по  бюджет  
вул . Шкгльна , 22-Б  

13 Внесения  змгн  до  генерального  плану  78 Мгсцевий  
села  П .Борщаггвка  бюджет  

14 Придбання 	примгщення 	по 	вулицг  5764,2 Мгсцевий  
Авгаторгв  бюджет  

15 Капгтальний  ремонт  покргвлг  будинкгв  587 М iсцевий  
по  вул . Коцюбинського ,3 та  вул . Дачна , бюджет  
6 в  с .Чайки  

16 Капгтальний  ремонт  тепломережг  по  280 Мгсцевий  
вул . Шкгльна  с . П . Борщаггвка  бюджет  

17 Капгтальний 	ремонт 	м 'яко i 	покргвлг  130 Мгсцевий  
буд . 21 бюджет  

18 Завершения 	реконструкцг i 	з  13042,2 Мгсцевий  
розширенням  мед  амбулаторг i по  вул . бюджет  
Шкгльнгй , 23 

17 Будгвництво  мереж  електропостачання  4 000 Мгсцевий  
до  ДНЗ  та  ЗОШ  по  вулицг  Паркова  бюджет  

18 Реконструкцгя  вуличного  освгтлення  на  2 030 Мгсцевий  
нули  цях : бюджет  
Авгаторгв , Пушкгна , Ленгна  

19 Перенос 	електролгнгй 	по 	вулицг  132 Мгсцевий  
Княгинг  Ольги  бюджет  

20 Будгвництво 	мереж 	вуличного  3 000 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

21 Ремонт  доргг 	на  територг i сгльсько i 6 500 Мгсцевий  
ради  бюджет  

22 Виготовлення  технгчно i документацг i 58 Мгсцевий  
та  будгвництво  першо i черги  дороги  вгд  бюджет  
вул .В .Кгльцево i до  вул . Матросова  

23 Виготовлення 	проектно -кошторисно i 143,1 Мгсцевий  
документацг i та  реконструкцгя  дороги  бюджет  

24 Установка 	на 	станцгю 	пгдсилюючо i 50 Мгсцевий  
пгдстанцг i бюджет  

25 Поточний  ремонт  цоколя  по  будинку  80 Мгсцевий  
27-а  бюджет  

26 114,1 Мгсцевий  
Реконструкцгя  вулицг  Садова  бюджет  

27 Виготовлення 	проектно -кошторисно i 677,6 Мгсцевий  
документацг i та  реконструкцгя  дороги  бюджет  

28 Погодження  технгчно i документацг i та  600 Мгсцевий  
проведения  робгт  з  розчистки  русла  бюджет  
ргчки  Нивка  

29 Благоустргй  сгльських  кладовищ  211,7 Мгсцевий  
бюджет  



Будгвництво 	гнженерних 	мереж  4 498,2 Мгсцевий  
каналгзування  по  вулицях  Пушкгна  та  бюджет  
Комарова  

30 2300 Мгсцевий  
Реалгзацгя  проекту -Парк  бюджет  

31 Фгнансування  по  утриманню  сгльського  1200 Мгсцевий  
стадгону  бюджет  

32 Виготовлення 	проектно -кошторисно i 750 М iсцевий  
документацг i та  початок  будгвництва  бюджет  
спортивного  комплексу  

33 Вгдкриття  баскетбольного  спортивного  1945,1 Мгсцевий  
дитячого  майданчика  бюджет  

34 533 Мгсцевий  
Фгнансування  газети  «Турбота » бюджет  

35 13 Мгсцевий  
Видання  книги  бюджет  

44 Надання 	матергально i 	допомоги  590 Мгсцевий  
гнвалгдам  Велико i Вгтчизняно i вгйни  та  бюджет  
учасникам  бойових  дгй , незахищеним  
верствам  населення 	(дгтям -сиротам , 
багатодгтним 	сгм 'ям ) 	вгдповгдно 	до  
програми  «Турбота » 

45 Надання 	матергально i 	допомоги  50 Мгсцевий  
гром  адянам 	при 	надзвичайних  бюджет  
стихгйних  явищах  

46 цтримання 	сгльсько i 	пожежно i 505,5 Мгсцевий  
команди  та  придбання  спецобладнання  бюджет  

47 цтримання  громадського  формування  410 Мгсцевий  
по 	дотриманню 	громадського  бюджет  
правопорядку  

