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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VП  скликланя  

РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  Програми  будівиицтва, реконструкції  
та  ремонту  об'ектів  інфраструктури  Киево-Святошинського  району  

Київської  області  на  2018 — 2019 роки  

Відповідно  до  Закону  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні», з  
метою  забезпечення  розвитку  інфраструктури  Киево-Святошинського  району, згідно  
із  поданням  ІСиево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  
питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  
розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

вирішила: 

1. Внести  зміни  до  Програми  будівництва, реконструкції  та  ремонту  об'ектів  
інфраструктури  ІСиево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018 — 2019 роки  
(далі  - Програма), затвердженої  рішенням  районної  ради  від  12.03.2018 року  
Ns 423-27-VII, а  саме: 

1.1 Пункт  7 розділу  1 (Паспорт  Програми) викласти  у  новій  редакції: 

7. Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів, 2018 рік  — 277 993,352 тис. грн  
необхідних  для  реалізації  Програми, з  2019 рік  — 352 145,537 тис. грн. 
НИХ: 

- коштів  державного  бюджету  2018 рік  — 0,000 тис. грн  
2019 рік  — 0,000 тис. грн  

- коштів  районного  бюджету  2018 рік  — 275 286,552 тис. грн  
2019 рік  — 352 145,537 тис. грн  

- коштів  місцевих  бюджетів  (крім  2018 рік  — 2 706,800 тис. грн  
районного) 2019 рік  — 0,000 тис. грн  

- кошти  інших  джерел, не  заборонених  2018 рік  — 0,000 тис. грн  
чинним  законодавством  2019 рік  — 0,000 тис. грн  

1.2. Розділ  5 (Обсяги  та  джерела  фінансування) викласти  у  новій  редакції: 



Обсяг  фінансування  на  реалізацію  заходів  Програми  на  2019 рік  становить  
352 145,537 тис. грн, у  тому  числі  районного  бюджету  - 352 145,537 тис. грн, місцевих  
бюджетів  - 0,000 тис. гривень. 

1.3. Додаток  1 до  Програми  викласти  у  новій  редакції: 

Обсяг  коштів, що  
пропонуеться  
залучити  на  

виконання  Програми  

Етапи  виконання  Програми  цсього  
витрат  на  
виконання  
Програми  

І  ІІ  
2018 рік  2019 рік  

1 2 3 4 
Обсяг  ресурсів, усього, 
у  тому  числі: 

277 993,352 тис. грн. 352 145,537 	тис. грн. 630 138,889 
тис. грн. 

державний  бюджет  - - - 
районний  бюджет  275 286,552 тис. грн. 352 145,537 тис. грн. 627 432,089 

тис. грн. 
міські, селищний, 
сільські  бюджети  

2 706,800 тис. грн. 0, 000 тис. грн. 2 706,800 тис. 
грн. 

кошти  небюджетних  
джерел  

- - - 

1.4. Додаток  3 Програми  викласти  у  новій  редакції, що  додаеться . 

2. цправлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  при  внесенні  змін  до  районного  бюджету  на  2019 рік  
врахувати, за  поданням  головного  розпорядника  коштів, потребу  в  асигнуваннях  на  
реалізацію  проекту  Програми, виходячи  з  реальних  можливостей  бюджету  та  його  
пріоритетів . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  та  з  питань  земельних  
відносин, містобудування , капітального  будівництва, агропромислового  комплексу, 
охорони  навколишнього  середовища  та  екології. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
04 червня  2019 року  
N@ 591-36-VII 



Додаток  3 до  Програми  будівиицтва, рекоиструкції  та  
ремоиту  об'екгів  іифраструкгури  Киево-Святошииського  

райояу  На  2018-2019 роки  

Напрями  діяльиості  та  заходи  

Програми  будівиицтва, рекоиструкції  та  ремоиту  об'екгів  іифраструкгурН  Киево-Святошииського  райояу  На  2019 рік  
ТИС. ГрН. 

Назва  хапряму  
Строк  

Обсяг  фіхахсуваххя  у  2019 році  
N діяльхості  

Перелік  заходів  програми  викохаххя  Викохавці  
Джерела   Очікувахий  

з/п  (пріорететхі  
завдаххя) 

заходу  
фіхахсуваххя  результат  

райоххей  бюджет  Місцевібюджете  Разом: 

1 2 3 4 5 б  7 8 9 10 

Галузь  "Освіта" за  хапрямком  213 084,000 0,000 213 084,000 

Кахітальний  ремонт  з  утепленням  Боарської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеюв  N 3 • Віддди  освіти  
352,300 352,300 

1 (Боарського  академічного  пщею  "Лідер") 2019 рік  райдержаррw¢страції  районний  бюджет  об'екг  

2 Кахітальний  ремонт  покрівлі  Боярського  академічного  ліцею  "Гармоюя" 
2019 рік  

Відддп  освіти  
райдержаррw¢страції  районний  бюджет  

1 500,000 1 500,000 
об'екг  

3 
Боярська  ЗОШ  N 1 кахітальий  ремонт  елементів  благоустрою  

2019 рік  
Відддп  освіти  

райдержаррw¢страції  районний  бюджет  
30Q,000 30Q,000 

об'екг  

4 
Кахітальний  ремонт  з  утепленням  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеюв  N 5 

2019 рік  
Відддп  освіти  

райдержаррw¢страції  районний  бюджет  
42Q,000 42Q,000 

об'екг  

5 
Кахітальний  ремонт  даху  Виитівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеюв  N 2 

2019 рік  
Відддп  освіти  

райдержаррw¢страції  районний  бюджет  
2 OOQ,000 2 OOQ,000 

об'екг  
Кахітальний  ремонт  з  утепленням  Виидtiвської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеюв  N 2 • Відддп  освіти  

50Q,000 50Q,000 
б  (проекг) 2019 рік  райдержаррw¢страції  районний  бюджет  об'екг  

7 
Кахітальний  ремонт  даху  Виитівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеюв  N 3 

2019 рік  
Відддп  освіти  

райдержаррw¢страції  р 	н 	й  бюджет  айони  
10 OOQ000 , 10 OOQ000 , 

об'екг  

8 
Кахітальний  ремонт  коридорів  Гатиенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеюв  

