
 

 

 

 

 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції та ремонту 

 об’єктів інфраструктури комунальної власності, придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування для потреб територіальних громад 

 Києво-Святошинського району Київської області на 2020 рік  

 

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

 

вирішила: 
 

1. Внести зміни до додатку 2 та додатку 3 Програми будівництва, 
реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури комунальної власності, придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування для потреб територіальних 
громад Києво-Святошинського району Київської області на 2020 рік, затвердженої 
рішенням районної ради від 27.02.2020 року № 675-43-VII, та викласти їх у новій 
редакції, що додається. 

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

 

 

Голова ради       Д. М. Гусятинський 

 

 

 

 

м. Київ 

24 березня 2020 року 

№ 687-44-VІІ 
 

                                                                        



тис. грн.

районний бюджет Місцеві бюджети Разом:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Галузь "Освіта" за напрямком 91,694.00700 1,013.44000 92,707.44700

1

Вишнева м/р капітальний ремонт покрівлі, фасадів та влаштування 
слабкострумових мереж ДНЗ (ясла-садок) комбінованого тиму 
"Намистинка" за адресою вул. Святошинська,50 м.Вишневе Києво-
Святошинського району Київської області

2020 рік райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

10,000.00000 10,000.00000

об’єкт

2

Чабанівська с/р будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III 
ступеня на 24 класи (720 учнів) по вул.Юності,5 в смт Чабани Києво-
Святошинського району Київської області

2020 рік райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

8,055.38300 8,055.38300

об’єкт

3

Дмитрівська с/р капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, 
системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей по 
об"єкту: приміщення ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Дзвоник" 
Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської 
області за адресою: Київська область , с. Дмитрівка, вул. Лісна ,42-а 
(проект)

2020 рік
райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

299.86100 299.86100

об’єкт

4

Святопетрівська с/р реконструкція з будівництвом корпусу № 2 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Буратіно» за адресою: 
с.Петрівське, вул.Красний Пахар, 1-А Києво-Святошинського району 
Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

8,000.00000 8,000.00000

об’єкт

5

Святопетрівська с/р будівництво модульного будинку дитячого 
оздоровчого плавального басейну за адресою: Київська область, Києво-
Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Володимирська

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

2,900.00000 2,900.00000

об’єкт

6

С.Борщагівська с/р  реконструкція з прибудовою приміщень Софіївсько-
Борщагівського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів - Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Києво-
Святошинської районної державної адміністрації Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

12,000.00000 12,000.00000

об’єкт

7

Боярська м/р капітальний ремонт з впровадженням технологій для 
зниження тепловтрат будівлі " Дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) "Казка" в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

4,000.00000 4,000.00000

об’єкт

8

Віто-Поштова с/р будівництво ДНЗ в с. Віта Поштова Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

10,000.00000 10,000.00000

об’єкт

Джерела 
фінансування

Обсяг фінансування у 2020 році
Очікуваний 

результат

Додаток 2 
до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 
інфраструктури комунальної власності, придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування для 
потреб територіальних громад Києво-Святошинського 
району Київської області на 2020 рік (в розрізі галузей).
від 24.03.2020 року №687-44-VII

Напрями діяльності та заходи 
Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури комунальної власності, придбання обладнання і предметів довгострокового користування для потреб 

територіальних громад Києво-Святошинського району Київської області на 2020 рік (в розрізі галузей).