48 Придбання  легкового  автомобгля  для  300 Мгсцевий  
громадського  формування  бюджет  

ВСЬОГО : 73618,6 
СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт  житлових  будинкгв , бойлергв , 2 000 Мгсцевий  
теплотраси  та  придбання  спецтехнгки  бюджет  
(шляхом 	видглення 	субвенцг i 	КП  
«Софгя ») 

2 цтримання  свгтлофорних  об ' ектгв  та  250 Мгсцевий  
будгвництво  нових  бюджет  

3 Будгвництво  обелгску  пошани  по  вул . 1 200 Мгсцевий  
Ленгна  бюджет  

4 Обргзка  дерев  120 Мгсцевий  
бюджет  

5 цтримання 	(вгдновлення ) 	дощово i 800 Iншг  кошти , якг  
каналгзацг i 	гснуючо i 	вулично - не  забороненг  
дорожньо i мережг  i будгвництво  ново i законодавством  
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6 Проведения 	робгт 	по 	будгвництву  1 400 Iншг  кошти , якi 

трансформаторних  пгдстанцгй  незабороненг  
законодавст - 
вом , мгсцевий  

бюджет  
7 Створення  нових  зелених  зон  380 Iншг  кошти , якi 

не  забороненг  
законодавством  

8 Забезпечення 	централгзованого  400 Мгсцевий  
вивезення 	ТВП 	за 	рахунок  коштгв  бюджет  
мгсцевого  бюджету  з  несанкцгонованих  

смгттезвалищ  та  приватному  сектору  
9 Ремонт 	та 	обслуговування 	об ' ектгв  400 Мгсцевий  

зовнгшнього  освгтлення  бюджет  
10 Проведения 	енергозберггаючих  1200 Мгсцевий  

технологгй 	у 	сферг 	зовнгшнього  бюджет  
освгтлення  

11 Будгвництво  систем  водовгдведення  i 580 Iншг  кошти , якi 

водопостачання  незабороненг  
законодавством  

12 Створення 	та 	утримання 	дитячих  100 Мгсцевий  
майданчикгв  бюджет  

13 Поступове 	асфальтування 	доргг  18 000 Мгсцевий  
комунально i власностг  (реконструкцгя , бюджет  
поточний 	ремонт 	та 	капгтальний  
ремонт ) 

14 Ремонт  та  утримання  дитячого  садка  1200 Мгсцевий  
«Золотий  колосок » бюджет  

15 Ремонт  Софг iвсько -Борщаггвсько i ЗОШ  1 200 Мгсцевий  
I-III ст . бюджет  

16 БуД 1вНИЦтв0 ф 1зкулЬтурН 0-ОЗДОровЧОГ 0 15 000 М 1сцевиЙ  
комплексу 	на 	базг 	спортивного  бюджет  
майданчика  по  Ленгна , 1146 

17 Фгнансування 	культурно -масових  40 Мгсцевий  
заходгв  (художнг  колективи ) бюджет  

18 Проведения 	новоргчних 	свят , 50 Мгсцевий  
подарунки  бюджет  

19 Будгвництво  церкви  в  с . 	Софг iвська  250 Iншг  кошти , якi 
Борщаггвка  не  забороненг  

законодавством  
20 цтримання 	дгтей 	в 	пришкгльному  60 Мгсцевий  

таборг  вгдпочинку  бюджет  
21 цтримання  дгтей  в  таборг  оздоровления  200 Мгсцевий  

та  вгдпочинку  бюджет  
22 Ремонт  медичного  закладу  та  ремонт  i 120 Мгсцевий  
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утримання  транспортних  засобгв  бюджет  
23 цтримання  спортивно -масових  заходгв  110 Мгсцевий  

бюджет  
ВСЬОГО : 45 060 

СВЯТОПЕТР IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Придбання 	паркових 	лав 	та  119 Мгсцевий  

встановлення 	бгля 	багатоповерхових  бюджет  
будинкгв  

2 Будгвництво  локальних  прийомникгв  та  800 Мгсцевий  
талих 	вод 	по 	вул . 	Петровського , бюджет  
Шевченка , Польова  та  Амосова  

3 Озеленення 	(придбання 	та 	висадка  100 Мгсцевий  
дерев ) в  громадських  мгсцях  бюджет  