2019 рік  
Відддп  освіти  

райдержаррw¢страції  районний  бюджет  
1 80Q,000 1 80Q,000 

об'екг  

9 
Кахітальний  ремонт  їдальхі  Гатиенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеюв  

2019 рік  
Відддп  освіти  

райдержаррw¢страції  районний  бюджет  
1 50Q,000 1 50Q,000 

об'екг  
Кахітальний  ремонт  (хідсилення  фундаменту) Горенюд,кої  ЗОШ  І-ІІІ  • Віддди  освіти  

2 58Q,000 2 58Q,000 
10 ступеюв  2019 рік  райдержаррw¢страції  районний  бюджет  об'екг  

Кахітальний  ремонт  (утеплення) приміщення  Дмитрівської  • Віддди  освіти  
6 50Q,000 6 50Q,000 

11 загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступеюв  2019 рік  райдержаррw¢страції  районний  бюджет  об'екг  
Кахітальний  ремонт  елементів  благоустрою  Дмитрівської  • Відддп  освіти  

50Q,000 50Q,000 
12 загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступеюв  2019 рік  райдержаррw¢страції  районний  бюджет  об'екг  

Кахітальний  ремонт  з  утепленням  приміщення  Забірської  ЗОШ  І-ІІІ  • Віддди  освіти  
2 50Q,000 2 50Q,000 

13 ступеюв  2019 рік  райдержаррw¢страції  районний  бюджет  об'екг  
Кахітальний  ремонт  спортивного  майданчика  Княжигд,кої  ЗОШ  І-ІІІ  • Відддп  освіти 

200,00020Q,000 20Q,000 
14 ступеюв  2019 рік  райдержаррw¢страції  ний  бюджет  об'екг 

Кахітальний  ремонт  спортивного  майданчика  Музичанської  3ОШ  І-ІІІ  Відддп  освіти 
20Q,000 20Q,000 

15 ступеюв  2019 рік  райдержаррw¢страції  ний  бюджет  об'екг 
Кахітальний  ремонт  приміщень  Петропавлівсько -Борщагівської  3ОШ  І- Відддп  освіти 

30Q,000 30Q,000 
16 ІІІ  ступеюв  2019 рік  райдержаррw¢страції  ний  бюджет  об'екг 

Реконструкгря  (утеплення) приміщення  111питвінської  загальноосвітньої  Віддди  освіти 
8 20Q,000 8 20Q,000 

17 школи  І-ІІІ  ступеюв  2019 рік  райдержаррw¢страції  ний  бюджет  об'екг 
Кахітальний  ремонт  будjвлі  КУ  "Дитяче  харчування " розташованої  за  Відддп  освіти 

2 OOQ,000 2 OOQ,000 
18 адресою  м. Бояркавул . І.Мазели,8 2019 рік  райдержаррw¢страції  ний  бюджет  об'екг 

Будjвництво  басейну  Боарського  НВК  иКолегіум-ЗОШ  І-ІІІ  ступеюв  Віддди  освіти 
5 999,300 5 999,300 

19 N3(Боарського  академічного  пщею  "Лідер ) 2019 рік  райдержаррw¢страції  ний  бюджет  об'екг 

. 

Будjвництво  котельхі  басейну  Боярського  академічного  ліцею  "Лідер
м.Боярка  по  вул.ГLСагайдачного , 62, Киево-Святоцдпгський  район, Відддп  освіти 50Q,000 50Q,000 

20 Кяївська  область  з  виготовленням  ПКД  2019 рік  райдержаррw¢страції  нний  бюджет  обекг 
Реконструкгря  приміщення  (покрівля  на  спортзалі) Боарської  3ОШ  І-ІІІ  Віддди  освіти 

80Q,000 80Q,000 
21 ступеюв  N 4 2019 рік  райдержаррw¢страції  нний  бюджет  об'екг 

Реконструкгря  з  добудовою  приміщень  Боарської  3ОШ  І-ІІІ  ступеюв  N 5 
2019 рік  райдержаррw¢страції  нний  бюджет  

23 232,400 23 232,400 
обекг 

Реконструиря  хірдального  приміщення  Гатиенської  3ОШ  І-ІІІ  ступеюв  
2019 рік  райдержаррw¢страції  нний  бюджет  

3 OOQ,000 3 OOQ,000 
обекг 

Субвенгря  з  райоиного  бюджету  обласному  бюджету  на  
схівфінансування  по  обекгу: "Будjвництво  ІІ  черти  Виитівської  

5 OOQ,000 5 OOQ,000 
загальноосвітиьої  серерргьої  школи  N 1 по  вул. Червоноармійська , 9 в  м. райдержаррw¢страція, ний  бюджет, 

24 Виииеве  Киево-Святоцппгського  району  Кяївської  області  " 2019 рік  облдержаррw¢страція  сний  бюджет  об'екг  



Виидtiвська  м/р  РеконструкціЯ  ДНЗ  "Яблунька"за  адресою  вул. 
Червоноармійська , 11 м. Виииеве  Киево-Святоцдпгського  району  

раддержадрw¢страція  
2 000,000 2 000,000 

25 
Кяївської  області  (СПІВФІНАНСУВАІІЕІЯ ) 

2019 рік  
винонавчий  комітет  

місцевої  радkг  
райоиний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Виидtiвська  м/р  каттат,нгйг  ремонт  дkггячих  майдахчиків  із  ііньовими  „ 	.. 	. 
навісами  ддя  ДНЗ  "Теремочок ", "Орлятко ", "Ромаииа", "Чебураииа" та  Р~держадрwистрац~я  

5 000,000 5 000,000 

26 
"Росиглса" 

2019 
виконавчин  коrvхтет  

місцевої  радkг  
раяоинин  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  будjвнгщтво  середргьої  загат,ноосвітиьої  цио.ли  І-ІІІ  райдержадрw¢страція  
17 50Q,000 17 500,000 

сryленя  на  24 класи  (720 учнів) смт  Чабаин  виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
27 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  кат¢тат,ниїг  ремонт  дцтячих  майдахчиків  в  ДНЗ  (ясла- райдержадрw¢страція  
1 408,000 1 408,000 

садок) иДзвіночою> ло  вул. МаиплюбудjвнЕпдв, 4-А  в  смт. Чабаин  виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
28 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  кат¢тат,ниїг  ремонт  дцтячих  майдахчиків  в  ДНЗ  (ясла- райдержадрw¢страція  
1 092,000 1 092,000 