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів програми
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці



9

Гореницька с/р капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) будівлі 
ДНЗ " Сонечко" за адресою: вул.Гайдая,7 с. Гореничі Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

5,000.00000 5,000.00000

об’єкт

10

Малютянська с/р виготовлення ПКД "Будівництво дитячого закладу 
дошкільної освіти на 200 місць по вул В.Стуса 1 в селі Малютянка Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,500.00000 1,500.00000

11

Музичанська с/р капітальний ремонт площі дитячого садка "Перлинка" 
с. Музичі Києво-Святошинського району  Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

300.00000 300.00000

об’єкт

12

Бузівська с/р капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) "Пролісок" по вул. 
Центральна,1, в с. Бузова  Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

4,053.76300 1,013.44000 5,067.20300

об’єкт

13

Княжицька с/р капітальний ремонт та моштаж протипожежної системи 
ДНЗ та виготовлення ПКД 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

285.00000 285.00000

14

Тарасівська с/р капітальний ремонт покрівлі ДНЗ " Віночок" 
Тарасівської сільськаої ради по пров. В.Погребного,2а в с. Тарасівка 
Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

3,600.00000 3,600.00000

об’єкт

15

Шпитківська с/р реконструкція будівлі дитячого дошкільного 
навчального закладу "Світлячок" по вул. Леніна (Покровського), 19, в с. 
Шпитьки Києво-Святошинського району Київської області.

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

7,000.00000 7,000.00000

об’єкт

16

Крюківщинська с/р реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів 
по вул. Мічуріна 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району 
Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

14,000.00000 14,000.00000

об’єкт

17

Петрушківська с/р коригування проектно-кошторисної документації по 
об’єкту: «Будівництво зовнішніх мереж для дошкільного навчального 
закладу в с. Петрушки, Києво-Святошинського району, Київської 
області» 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

700.00000 700.00000

об’єкт
Галузь 
"Фізкультура і 
спорт"

16,798.21600 0.00000 16,798.21600

18

Боярська м/р будівництво спортивного майданчика, за адресою: 
Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Молодіжна 
,5Б.

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

8,500.00000 8,500.00000

об’єкт

19

Чабанівська с/р будівництво футбольного майданчика по вул.Озерна в с. 
Новосілки Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,925.31300 1,925.31300

об’єкт

20

Чабанівська с/р будівництво баскетбольного майданчика по вул.Озерна 
в с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської лбласті 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,872.90300 1,872.90300

21

Лісниківська с/р будівництво спортивного майданчику (стадіону) на 
території Лісниківської загальноосвітньої школи ім.М.Грушевського 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

3,000.00000 3,000.00000

об’єкт

22

Петропавлівсько- Борщагівська с/р капітальний ремонт спортивного 
майданчика по вул. Коцюбинського №4 в с. Чайки Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,500.00000 1,500.00000



Галузь "Житлово-
комунальне, 
дорожнє 
господарство"

42,467.80800 0.00000 42,467.80800

23

Боярська м/р капітальний ремонт території між вулицями Київська та 
І.Франка в м.Боярка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

3,000.00000 3,000.00000

об’єкт

24

Боярська м/ р капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної 
частини на прибудинковій території за адресою вул. Білогородська 51 
(корпусу 1-6) м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,500.00000 1,500.00000

25

Чабанівська с/р капітальний ремонт дороги по вул. Яблунева, від вул. 
Центральна до вул.Яблунева,3 в смт Чабани Києво-Святошинського 
району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

701.80100 701.80100

об’єкт

26

Чабанівська с/р капітальний ремонт дороги по вул. Грушева, від 
вул.Центральна до вул. Грушева,5 в смт Чабани Києво-Святошинського 
району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,432.94200 1,432.94200

об’єкт

27

Чабанівська с/р капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, від 
вул.Яблунева до вул. Центральна,35 в смт Чабани Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

490.80000 490.80000

об’єкт

28

Чабанівська с/р капітальний ремонт об"єкту благоустрою з 
установленням технічних засобів регулювання дорожнім рухом ( 
світлофорних об"єктів) на перехресті вул.Покровського з вул.Юності в 
смт Чабани Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,166.23100 1,166.23100

29

Чабанівська с/р капітальний ремонт об"єкту благоустрою з 
установленням технічних засобів регулювання дорожнім рухом ( 
світлофорних об"єктів)вул.Машинобудівників, 4-5  в смт Чабани Києво-
Святошинського району Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