4 Придбання  пластикових  урн  для  смгття  18 Мгсцевий  
бюджет  

5 Придбання  комунального  автомобгля  1 800 Мгсцевий  
бюджет  

6 Поточний  ремонт  доргг  2 000 Мгсцевий  
бюджет  

7 Ремонт  та  будгвництво  тротуаргв  по  600 Мгсцевий  
вул . Петровського  та  Красний  Пахар  бюджет  

8 Облаштування 	 спортивного  250 Мгсцевий  
майданчика  з  придбанням  спортивного  бюджет  
гнвентарю  

9 Будгвництво  ДНЗ  6 000 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 11687 

ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  асфальтобетонного  Мгсцевий  

покриття 	бгля 	багатоповерхових  бюджет  
будинку  по  145,86 

вул . Шевченка  в iд  будинку  3Ч 	12 до  
будинку  Н 14; 

2 Першочерговий 	капгтальний 	ремонт  Мгсцевий  
вулиць  с . Тарасгвка : бюджет  
1. С . Нггояна  
2. Соснова ; 

3. Гагаргна  1/3 частина  
4. Набережна  1h частково  1 403 

3 Поточний  ремонт  вулиць  Iншг  кошти , якг  
села  Тарасгвка : незабороненг  
1. Космонавтгв  ; законодавством  

2. Довженка ; 

3. Шевченка 	в iд  номера  будинку  112 

до  118 (плануеться ); 

4. Шевченка  в iд  номера  будинку  149 до  
155; 

5. Надг i Олгйнгченко  (плануеться ) 731,972 
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4 Поточний  ремонт  вулиць  села  Нове : 837,902 Мгсцевий  
1. провулок  Садовий ; бюджет  
2. вулиця  Чкалова ; 
3. вулиця  Залгзнична ; 
4. вулиця  Мгчургна ; 
5. пгшох . Доргж . По  Чкалова  
6. вул . Садова  

5 Встановлення  автомобгльних  зупинок  157,8 Мгсцевий  
по  вулицях  Шевченка  та  Ки iвська . бюджет  

б  Капгтальний 	ремонт 	вулиць 	села  1407,65 Мгсцевий  
Тарасгвка : бюджет  
1 .Хуторська  частково ; 
2. Коцюбинського  частково ; 
3. Гоголя ; 
4. Комарова  (частково ); 
5. Котляревського  

7 Влаштування 	пгшохгдних 	проходгв  19,35 Мгсцевий  
вулицг  Коцюбинського 	до  прогулку  бюджет  
Вишневого  

8 Капгтальний  ремонт  даху 	Шкгльна  444,374 Мгсцевий  
будинок  М2 1; бюджет  

9 Грейдерування 	вулиць 	без 	твердого  1I Мгсцевий  
покриття . бюджет  

10 400 Мгсцевий  
бюджет  та  гншг  

Irpoв i майданчики  кошти , якi не  
забороненг  

законодавством  
11 Влаштування  водовгдведення : 74,050 Iншг  кошти , якi 

1. гул . Кленова  на  перехрестг  з  вул . незабороненг  
Комарова ; законодавством  
2. гул . Довженка  бгля  будинку  З 	8; 
3. гул . Юргя  Литвина  бгля  будинку  
М230; 

12 Заходи 	по 	забезпеченню 	безпеки  77,1 Мгсцевий  
дорожнього  руку : бюджет  
1. Дзеркала  безпеки  руку  (плануються ); 
2.Розробка  проектгв  та  встановлення  
пгшохгдних 	свгтлофоргв 	по 	вулицях  
Киiвська  та  Шевченка  (плануються ); 

13 1. Реконструкцгя  старого  корпусу  ДЗ  1600 Мгсцевий  
«Вгночок »; бюджет  
2. Облаштування  дитячих  майданчикгв  
на  греблг  (гул . Братгв  Щеглгв ). 