садок) иЯблучко» ло  вул. Садова, 12 в  с. Новосілки  виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
29 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  кат¢тат,ниїг  ремонт  тротуарів  в  ДНЗ  (ясла-садок) райдержадрw¢страція  
1 000,000 1 000,000 

иЯблучко» ло  вул. Садова, 12 в  с. Новосілки  виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
30 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Віта  Поштова  с/р  будjвнгщтво  ДНЗ  в  с.Віта  Поштова  
райдержадрw¢страція  

5 000,000 5 000,000 
винонавчий  комітет  райоиний  бюджет,  

31 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Гореяилд,ка  с/р  каттат,ниїг  ремонт  (утеллеиня  фасаду) ДНЗ  "Сонечко " Р~держадрw¢страція  
1 500,000 1 500,000 

винонавчий  комітет  райоиний  бюджет,  
32 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівшkлюька  с/р  реконструкціЯ  загат,ноосвітиьої  цио.ли  на  528 учнів  
ло  вул.Лцчуріна, 12а  у  с.Крюхівшkлга  Киево-Святоцдпгського  району  

- 	. 	
. 

18 OOQ,000 18 OOQ,000 

33 
Київської  області  

2019 рік  
винонавчий  комітет  

місцевої  радkг  
райоиний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівшkлюька  с/р  реконструкціЯ  ДНЗ  иБарвіною> ло  вул. Баіryкова, 2а  в  райдержадрw¢страція  
3 000,000 3 000,000 

с.Крюхівшkлга  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
34 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

П  П  Борщагівська  с/р  будjвнгщтво  ЗОШ  І-ІІІ  сryленів  ло  вул. Паркова, райдержадрw¢страція  
4 200,000 4 200,000 

34-Б  селі  Петролавлівська  Борщагівка  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
35 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Святолетрівська  с/р  реконструкціЯ  з  будjвнгщтвом  корлусу  .N 2 
доцлдт,ного  навчат,ного  закладу  (ясла-садочок) » Буратіно» за  адресою: райдержадрw¢страція  

23 000,000 23 000,000 
с.Петрівське, вул.Красниїг  Пахар, 1-А  Киево-Святоцплюького  району  виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

36 Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
С.Борщагівська  с/р  реконструкціЯ  з  лрибудовою  лриміщень  Софіївсько - 
Борщагівського  НВК  "Слеціапічоваха  циола  І-ІІІ  стуленів  - райдержадрw¢страція  

49 500,000 49 500,000 
Затат,ноосвітиЯ  циола  І-ІІІ  стуленів " Киево-Святоцдпгської  райоиної  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

37 державної  адрw¢страції  Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

цІлитьхівська  с/р  реконструкціЯ  доцлдт,ного  навчат,ного  закладу  райдержадрw¢страція  
1 000,000 1 000,000 

"Світлячок " винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
38 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Галузь  "Охороха  
за  халрямком  33 720,000 33 720,000 

здоров'я" 

Каттат,нгйг  ремонт  будjвет,, лриміщень, інженеріш,ч  мереж  та  іншого  gідддп  охороин  здоров 'я  18 200,000 18 200,000 
KHH "ЦРЛ  Киево-Святоцплюької  райрадkг" 

39 
 

2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  Горенської  АЗПСМ  Відддп  охороин  здоров 'я  1 500,000 1 500,000 
40 2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  будjвет,, лриміщень, інженернгі,ч  мереж  та  іншого  
KHH "Райоина  стоматологічна  лолцстніка  Киево-Святоцдпгської  Відддп  охороин  здоров 'я  2 000,000 2 000,000 

41 райоиної  радkг" 2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  будjвет,, лриміщень, інженернгі,ч  мереж  та  іншого  gідддп  охороин  здоров 'я  400,000 400,000 
42 

КНП  "ІДІМСД" 
2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  



Реконструкгря  лриміщеиня  гослодарського  xoplrycy на  території  
центрат,ної  райоиної  лікархі  ддя  розміщеиня  дkсзеш,-елехтростанцій  ло  Відддп  охороин  здоров 'я  6 500,000 6 500,000 

43 забезлечеиню  резервного  елехтролостачаиня  кортryсів  лікархі  2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

Реконструкгря  з  розширеиням  лриймапьного  відддпеиня  ЦРЛ  Відддп  охороин  здоров 'я  1 650,000 1 650,000 
44 2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

Реконструкгря  джерела  водолостачаиня  (сверддовини) та  водолровідfrысч  gідддп  охороин  здоров 'я  1 500,000 1 500,000 
45 

мереж  будjвеш, лротитуберкуш,озного  віддj.пеиня  ЦРЛ  
2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

Реконструкгря  боксів  хід  гослодарсьхі  лриміщеиня, архів  та  майстерхі  з  gіддди  охороин  здоров 'я  126,000 126,000 
46 

виготовлеиням  лроехтио-кошторисної  документації  
2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

Реконструкгря  (теххічне  лереоснащеиня) частгпш  лриміщеиня  лершого  
ловерху  лопіктrлки  ЦРЛ  ддя  розміщеиня  рентгенологічного  кабінету  з  1 656,000 1 656,000 

47 
виготовлеиням  лроехтио-кошторисної  документації  

2019 рік  
Відддп  охороин  здоров 'я  
райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

Теххічне  лероснащеиня  лриміщень  стаціонару  центрапьної  райоиної  gідддп  охороин  здоров 'я  206,000 206,000 
48 

лікархі  хід  коми'ютерну  томографію  
2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

Галузь  
за  хапрямком  9 775,000 0,000 9 775,000 

„К~льтура„ 
ВідР1я  кульТЧРи, 

Кахітапьшыг  ремонт  з  утеллеиням  будjвлі  Боярського  краезнавчого  націонапьностей  та  
75,000 75,000 

музею  з  виготовлеиням  лроехтио-кошторисної  документації  релігцЭ  
49 2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

ВідР1я  кульТЧРи, 
Кахітапьшыг  ремонт  з  утеллеиням  будjвлі  Боярського  краезнавчого  націонапьностей  та  