804.62700 804.62700

30

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. 
Сергіївська с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської 
області

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

250.00000 250.00000

об’єкт

31

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Світанкова с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

250.00000 250.00000

об’єкт

32

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Яблунева с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

239.00000 239.00000

об’єкт

33

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Різдвяна с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

270.00000 270.00000

об’єкт

34

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Джерельна с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

263.00000 263.00000

об’єкт

35

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Кутова с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

140.00000 140.00000

об’єкт

36

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Зої Космодем"янської с. Білогородка Києво-Святошинського району 
Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

248.00000 248.00000

об’єкт



37

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Виноградна  с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

280.00000 280.00000

об’єкт

38

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Чорнобильська с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

170.00000 170.00000

об’єкт

39

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Хмельницька с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

105.00000 105.00000

об’єкт

40

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Ковальська с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

130.00000 130.00000

об’єкт

41

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Андріївська  с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

123.00000 123.00000

об’єкт

42

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Княгині Ольги с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

220.00000 220.00000

об’єкт

43

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Березова с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

130.00000 130.00000

об’єкт

44

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Святославська с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

237.00000 237.00000

об’єкт

45

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Освітянська с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

230.00000 230.00000

об’єкт

46

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Східна 25-95 с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

138.00000 138.00000

об’єкт

47

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Михайлівська с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

97.00000 97.00000

об’єкт

48

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Веселкова с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

130.00000 130.00000

об’єкт

49

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Барвінкова с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

145.00000 145.00000

об’єкт

50

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Мересьєва с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

98.00000 98.00000

об’єкт

51

Білогородська с/р капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Франка 62 - Жовтнева 87 с. Білогородка Києво-Святошинського району 
Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

107.00000 107.00000

об’єкт



52

Горенська с/р  капітальний ремонт частини дорожнього покриття вул. 
Лісна с.Горенка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,303.47500 1,303.47500

об’єкт

53

Горенська с/р капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Івана 
Франка с. Горенка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,351.64400 1,351.64400

об’єкт

54

Горенська с/р  капітальний ремонт частини дорожнього покриття пров. 
Папулова  с.Горенка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,460.00600 1,460.00600

об’єкт

55

Горенська с/р капітальний ремонт окремої частини  дорожнього 
покриття вул.Пушкіна  с. Горенка Києво-Святошинського району 
Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,113.54000 1,113.54000

об’єкт

56

Петрушківська с/р капіталький ремонт дороги по вул. Індустріальна в с. 
Петрушки Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,300.00000 1,300.00000

об’єкт

57

Личанська с/ р капітальний ремонт артсвердловини водозабору 
підземних вод   с. Личанка Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

58

Личанська с/р капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

59

Личанська с/р капітальний ремонт дороги частини вулиці Баштанна 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

700.00000 700.00000

об’єкт

60

Личанська с/р капітальний ремонт дороги вулиці Садова

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

800.00000 800.00000

об’єкт

61

Личанська с/р капітальний ремонт частини мереж вуличного освітлення 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

750.00000 750.00000

об’єкт

62

Личанська с/р капітальний ремонт частини мереж водопостачання

2021 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

750.00000 750.00000

об’єкт

63

Малютянська с/р капітальний ремонт тротуару частини вулиці 
Воровського в с. Малютянка Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

64

Малютянська с/р капітальний ремонт тротуару частини вул. Перемоги в 
с. Малютянка Києво-Святошинського району  Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,500.00000 1,500.00000

65

Мироцька с/р капітальний ремонт дороги по вул. Дружби ( від №2-е до 
№73) в с. Мироцьке Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,042.74200 1,042.74200

об’єкт

66

Музичанська с/р капітальний ремонт дороги вул. Надозерна 30 до вул. 
Полова  в с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,300.00000 1,300.00000

об’єкт



67

Петропавлівсько- Борщагівська  с/р капітальний ремонт тротуару з 
благоустроєм по вул. Шкільна №11 в с. Петропавлівська Борщагівка 
Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,000.00000 1,000.00000