14 Майданчик  в  садочку  272 Мгсцевий  
бюджет  

15 Придбання  предметгв  та  гнвентарю  для  170 Мгсцевий  
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ДНЗ  бюджет  
16 Придбання 	 звукопгдсилюючо i 104 Мгсцевий  

апаратури  бюджет , гншг  
кошти , якi 

незабороненг  
законодавством  

17 Участь  команд  з  футболу , волейболу , 54,2 Мгсцевий  
легко 	атлетики 	в  змаганнях  ргзних  бюджет  
ргвнгв  

18 Капгтальний 	ремонт 	вулиць 	с . 377 Мгсцевий  
Тарасгвка 	(вул . 	Котовського , 	вул . бюджет  
Калгнгна , Гагаргна ) 

ВСЬОГО : 8 287,258 

ХОДОС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Фгнансування 	програми 	«Молодь 	i 20 Мгсцевий  

спорту » бюджет  
2 Фгнансування  програми  «Оздоровлення  80 Мгсцевий  

та  вгдпочинку  дгтей » бюджет  
3 Надання 	матергально i 	допомоги  250 Мгсцевий  

малозабезпеченим 	жителям 	та  бюджет  
гнвалгдам  с . Ходосгвка  

4 Капгтальний  ремонт  доргг  1 000 Мгсцевий  
бюджет  

5 Продовження  будгвництво  вуличного  126 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

б  Пожежна  охорона  80 Мгсцевий  
бюджет  

7 Фгнансування 	програми 	вгдзначення  Мгсцевий  
державних , про  фес iйних  та  народних  бюджет  
обрядових 	свят , 	ювглейних 	дат  
(оргентовна  вартгсть  150 тис . грн .) 

8 Спгвпраця  з  ПП  та  ТОВ  щодо  надання  постгйно  - 
ними  робочих  мгсць  для  населения  

9 Поточний  ремонт  доргг  с .Ходосгвка  1 210 Мгсцевий  
бюджет  

10 Реконструкцгя 	сгльського 	водогону  Мгсцевий  
(оргентовна  вартгсть  1 000 тис . грн .) бюджет  

11 Будгвництво 	мед . 	амбулаторг i 50 Мгсцевий  
сгмейного 	типу 	с  .Ходос iнка  бюджет  
((оргентовна  вартгсть  3 500 тис . грн .) 

12 Облаштування 	зон 	сгмейного  250 Мгсцевий  
вгдпочинку  (майданчики , лавочки ) бюджет  

ВСЬОГО : 3 066 
ХОТ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  ДНЗ  «Струмочок » 6 460 Мгсцевий  
бюджет  та  гншг  
кошти , якi не  
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забороненг  
законодавством  

2 Поточний  ремонт  доргг  в  с .Хотгв  481,6 Мгсцевий  
бюджет  

3 Капгтальний  ремонт  твердого  покриття  2 147 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 9 088,6 

ШПИТЬК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Початок  добудови  ДНЗ  «Свгтлячок » 16 900 Субвенцгя  з  

села  Шпитьки  держбюджету , 

мгсцевий  
бюджет  

2 Будгвництво  доху  молодгжного  центру  500 Мгсцевий  
в  с . Мргя  бюджет  

3 Розробка  проекту  на  розчистку  ставка  90 Мгсцевий  
«Тарасенське » та  «Сажалка » бюджет  

4 Будгвництво 	котельнг 	та 	системи  900 Мгсцевий  
опалення  в  клубг  с .Лгсне  бюджет  

5 Встановлення 	системи 	опалення 	та  150 Мгсцевий  
твердопаливного  котла  в  с .Горбовичг  бюджет  

7 Ремонтнг 	роботи 	водовгдведення 	та  50 Мгсцевий  
електрощотових  в  житлових  будинках  бюджет  
с .Лгсне  

8 КП  «Добробут » с .Шпитьки : Мгсцевий  
- 	ремонт : КНС  35 бюджет  
- 	смгтевоз  МАЗ  с .Шпитьки  50 

- 	свердловина  3Ч  3 с .Шпитьки  35 

9 Капгтальний  ремонт  хореографгчного  300 Субвенцгя  з  
класу  в  БК  с .Шпитьки  державного  

бюджету  
10 Ремонт  лгнгй  вуличного  освгтлення  в  400 Мгсцевий  

с .Шпитьки 	по 	вул . 	Нова , 	Ватутгна , бюджет  
Горького  

11 Розробка 	проекту 	реконструкцг i 150 Мгсцевий  
ландшафту 	парку 	гм . 	Терещенка 	в  бюджет  
с .Шпитьки  

ВСЬОГО : 19 560 

ВСЬОГО  по  мгсцевим  радам  району : 380 349,214 

Пгдготував : 

Провгдний  спецгалгст  вгддглу  економгчного  
розвитку  i торггвлг  адмгнгстрацг i 	 Л .М . Сирчгна  

Погодив : 

Перший  заступник  
голови  адмгнгстрацг i 	 А.Л . Кошик  