1 500,000 1 500,000 
музею  релігцЭ  

50 2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  
ВідР1я  кульТЧРи, 

Кахітапьшыг  ремонт  райоиного  будkппсу  куш,тури  
націонапьностей  та  

475,000 475,000 
релігцЭ  

51 2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  
ВідР1я  кульТЧРи, 

Кахітапьшыг  ремонт  з  утеллеиням  фасаду  райоиного  будkппсу  куш,тури  
націонапьностей  та  

5 325,000 5 325,000 
релігцЭ  

52 2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  
ВідР1я  кульТЧРи, 

Кахітапьшыг  ремонт  твердого  локрипя  лрибудkппсової  території  КГІНЗ  націонапьностей  та  
1 500,000 1 500,000 

"Вишювська  дkггяча  школа  мистецтв " релігцЭ  
53 2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

ВідР1я  кульТЧРи, 
Кахітапьшыг  ремонт  елементів  оздоблеиня  на  території  райоиного  націонапьностей  та  

400,000 400,000 
будkппсу  куш,тури  з  виготовлеиням  лроехтио-кошторисної  документації  релігцЭ  

54 2019 рік  райдержадрw¢страці  райоиний  бюджет  об'ехт  

Лісшпдвська  с/р  кахітапьний  ремонт  клубу  cena Лістппаг  
райдержаддwдстрація  

50Q,000 50Q,000 
виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

55 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Музичахська  с/р  кахітальний  ремонт  будkппсу  куш,турино  вул.Музична, 2- райдержадрw¢страція  
525,000 525,000 

6 в  с.Музичі  Киево-Святошинського  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
56 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Галузь  
"Фізкультура  і  б  200,000 б  200,000 
спорт" 

Білогородська  с/р  будjвшпутво  майдахчиказ  бойових  мистецтв  та  
функціонапьного  трехінгу  "STREET FIGHT" з  асфапьтовим  локритгям  та  

- 	. 	
. 

1 500,000 1 500,000 
57 лахдfцафппли  дkсчайном  за  адресою: с.Білогородца, вул.Сосюші,ч,2 

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
райоиний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Гореяппд,ка  с/р  будjвшпутво  слортикного  майдахчика  "СТРІТ  ФАУТ" 
Райдержадрw¢страція  

1 500,000 1 500,000 
виконавчий  комітет  райоиний  бюджет,  

58 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Дмитрівська  с/ р  облаштуваиня  слортивного  майдахчика  в  с.Кахітахівка  Р~держадрw¢страція  
20Q,000 20Q,000 

виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
59 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівцдпюька  с/р  реконструкгря  слортивного  майдахчика  бойових  
мистецтв  та  функціонапьного  трехінгу  на  території  Крюхівцдпsької  райдержадрw¢страція  

1 500 ,000 1 500 ,000 
30Ш  І-ІІІ  ст. ло  вул.Мічуріна,l2а  у  с.Крюхівцдпга  Киево- виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

60 Святошинського  району  Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  



С.Борщагівська  с1р  будjвництво  слортивного  майданчика  типу  "STREET 
FIGHT" u 	риторії  села  Софіївська  Борщагівка  на  земельній  дрцппд  

. 	
. 

1 500 ,000 1 500 ,000 

61 
рекреаційного  лризначення  ло  вулСоборній, 1 14-В  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радд  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Галузь  "Житлово- 
когоухальхе, 81566,537 0,000 81566,537 
дорожхе  
господарство" 

Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт. Влашзування  освітлення  ло  лров. 
Райдержадрw¢сзрація  
виконавчий  комітет  районний  бюджет, 572,000 572,000 

62 
Весняний  в  м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Кяївської  області  

2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт. Влашзування  освітлення  ло  вул. райдержадрw¢сзрація  
Василя  Сзryса  в  м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Київської  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 650,000 650,000 

63 області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт. Влашзування  освітлення  ло  вул. райдержадрw¢сзрація  
Івана  Франка  в  м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Кяївської  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 732,732 732,732 

64 області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт. Влашзування  освітлення  ло  вул. райдержадрw¢сзрація  
Богдана  Хмельншд,кого  в  м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 731,181 731,181 

65 Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт. Влашзування  освітлення  ло  вул. райдержадрw¢сзрація  
Волод4ттгра  Сосюри  в  м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 336,100 336,100 

66 Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт.Влашзування  освітлення  ло  вул. райдержадрw¢сзрація  
Пезра  Дорошенка  в  м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Київської  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 615,624 615,624 

67 області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт  та  благоусзрій  території  ло  райдержадрw¢сзрація  
вулСвятоюріївська , 11 в  м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 1 506,000 1 506,000 

68 Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт  та  благоусзрій  території  ло  райдержадрw¢сзрація  
вул.Першозравнева ,7 в  м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 1 506,000 1 506,000 

69 Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт  зрозryару  ло  вул.Л.Українки,33 в  
райдержадрw¢сзрація  

70 
м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Кяївської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  

206,553 206,553 
об'ехт  

Вишнівська  м  /р  каттальний  ремонт  зрозryару  ло  вул.Л.Українки,33-а  в  райдержадрw¢сзрація  
виконавчий  комітет  483,652 483,652 

м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Київської  обласзі  ай  онн  рий  бюджет, 
71 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт  зрозryару  ло  вул.Л.Українки,33-6 в  райдержадрw¢сзрація  

м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Київської  обласзі  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 50Q,000 50Q,000 

72 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт  зрозryару  ло  вул.Л.Українки,35 в  рдр 	 ціяайежадрw¢сзра  
виконавчий  комітет  46Q,036 46Q,036 

м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Київської  обласзі  районний  бюджет, 
73 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт  зрозryару  ло  вул.Л.Українки,37 в  райдержадрw¢сзрація  
виконавчий  комітет  349,759 349,759 

м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Київської  обласзі  районний  бюджет, 
74 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт  дорожнього  локризтя  ло  райдержадрw¢сзрація  
вул.Вишневій  в  м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Київської  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 1 506,000 1 506,000 

75 області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт  зрозryару  ло  вул.Л.Українки  від  райдержадрw¢сзрація  
вул.3елена  до  залізничного  лереїзду  (ліворуч) в  м.Вишневе  Киево- виконавчий  комітет  районний  бюджет, 1 506,000 1 506,000 

76 Святошинського  району  Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Вишнівська  м/р  каттальний  ремонт  дорожнього  локризтя  ло  райдержадрw¢сзрація  
вул.Вітниська,4а  в  м.Вишневе  Киево-Святошинського  району  Київської  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 756,000 756,000 