68

Петропавлівсько- Борщагівська  с/р капітальний ремонт тротуару з 
благоустроєм по вул. Шкільна №13 в с. Петропавлівська Борщагівка 
Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,000.00000 1,000.00000

69

Петропавлівсько-Борщагівська с/р капітальний ремонт тротуару з 
благоустроєм по вул. Шкільна №23 та №17 в с. Петропавлівська 
Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,000.00000 1,000.00000

70

Петропавлівсько- Борщагівська с/р капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Я.Мудрого в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,353.00000 1,353.00000

71

Петропавлівсько-Борщагівська с/р капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Незалежності  в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

94.00000 94.00000

72

Петропавлівсько- Борщагівська с/р капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Прорізна в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

53.00000 53.00000

73

Петропавлівсько- Борщагівська с/р капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Соборна в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-
Святошинського району Київської області

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,500.00000 1,500.00000

74

Петропавлівсько- Борщагівська с/р капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Зелений Гай в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,000.00000 1,000.00000

75

С. Борщагівська с/р будівництво тротуару по вул. Скіфська 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,500.00000 1,500.00000

76

С.Борщагівська с/р будівництво тротуару по вул. Шевченка

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,500.00000 1,500.00000

77

Тарасівська с/р капітальний ремонт дороги по вул. Польова в с. 
Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет
1,500.00000 1,500.00000

об’єкт
Інші об'єкти 86,006.95200 0.00000 86,006.95200

78

Вишнева м/р будівництво підземного резервуару для води та зовнішніх 
мереж водопроводу та каналізації об"ємом 3 тис. куб.м по 
вул.Європейська, 45 м. Вишневе Києво-Святошинського райну 
Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

20,000.00000 20,000.00000

об’єкт

79

Дмитрівська с/р будівництво напірного колектору скиду стічних вод від 
житлового масиву в с. Мила, до каналізаційної насосної станції в с. 
Дмитрівка Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району  
Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

4,500.00000 4,500.00000

об’єкт

80

Дмитрівська с/р капітальний ремонт зливної каналізації по вул. Радісній  
та вул. гагаріна в с. Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської 
області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

7,766.95200 7,766.95200

об’єкт

81

Княжицька с/р реконструкція водопроводу в с. Княжичі Києво-
Святошинського району Київської області

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

10,000.00000 10,000.00000

об’єкт



82

Хотівська с/р будівництво очисних споруд продуктивністю 500 м3/добу 
по вул. Б.Хмельницького в с. Хотів Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

17,000.00000 17,000.00000

об’єкт

83

Святопетрівська с/р придбання техніки та меблів для забезпечення 
матеріально-технічної бази корпусу №2 ЗДО ( дитячий садок) "Буратіно" 
Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району 
Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

2,000.00000 2,000.00000

84

Чабанівська с/р придбання комунальної багатофункціональної машини 
Rarcher MIC 35 для потреб Комунального підприємства Чабанівської 
селищної ради 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

3,550.00000 3,550.00000

85

Білогородська с/р придбання двох легкових автомобілів 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

800.00000 800.00000

86

Княжицька с/р придбання сміттєвоза 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

2,000.00000 2,000.00000

87

Малютянська с/р придбання трактора 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

900.00000 900.00000

88

Малютянська с/р проведення благоустрою прибережної території 
Малютянського ставка по вулиці Перемоги в селі Малютянка Києво-
Святошинського району Київської області ( капітальні видатки 
відповідно до сільської програми благоустрою в с. Малютянка ) 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

1,000.00000 1,000.00000

89

Музичанська с/р придбання обладнання для будинку культури с. Музичі 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

600.00000 600.00000

90

Михайлівсько-Рубежівська с/р  придбання снігоприбирального 
автомобіля 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

2,450.00000 2,450.00000

91

Петропавлівсько- Борщагівська с/р придбання пожежної автоцистерни 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

7,440.00000 7,440.00000

92

Петропавлівсько-Борщагівська с/р придбання автобуса

2020 рік 

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

2,000.00000 2,000.00000

93

Петропавлівсько- Борщагівська с/р придбання сміттєвозу 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради

районний 
бюджет, місцевий 

бюджет

4,000.00000 4,000.00000

РАЗОМ 236,966.98300 1,013.44000 237,980.42300

в. о. голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації                                                                                                                               А. Л. Кошик



тис. грн.

районний бюджет Місцеві бюджети Разом:

1 3 4 5 6 7 8 9 10
Боярська міська рада 17,000.00000 0.00000 17,000.00000

1

Капітальний ремонт з впровадженням технологій для зниження 
тепловтрат будівлі " Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
"Казка" в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

4,000.00000 4,000.00000

об’єкт

2

Будівництво спортивного майданчика, за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський район, м. Боярка, вул. Молодіжна ,5Б.

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

8,500.00000 8,500.00000

об’єкт

3

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини на 
прибудинковій території за адресою вул.Білогородська 51 (корпуси 1-6), 
м. Боярка Києво-Святошинського району київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

4

Капітальний ремонт території між вулицями Київська та І.Франка в 
м.Боярка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

3,000.00000 3,000.00000

об’єкт
Вишнева міська рада 30,000.00000 0.00000 30,000.00000

5

Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та влаштування слабкострумових 
мереж ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Намистинка" за адресою 
вул. Святошинська,50 м.Вишневе Києво-Святошинського району 
Київської області

2020 рік райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

10,000.00000 10,000.00000

об’єкт

6

Будівництво підземного резервуару для води та зовнішніх мереж 
водопроводу та каналізації об"ємом 3 тис. куб.м по вул.Європейська, 45 
м. Вишневе Києво-Святошинського райноу Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

20,000.00000 20,000.00000

об’єкт
Чабанівська селищна рада 20,000.00000 0.00000 20,000.00000

7

Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступеня на 24 класи 
(720 учнів) по вул.Юності,5 в смт Чабани Києво-Святошинського району 
Київської області

2020 рік райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

8,055.38300 8,055.38300

об’єкт

Додаток 3 
до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 
інфраструктури комунальної власності, придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування для 
потреб територіальних громад Києво-Святошинського 
району Київської області на 2020 рік (по органах місцевого 
самоврядування).
від 24.03.2020 року №687-44-VII

Напрями діяльності та заходи 
Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури комунальної власності, придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

потреб територіальних громад Києво-Святошинського району Київської області на 2020 рік (по органах місцевого самоврядування).

№ з/п Перелік заходів програми
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування

Обсяг фінансування у 2020 році
Очікуваний 

результат



8

Будівництво футбольного майданчика по вул.Озерна в с. Новосілки 
Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,925.31300 1,925.31300

об’єкт

9

Будівництво баскетбольного майданчика по вул.Озерна в с. Новосілки 
Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,872.90300 1,872.90300

об’єкт

10

Капітальний ремонт дороги по вул. Яблунева, від вул. Центральна до 
вул.Яблунева,3 в смт Чабани Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

701.80100 701.80100

об’єкт

11

Капітальний ремонт дороги по вул. Грушева, від вул.Центральна до вул. 
Грушева,5 в смт Чабани Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,432.94200 1,432.94200

об’єкт

12

Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, від вул.Яблунева до вул. 
Центральна,35 в смт Чабани Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

490.80000 490.80000

об’єкт

13

Чабанівська с/р капітальний ремонт об"єкту благоустрою з 
установленням технічних засобів регулювання дорожнім рухом ( 
світлофорних об"єктів) на перехресті вул.Покровського з вул.Юності в 
смт Чабани Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,166.23100 1,166.23100