77 області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабанівська  с/р  каттальний  ремонт  зовнішнього  вуличного  освітлення  
вул. Бузкова  в  с.Новосілки  Киево-Святошинського  району  Кяївської  

ра-
держадрw¢сзрація  

273,000 273,000 

78 
області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабанівська  с/р  каттальний  ремонт  зовнішнього  вуличного  освітлення  
вул. Фіалкова  в  с.Новосілки  Киево-Святошинського  району  Кяївської  

ра-
держадрw¢сзрація  

253,337 253,337 

79 обласn 2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабанівська  с/р  каттальний  ремонт  зовнішнього  вуличного  освітлення  
вул. Центральна  в  с.Новосілки  Киево-Святошинського  району  Кяївської  

ра-
держадрw¢сзрація  

299,743 299,743 

80 обласn 2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  



Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитиого  освітлення  
вул. Академічна  в  с.Новосілки  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  

раіідержадрw¢страціи  
243,000 243,000 

81 
області 

 2019 рік  
виконавчгыг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вуличюго  освітлення  
вул. Паркова  в  с.Новосілки  Киево-Свлтоцпигського  району  Кяївської  

раіідержадрw¢страціи  
297,435 297,435 

82 області  
2019 рік  

ви 	иїг  конавч 	комітет  
місцевої  радkг  

районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитигого  освітлення  
вул. Либідська  в  с.Новосілки  Киево-Свлтоцпигського  району  Київської  

раіідержадрw¢страціи  
298,837 298,837 

83 
області 

 2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитигого  освітлення  
вул  Ермоленка  в  с.Новосілки  Киево-Свлтоцпигського  району  Київської  

раіідержадрw¢страціи  
299,920 299,920 

84 області  
2019 рік  

виконавчиїг  комітет  
місцевої  радkг  

районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитигого  освітлення  
вул. Теремська  в  с.Новосілки  Киево-Свлтоцпигського  району  Київської  

раіідержадрw¢страціи  
299,127 299,127 

85 
області 

 2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вуличігого  освітлення  
вул. Кяївська  в  с.Новосілки  Киево-Свлтоцпигського  району  Київської  

раіідержадрw¢страціи  
297,715 297,715 

86 
області 

 2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитигого  освітлення  
вул. Лісова  в  с.Новосілки  Киево-Свлтоцпигського  району  Київської  

раіідержадрw¢страціи  
263,185 263,185 

87 області  
2019 рік  

виконавчиїг  комітет  
місцевої  радkг  

районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитигого  освітлення  
вул. Виииева  в  смт.Чабахи  Киево-Свлтоцпиюького  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
25Q,275 25Q,275 

88 
області  

2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитяюго  освітлення  
вул. Матиюва  в  смт.Чабахи  Киево-Свлтоцпиюького  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
258,795 258,795 

89 
області 

 2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитиого  освітлення  
вул. Грушева  в  смт.Чабахи  Киево-Свлтоцпиюького  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
267,315 267,315 

90 
області 

 2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитиого  освітлення  
вул. Яблунева  в  смт.Чабахи  Киево-Свлтоцпиюького  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
239,625 239,625 

91 
області 

 2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитиого  освітлення  
вул. Центрат,на  в  смт.Чабахи  Киево-Свлтоцпиюького  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
291,473 291,473 

92 
області 

 2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитиого  освітлення  
вул. Сунитига  в  смт.Чабахи  Киево-Свлтоцпиюького  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
263,057 263,057 

93 
області 

 2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитиого  освітлення  
вул. Абрикосова  в  смт.Чабахи  Киево-Свлтоцпиюького  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
269,147 269,147 

94 
області 

 2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитиого  освітлення  
вул. Горіхова  в  смт.Чабахи  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
254,368 254,368 

95 
області 

 2019 рік  
виконавчгыг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитиого  освітлення  
вул. Терасна  в  смт.Чабахи  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
263,193 263,193 

96 
області 

 2019 рік  
виконавчгыг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вулитиого  освітлення  
вул. Хотівська  в  смт.Чабахи  Киево-Свлтоцпиюького  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
238,347 238,347 

97 
області 

 2019 рік  
виконавчиїг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцдгього  вули~иого  освітлення  
пров. Польовий  в  смт.Чабахи  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  

райдержадрw¢страціи  
238,450 238,450 

98 
області  

2619 рік  
виконавчгыг  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  



Чабахівська  с/р  катптат,ний  ремонт  зовніцдгього  вуличного  освітлення райдержа7gрw¢страція  
284,527 284,527 

вул. Нова  в  смт.Чабахи  Киево-Святоцияюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 
99 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцди,ого  вуличного  освітлення  
вул. Вниоградрга, 19-38 в  смт.Чабахи  Киево-Святоцпиюького  району 

ра~держадиш¢страція  
299,117 299,117 

100 
Київської  області 

• 

2019 р  і  к  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районн  ий  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцди,ого  вуличного  освітлення  
вул. Польова, 2-48 в  смт.Чабахи  Киево-Святоцпиюького  району  

ра~держадиш¢страція  
277,125 277,125 

101 
Кяївської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
н 

 
районий  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцди,ого  вуличного  освітлення  
яо  иров. Квітковий  в  смт.Чабахи  Киево-Святоцпиюького  району  

ра~держадиш¢страція  
297,142 297,142 

102 
Кяївської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцди,ого  вуличного  освітлення  
яо  вул. Маипиюбудівників , 21-39 в  смт.Чабахи  Киево-Святоцпиюького  

ра.держадиш¢страція  
153,600 153,600 

103 
району  Київської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцди,ого  вуличного  освітлення  
яо  вул. Новосілківська, 2-20 в  смт.Чабахи  Киево-Святоцпиюького  району  

ра~держадиш¢страція  
137,145 137,145 

104 
Київської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  будівництво  вуличного  освітлення  вздовж  автомобільної  
дороти  Чабахи-Новосілии  Киево-Святоцпигського  району  Кяївської  

райдержа7gрw¢страція  
4 244,620 4 244,620 

105 обласn 2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  будівництво  вуличного  освітлення  яо  вул.Озерна, від  
вулиці  Васильхівська  до  вулиці  Теремська, в  с.Новосілки  Киево- 

‚ 	. 	
. 