об’єкт

14

Чабанівська с/р капітальний ремонт об"єкту благоустрою з 
установленням технічних засобів регулювання дорожнім рухом ( 
світлофорних об"єктів)вул.Машинобудівників, 4-5  в смт Чабани Києво-
Святошинського району Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

804.62700 804.62700

об’єкт

15

Придбання комунальної багатофункціональної машини Rarcher MIC 35 
для потреб Комунального підприємства Чабанівської селищної ради 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

3,550.00000 3,550.00000

Білогородська сільська рада 4,800.00000 0.00000 4,800.00000

16

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Сергіївська с. 
Білогородка Києво-Святошинського району Київської області

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

250.00000 250.00000

об’єкт

17

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Світанкова с. 
Білогородка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

250.00000 250.00000

об’єкт

18

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Яблунева с. 
Білогородка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

239.00000 239.00000

об’єкт

19

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Різдвяна с. 
Білогородка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

270.00000 270.00000

об’єкт

20

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Джерельна с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

263.00000 263.00000

об’єкт

21

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Кутова с. 
Білогородка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

140.00000 140.00000

об’єкт



22

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Зої 
Космодем"янської с. Білогородка Києво-Святошинського району 
Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

248.00000 248.00000

об’єкт

23

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Виноградна  с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

280.00000 280.00000

об’єкт

24

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Чорнобильська с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

170.00000 170.00000

об’єкт

25

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Хмельницька с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

105.00000 105.00000

об’єкт

26

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Ковальська с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

130.00000 130.00000

об’єкт

27

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Андріївська  с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

123.00000 123.00000

об’єкт

28

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Княгині Ольги с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

220.00000 220.00000

об’єкт

29

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Березова с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

130.00000 130.00000

об’єкт

30

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Святославська с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

237.00000 237.00000

об’єкт

31

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Освітянська с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

230.00000 230.00000

об’єкт

32

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Східна 25-95 с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

138.00000 138.00000

об’єкт

33

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Михайлівська с. 
Білогородка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

97.00000 97.00000

об’єкт

34

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Веселкова с. 
Білогородка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

130.00000 130.00000

об’єкт

35

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Барвінкова с. 
Білогородка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

145.00000 145.00000

об’єкт



36

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Мересьєва с. 
Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

98.00000 98.00000

об’єкт

37

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Франка 62 - 
Жовтнева 87 с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

107.00000 107.00000

об’єкт

38

Придбання двох легкових автомобілів 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

800.00000 800.00000

Бузівська сільська рада 4,053.76300 1,013.44000 5,067.20300

39

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) "Пролісок" по вул. Центральна,1, в 
с. Бузова  Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

4,053.76300 1,013.44000 5,067.20300

об’єкт
Віто-Поштова сільська рада 10,000.00000 0.00000 10,000.00000

40

Будівництво ДНЗ в с. Віта Поштова Києво-Святошинського району 
Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

10,000.00000 10,000.00000

об’єкт
Гореницька сільська рада 5,000.00000 0.00000 5,000.00000

41

Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) будівлі ДНЗ " Сонечко" 
за адресою: вул.Гайдая,7 с. Гореничі Києво-Святошинського району 
Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

5,000.00000 5,000.00000

об’єкт
Горенська сільська рада 5,228.66500 0.00000 5,228.66500

42

Капітальний ремонт частини дорожнього покриття вул. Лісна с.Горенка 
Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,303.47500 1,303.47500

об’єкт

43

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Івана Франка с. Горенка 
Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,351.64400 1,351.64400

об’єкт

44

Капітальний ремонт частини дорожнього покриття пров. Папулова  
с.Горенка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,460.00600 1,460.00600

об’єкт

45

Капітальний ремонт окремої частини  дорожнього покриття вул.Пушкіна  
с. Горенка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,113.54000 1,113.54000

об’єкт

Дмитрівська сільська рада 12,566.81300 0.00000 12,566.81300

46

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення 
про пожежу та управління евакуюванням людей по об"єкту: приміщення 
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Дзвоник" Дмитрівської сільської 
ради Києво-Святошинського району Київської області за адресою: 
Київська область , с. Дмитрівка, вул. Лісна ,42-а (проект)

2020 рік
райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

299.86100 299.86100

об’єкт

47

Будівництво напірного колектору скиду стічних вод від житлового 
масиву в с. Мила, до каналізаційної насосної станції в с. Дмитрівка 
Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району  Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

4,500.00000 4,500.00000

об’єкт



48

Капітальний ремонт зливної каналізації по вул. Радісній  та вул. Гагаріна 
в с. Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

7,766.95200 7,766.95200

об’єкт
Княжицька сільська рада 12,285.00000 0.00000 12,285.00000

49

Реконструкція водопроводу в с. Княжичі Києво-Святошинського району 
Київської області

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

10,000.00000 10,000.00000

об’єкт

50

Капітальний ремонт та моштаж протипожежної системи ДНЗ та 
виготовлення ПКД 

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

285.00000 285.00000

51

Придбання сміттєвоза 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

2,000.00000 2,000.00000

Крюківщинська сільська рада 14,000.00000 0.00000 14,000.00000

52

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна 12а 
у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

14,000.00000 14,000.00000

об’єкт
Личанська сільська рада 6,000.00000 0.00000 6,000.00000

53

Капітальний ремонт артсвердловини водозабору підземних вод   с. 
Личанка Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

54

Капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

55

Капітальний ремонт дороги частини вулиці Баштанна 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

700.00000 700.00000

об’єкт

56

Капітальний ремонт дороги вулиці Садова

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

800.00000 800.00000

об’єкт

57

Капітальний ремонт частини мереж вуличного освітлення 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

750.00000 750.00000

об’єкт

58

Капітальний ремонт частини мереж водопостачання

2021 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

750.00000 750.00000

об’єкт
Лісниківська сільська рада 3,000.00000 3,000.00000

59

Будівництво спортивного майданчику (стадіону) на території 
Лісниківської загальноосвітньої школи ім.М.Грушевського 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

3,000.00000 3,000.00000

об’єкт
Михайлівсько-Рубежівська сільська рада 2,450.00000 2,450.00000

60

Придбання снігоприбирального автомобіля 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

2,450.00000 2,450.00000

Малютянська сільська рада 6,400.00000 0.00000 6,400.00000



61

Капітальний ремонт тротуару частини вул. Воровського  в с. Малютянка 
Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

62

Капітальний ремонт тротуару частини вул. Перемоги  в с. Малютянка 
Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

63

Виготовлення ПКД "будівництво дитячого закладу дошкільної освіти на 
200 місць по вул. В.Стуса 1 в с. Малютянка Києво-Святошинського 
району Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

64

Придбання трактора 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

900.00000 900.00000

65

Проведення благоустрою прибережної території Малютянського ставка 
по вулиці Перемоги в селі Малютянка Києво-Святошинського району 
Київської області ( капітальні видатки відповідно до сільської програми 
благоустрою в с. Малютянка ) 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,000.00000 1,000.00000

об’єкт

Мироцька сільська рада 1,042.74200 0.00000 1,042.74200

66

Капітальний ремонт дороги по вул. Дружби ( від №2-е до №73) в с. 
Мироцьке Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,042.74200 1,042.74200

об’єкт
Музичанська сільська рада 2,200.00000 2,200.00000

67

Капітальний ремонт площі дитячого садка "Перлинка" с. Музичі Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

300.00000 300.00000

об’єкт

68

Капітальний ремонт дороги вул. Надозерна 30 до вул. Полова  в с. Музичі 
Києво-Святошинського району Київської області

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,300.00000 1,300.00000

об’єкт

69

Придбання обладнання для будинку культури с. Музичі 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

600.00000 600.00000

Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада 21,940.00000 0.00000 21,940.00000

70

Капітальний ремонт тротуару з благоустроєм по вул. Шкільна №11 в с. 
Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,000.00000 1,000.00000