218,680 218,680 

106 
Святоцдпгського  району  Київської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  зовніцди,ого  освітлення  яо  вул. 
Маипиюбудівників, від  вул. Яблунева  до  ПС-110/10 кВ  иЧабахи» в  смт  

ра~держадиш¢страція  
1 349,039 1 349,039 

107 
Чабахи  Киево-Святоцпиюького  району  Кя 	області  ївської  облті  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  тротуарів  яо  вул. Васильхівська  від  
зутпппг  громадського  трахслорту  иЦентр» до  вул. Озерна  в  с. Новосілии  

ра~держадиш¢страція  
виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

1 276,508 1 276,508 

108 
Киево-Святоцияюького  району  Кя 	області  ївської  облті  

2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  тротуарів  яо  вул. Маияяюбудівників, райдержадиш¢страція  
187,856 187,856 

1-8 в  смт  Чабахи  Киево-Святоцпиюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 
109 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  кат¢тат,ний  ремонт  молодfцої  грули  иСохsптлгк» та  
середргьої  грули  иРомаииа» в  ДНЗ  (ясла-садок) иЯблучко» Чабахівської  

. 	. 	
. 

1 389,897 1 389,897 

110 
селигциої  радkг  Киево-Святоцпиюького  району  Кяївської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Чабахівська  с/р  каттат,ний  ремонт  тротуарів  на  яерелуесті  вул. 
Покровськаз  вул. Маип 	н  июбудівиків  в  смт  Чабахи  Киево- 

ра~держадиш¢страція  
296,700 296,700 

111 
Святоцдпгського  району  Київської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Білогородська  с/р  каттат,ний  ремонт  дороти  яо  вул.Миколаївська  в  райдержадиш¢страція  
1 666,000 1 666,000 

с.Шевчаинове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 
112 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Білогородська  с/р  каттат,ний  ремонт  дороти  яо  вул.Джерельна  в  райдержадиш¢страція  
1 406,000 1 406,000 

с.Шевчаинове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 
113 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Білогородська  с/р  каттат,ний  ремонт  дороти  яо  вул.Полунична  в  райдержадиш¢страція  
1 106,000 1 106,000 

с.Білогород~са  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 
114 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Білогородська  с/р  каттат,ний  ремонт  дороти  яо  вул.Річна  в  райдержадиш¢страція  
506,000 506,000 

с.Білогород~са  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 
115 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Горенська  с/р  каттат,ний  ремонт  дорожнього  яокритгя  яо  вул. Дачна  в  райдержадиш¢страція  
307,600 307,600 

с. Горенка  Киево-Святоцияюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 
116 2619 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  



Гореницька  с/р  будjвництво  зовніцди,ого  освітлення  вупиць  Барвінкова, 
Цвіткової, Антонова, Висоцького, Гоголя, Глібова, иров. Глібова, райдержадрw¢страція  

1 OOQ,000 1 OOQ,000 
Сиортивна, І.Кочерти  в  селі  Гореничі  Киево-Святоцдпгського  району  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

117 Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Дмитрівська  с/ р  каттат,ний  ремонт  тротуару  яо  вул.Комарова  1 в  райдержадрw¢страція  
1 OOQ,000 1 OOQ,000 

с.Ми.ла  Киево-Святоцпиюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 
118 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівцдпюька  с/р  кат¢тат,ний  ремонт  об'ехта  благоустрою  яарку  
ім.А.Г.Шевченка  на  розі  вулиць  Одеської  та  Парникової  в  с.Крюхівцдпга  

ра‚держадрw¢страція  
1 506,000 1 506,000 

119 
Киево-Святоцпигського  району  Кяївської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівцдпгська  с/р  каттаикний  ремонт  дороти  яо  вул.Тарасівська  в  райдержадрw¢страція  

с.Крюхівцдпга  Киево-Святоцпиюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 577,100 577,100 

120 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівцдпsька  с/р  каттат,ний  ремонт  дороти  за  адресою: провулок  райдержадрw¢страція  
Садовий  (від  вул.Садова  до  вул.Боарська) в  с.Крюхівцдпга  Киево- виконавчий  комітет  районний  бюджет, 229,700 229,700 

121 Святоцпигського  району  Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівцдпsька  с/р  каттат,ний  ремонт  дорожнього  яокритгя  яо  райдержадрw¢страція  
вул.Кільцева  в  с.Крюхівцдпга  Киево-Святоцпигського  району  Кяївської  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 873,200 873,200 

122 області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Крюхівцдпгська  с/р  каттат,ний  ремонт  дороти  за  адресою: 
вул.Лобаховського  (від  яерелуестя  з  вул.Вереснева  до  яерелуестя  з  райдержадрw¢страція  

320,000 320,000 
вул.Грушевського) в  с.Крюхівцдпга  Киево-Святоцпиюького  району  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

123 Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівцдпsька  с/р  каттат,ний  ремонт  вулиці  Ярова  в  с.Крюхівцдпга  райдержадрw¢страція  
163,294 163,294 

Киево-Святоцияюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 
124 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівцдпsька  с/р  каттат,ний  ремонт  дорожнього  яокрипя  яо  
вул.цІхі.т,на  в  с.Крюхівцдпга  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  

ра‚держадрw¢страція  
861,992 861,992 

125 
ас  облті  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівцдпsька  с/р  каттат,ний  ремонт  дорожнього  яокрипя  яо  
вул.Сосновій  в  с.Крюхівцдпга  Киево-Святоцпиюького  району  Кяївської  

ра‚держадрw¢страція  
1 474,714 1 474,714 

126 обласn 2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівцдпsька  с/р  каттат,ний  ремонт  тротуару  вздовж  вулиці  
БапSпсова  від  вулиці  Мічуріна  до  вулиці  Ярослава  Мудрого  в  

‚ 	. 	
. 

1 247,000 1 247,000 

127 
с.Крюхівцдпга  Киево-Святоцияюького  району  Кяївської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Крюхівцдпsька  с/р  каттат,ний  ремонт  тротуару  яо  вулиці  Каштахова  в  райдержадрw¢страція  
1 253,000 1 253,000 

с.Крюхівцдпга  Киево-Святоцияюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 
128 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Лісниківська  с/р  каттат,ний  ремонт  дорожнього  яокрипя  частгииг  
вулиці  Ватутіна  ( на  вул.Ватутіна  вздовж  ддпшюк  NsN 1б0,162,184) в  

. 	. 	
. 