об’єкт

71

Капітальний ремонт тротуару з благоустроєм по вул. Шкільна №13 в с. 
Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,000.00000 1,000.00000

об’єкт

72

Капітальний ремонт тротуару з благоустроєм по вул. Шкільна №23 та 
№17 в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району 
Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,000.00000 1,000.00000

об’єкт

73

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Я.Мудрого в с. 
Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,353.00000 1,353.00000

об’єкт



74

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Незалежності  в с. 
Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

94.00000 94.00000

об’єкт

75

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Прорізна в с. 
Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

53.00000 53.00000

об’єкт

76

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Соборна в с. 
Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

77

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Зелений Гай в с. 
Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 
області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,000.00000 1,000.00000

об’єкт

78

Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Коцюбинського №4 
в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

79

Придбання пожежної автоцистерни 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

7,440.00000 7,440.00000

80

Придбання автобуса 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

2,000.00000 2,000.00000

81

Придбання сміттєвозу 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

4,000.00000 4,000.00000

Петрушківська сільська рада 2,000.00000 0.00000 2,000.00000

82

Коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту: 
«Будівництво зовнішніх мереж для дошкільного навчального закладу в с. 
Петрушки, Києво-Святошинського району, Київської області» 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

700.00000 700.00000

об’єкт

83

Капіталький ремонт дороги по вул. Індустріальна в с. Петрушки Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,300.00000 1,300.00000

об’єкт
Святопетрівська сільська рада 12,900.00000 0.00000 12,900.00000

84

Реконструкція з будівництвом корпусу № 2 дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) «Буратіно» за адресою: с.Петрівське, вул.Красний 
Пахар, 1-А Києво-Святошинського району Київської області

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

8,000.00000 8,000.00000

об’єкт

85

Будівництво модульного будинку дитячого оздоровчого плавального 
басейну за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 
Святопетрівське, вул. Володимирська

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

2,900.00000 2,900.00000

об’єкт

86

Придбання техніки та меблів для забезпечення матеріально-технічної 
бази корпусу №2 ЗДО ( дитячий садок) "Буратіно" Святопетрівської 
сільської ради Києво-Святошинського району Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

2,000.00000 2,000.00000

С. Борщагівська сільська рада 15,000.00000 0.00000 15,000.00000

87

Реконструкція з прибудовою приміщень Софіївсько-Борщагівського 
навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

12,000.00000 12,000.00000

об’єкт



88

Будівництво тротуару по вул Скіфська 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт

89

Будівництао тротуару по вул. Шевченка

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000

об’єкт
Тарасівська сільська рада 5,100.00000 0.00000 5,100.00000

90

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ " Віночок" Тарасівської сільськаої 
ради по пров. В.Погребного,2а в с. Тарасівка Києво-Святошинського 
району Київської області 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

3,600.00000 3,600.00000

об’єкт

91

Капітальний ремонт дороги по вул. Польова в с. Тарасівка Києво-
Святошинського району Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

1,500.00000 1,500.00000
об’єкт

Хотівська сільська рада
райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

17,000.00000 0.00000 17,000.00000

92

Будівництво очисних споруд продуктивністю 500 м3/добу по вул. 
Б.Хмельницького в с. Хотів Київської області 

2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

17,000.00000 17,000.00000

об’єкт
Шпитківська сільська рада 7,000.00000 0.00000 7,000.00000

93

Реконструкція будівлі дитячого дошкільного навчального закладу 
"Світлячок" по вул. Леніна (Покровського), 19, в с. Шпитьки Києво-
Святошинського району Київської області. 2020 рік

райдержадміністрація 
виконавчий комітет 

місцевої ради
районний бюджет, 
місцевий бюджет

7,000.00000 7,000.00000

об’єкт

РАЗОМ 236,966.98300 1,013.44000 237,980.42300

в. о. голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації                                                                                                                               А. Л. Кошик
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