857,326 857,326 

129 
с.Лісники  Киево-Святоцпиюького  району  Кяївської  області  

2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Лісниківська  с/р  каттат,ний  ремонт  дорожнього  яокрипя  частгииг  
вулиці  Пахська  в  с.Лісники  Киево-Святоцпиюького  району  Кяївської  

ра.держадрw¢страція  
1 142,674 1 142,674 

130 обласn 2019 рік  
виконавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Личахська  с/р  каттаикний  ремонт  дороти  яо  вутпуі  Берегова  в  райдержадрw¢страція  

с.Личаина  Киево-Святоцпиюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 1 OOQ,000 1 OOQ,000 

131 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Личахська  с/р  каттаикний  ремонт  дороти  яо  вутпуі  Веснниа  в  с.Личаина  райдержадрw¢страція  

Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 1 000,000 1 000,000 

132 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Матотниська  с/р  каттат,ний  ремонт  дорожнього  яокрипя  частигиг  райдержадрw¢страція  
вулиці  Героїв  тахкістів  з  ексилуатаціпииFии  яереїздом  через  водоток  в  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 1 500,000 1 500,000 

133 с.Матотника  Киево-Святоцпиюького  району  Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Матотниська  с/р  каттат,ний  ремонт  дорожнього  яокрипя  частигиг  райдержадрw¢страція  
вулиці  Лісної  в  с.Матотника  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 500,000 500,000 

134 області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Матотниська  с/р  каттат,ний  ремонт  дорожнього  яокрипя  частигиг  райдержадрw¢страція  
вулиці  Матросова  в  с.Матотника  Киево-Святоцдпгського  району  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 1 500,000 1 500,000 

135 Кяївської  області  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  



Музичахська  с/р  облаиггувахня  майдахчина  т¢д  встаховлення  райдержадрw¢страція  

скуиклryрної  фігури  "Воїн-визволитеик " в  с.Неграид  винонавчий  комітет  районний  бюджет, 10Q,000 10Q,000 

136 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
райдержадрw¢страція  

Музичахська  с/р  каттат,ний  ремонт  центрат,ної  ллошд  с.Музичі  винонавчий  комітет  районний  бюджет, 1 500,000 1 500,000 
137 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Петруллдвська  с/р  каттат,ний  ремонт  мережі  вутпиого  освітлення  в  райдержадрw¢страція  
506,000 506,000 

с.Петруцдаг  винонавчий  комітет  районний  бюджет, 
138 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

П.П.Борщагівська  с/р  каттаикний  ремонт  тротуару  ло  вул. Грушевського  райдержадрw¢страція  
винонавчий  комітет  районний  бюджет, 1 500,000 1 500,000 

139 
в  с.Чаг"гки  

• 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

П.П.Борщагівська  с/р  каттаикний  ремонт  тротуару  ло  вул. цІхі.икна  в  райдержадрw¢страція  
винонавчий  комітет  районний  бюджет, 1 500,000 1 500,000 

140 
с.Петролавлівська  Борщагівка  

2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

П.П.Борщагівська  с/р  каттаикний  ремонт  тротуару  ло  вул. Одеська  в  райдержадрw¢страція  
винонавчий  комітет  районний  бюджет, 1 500,000 1 500,000 

141 
с.Петролавлівська  Борщагівка  

2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

П.П.Борщагівська  с/р  каттаикний  ремонт  тротуару  ло  вул. Шевчеина  в  райдержадрw¢страція  
винонавчий  комітет  районний  бюджет, 1 500,000 1 500,000 

142 
с.Петролавлівська  Борщагівка  

2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

П.П.Борщагівська  с/р  каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вул. ра~держадрw¢страція  
винонавчий  комітет  606,000 600,000 

В.Чаг"гки  в  с.Чаг"гки  районний  бюджет, 
143 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

П.П.Борщагівська  с/р  каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вул. ра~держадрw¢страція  
винонавчий  комітет  100,000 100,000 

Печерська  в  с.Чаг"гки  районний  бюджет, 
144 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

П.П.Борщагівська  с/р  каттат,ний  ремонт  КЛ  0,4 КВт  та  шkггових  ло  вул. ра~держадрw¢страція  
винонавчий  комітет  районний  бюджет, 1 50Q,000 1 50Q,000 

145 
ццдт,ній  в  с. Петролавлівська  Борщагівка  

2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

П.П.Борщагівська  с/р  каттат,ний  ремонт  ПЛ  0,4 КВт  ло  вУющвзі  райдержадрw¢страція  
М.Лисеина, В.Івасюка, М.Мозгового, П.Костеина, М.Вербицького  в  селі  винонавчий  комітет  районний  бюджет, 1 400,000 1 400,000 

146 І̀айші  2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Святолетрівська  с/р  каттат,ний  ремонт  локрівлі  житлового  будkллсу  ло  райдержадрw¢страція  
1 137,000 1 137,000 

вул. Володfтц~рська, 2-Б  в  с.Свлтолетрівське  винонавчий  комітет  районний  бюджет, 
147 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Свлтолетрівська  с/р  будjвництво  скверу  ло  вул.Телтпиа  між  будkипсом  
42 і  будцгіком  48 в  с.Свлтолетрівське  Киево-Свлтоцплюького  району  

- 	. 	
. 

1 211,000 1 211,000 

148 
Київської  області  

2019 рік  
винонавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

Свлтолетрівська  с/р  кат¢тат,ний  ремонт  (утеллення  стін) будjвлі  грули  райдержадрw¢страціи  
471,000 471,000 

нежитлових  лриміщень  ло  вул. Гослодарська, 1М  в  с.Святолетрівське  винонавчий  комітет  районний  бюджет, 
149 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Святолетрівська  с/р  каттат,ний  ремонт  дороти  ло  вул. Індустріат,на  від  
вул.Чорновола  до  вул.Одеська  з  улаиггувахнши  тротуару  в  

- 	. 	
. 

винонавчий  комітет  районний  бюджет, 
824,000 824,000 

150 
с.Свлтолетрівське  

2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Святолетрівська  с/р  каттат,ний  ремонт  лроїжджої  частгллг  дороти  ло  
вулСвятоюрівська  від  будkллсу  9049  до  вул.Індустріат,на  в  

ра~держадрw¢страція  
3 500,000 3 500,000 

151 
с.Свлтолетрівське  Киево-Свлтоцплюького  району  Кяївської  області  

2019 рік  
винонавчий  комітет  

місцевої  радkг  
районний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

С.Борщагівська  с/р  будjвництво  тротуарів  ло  вул. Кучахська  
райдержадрw¢страція  

1 500,000 1 500,000 
винонавчий  комітет  районний  бюджет,  

152 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

С.Борщагівська  с/р  будjвництво  тротуарів  ло  вул. Яроцдвська  
Райдержадрw¢страція  

1 500,000 1 500,000 
винонавчий  комітет  районний  бюджет,  

153 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

С.Борщагівська  с/р  будjвництво  тротуарів  ло  вул. Мигдт,ська  
Райдержадрw¢страція  

1 500,000 1 500,000 
винонавчий  комітет  районний  бюджет,  

154 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

С.Борщагівська  с/р  будjвництво  тротуарів  ло  вул. Шатмова  
райдержадрw¢страція  

1 500,000 1 500,000 
винонавчий  комітет  рай  онний  бюджет,  

155 2019 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  



С.Борщагівська  с/р  будівнгщтво  тротуарів  ло  вул  Соборна  
райдержадиш¢страція  

500,000 500,000 
винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

156 2019 рік  місцевої  ради  місцевий  бюджет  об'ехт  

Тарасівська  с/р  каттат,нгйг  ремонт  мережі  вутпиого  освітлеиня  ло  вул. райдержадиш¢страція  
400,000 400,000 

Шевчеина  в  с.Тарасівка  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
157 2019 рік  місцевої  ради  місцевий  бюджет  об'ехт  

Тарасівська  с/р  каттат,нгйг  ремонт  мережі  вутпиого  освітлеиня  ло  вул. райдержадиш¢страція  
30Q,000 30Q,000 

Київська  в  с.Тарасівка  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
158 2019 рік  місцевої  ради  місцевий  бюджет  об'ехт  

Ходосівська  с/р  каттат,нгйг  ремонт  вутпиого  освітлеиня  ло  вул. райдержадиш¢страція  
175,000 175,000 

Набережна, с.Ходосівка  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
159 2019 рік  місцевої  ради  місцевий  бюджет  об'ехт  

Ходосівська  с/р  каттат,нгйг  ремонт  вутпиого  освітлеиня  ло  вул. райдержадиш¢страція  
174,000 174,000 

Стелова, с.Ходосівка  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
160 2019 рік  місцевої  ради  місцевий  бюджет  об'ехт  

Хотівська  с/р  заміна  лічгарів  та  ламп  вули~иого  освітлеиня  
райдержадиш¢страція  

20Q,000 20Q,000 
винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

161 2019 рік  місцевої  ради  місцевий  бюджет  об'ехт  

Шлитьхівська  с/р  каттат,нгйг  ремонт  освітлеиня  ларку  с.Шлитьки  Ра~держадиш¢страція  
814,000 814,000 

винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
162 2019 рік  місцевої  ради  місцевий  бюджет  об'ехт  

Шлитьхівська  с/р  виготовлеиня  лроехтио-кошторисної  документації  та  
будівет,нгсч  робіт  з "Реконструкції  з  добудовою  очиснгсч  слоруд  в  селі  райдержадиш¢страція  

3 400,000 3 400,000 
Шлитьки  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  та  лроведеиня  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

163 будівет,нu,ч  робіт" 2019 рік  місцевої  ради  місцевий  бюджет  
Іхші  об'екте  7 800,000 0,000 7 800,000 

Встаховлеиня  автоматичтх  воріт  та  циагбауму  та  адресою : м. Кяїв, 
557,200 557,200 

164 вул. Янтарна, 12 2019 рік  райоина  рада  райоиний  бюджет  об'ехт  
кат¢тат,ниїг  ремонт  a7gw¢стративної  будівлі  Киево-Святоцплюької  
райоиної  ради  Київської  області  та  адресою  м. Київ, вул. Котет,нинова, 1 500,000 1 500,000 

165 25А  2019 рік  райоина  рада  райоиний  бюджет  об'ехт  
Каттат,нгйг  ремонт  (відновлеиня) асфат,тиого  локритгя  лрибудгллсової  

30Q,000 30Q,000 
166 території  та  адресою : м.Київ, вул.Янтарна,l2 2019 рік  райоина  рада  райоиний  бюджет  об'ехт  

Кат¢тат,ниїг  ремонт  (благоустрій) лрибудглгкової  теряторії  з  
улаштуваиням  асфат,товахої  ллощадки  та  адресою: м.Київ, 500,000 500,000 

167 вул.Янтарна,l2 2019 рік  райоинарада  райоинийбюджет  об'ехт  
Кат¢тат,ниїг  ремонт  (утеллеиня  фасаду) a7gpw¢стративної  будівлі  Киево- 
Святоцплюької  райоиної  ради  Кяївської  області  та  адресою: м.Кяїв, 2 000,000 2 000,000 

168 вул.Янтарна,l2А  2019 рік  райоинарада  райоинийбюджет  об'ехт  

Розробка  лроехтиої  документаці  ло  будівнгщтву  лереїздів  в  м.Виииеве  райоина  державна  1 500,000 1 500,000 
169 

та  в  м.Боярка  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  
2019 рік  адиш¢страція  райоиний  бюджет  

Личахська  с/р  кат¢тат,ниїг  ремонт  будівлі  сільської  ради  та  адресою  
с.Личаина, вул.Центрат,на,б2 Киево-Святоцплюького  району  Кяївської  

‚ 	. 	
. 

1 200,000 1 200,000 

170 
області 

 2019 рік  
винонавчий  комітет  

місцевої  ради  
райоиний  бюджет, 
місцевий  бюджет  об'ехт  

П.П.Борщагівська  с/р  каттат,нгйг  ремонт  тдват,ного  лриміщеиня  
будівлі  сільської  ради, орендовахого  комунат,ною  устаховою  "Киево- 

‚ 	. 	
. 

винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
800,000 800,000 

171 
Святоцдпгський  райоиний  Трудовий  арюв" 

2019 рік  місцевої  ради  місцевий  бюджет  об'ехт  

РАЗОМ  352145,537 0,000 352145,537 

Заступник  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації 	 М.Г.Лезнік  


