
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII.. СКЛИКАИИЯ  .............................................................................................. 

РІШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  Програми  будівництва, реконструкції  та  ремонту  
об'ектів  інфраструктури  комунальної  власності, придбання  обладнання  і  

предметів  довгострокового  користування  для  потреб  територіальних  громад  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік  

Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» та  з  
метою  забезпечення  розвитку  інфраструктури  Киево-Святошинського  району, згідно  
із  поданням  Киево-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: 

І . 	Внести  зміни  в  додатки  N2 та  N~3 Програми  будівництва, реконструкції  
та  ремонту  об'ектів  інфраструктури  комунальної  власності, придбання  обладнання  і  
предметів  довгострокового  користування  для  потреб  територіальних  громад  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік  (далі  — Програма), 
затвердженої  рішенням  районної  ради  від  27.02.2020 року  Ns 675-43-VII, що  
додаються . 

2. Управліншо  фінансів  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  при  внесенні  змін  до  районного  бюджету  на  2020 рік  
врахувати, за  поданням  органів  місцевого  самоврядування, потребу  в  асигнуваннях  на  
реалізацію  Програми, виходячи  з  реальних  можливостей  бюджету  та  його  
пріоритетів . 

3. 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  
05 листопада  2020 року  
Ns 745-49-VII 



Додаток  2 до  Програгои  будівхицтва, рекохструкції  та  регоохту  
об'ектів  іхфраструктури  когоунальхої  власхості, придбаххя  
обладхаххя  і  предгоетів  довгострокового  користуваххя  для  

потре6 територіальхих  грогоад  Киевo-Святошихського  райову  
Київської  області  ха  2020 рік  (в  розрізі  галузей). 

Напрями  діяльхості  та  заходи  
Програгои  будівхицтва, рекохструкції  та  регоохту  об'ектів  іхфраструктури  когоунальхої  власхості, придбаххя  обладхаххя  і  предгоетів  довгострокового  користуваххя  для  потре6 територіальхих  грогоад  

кисвo-Святошихського  райоху  ктавської  області  ха  2020 рік  (в  розрізі  галузей). 
тис. грх. 

Нвзва  х 
 ~Ош  

Обгяг  фіивисуsвиня  у  2020 рош  
діллтхості  СтрОК  Джерела  Очікуsвют  

.Кз/и  
(цріоритетхі  ІІерийкзаеорреирогрв rvт  викохвннл  Викохвеиі  фіивисуввиня  реsультат  
з86Ав~ц~в) 

3ахоД}' 

рвёохнхя  бюдvКет  Лtiсцееі  бюдvКети  Рвзом: 

1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 

Гапузь "Осеіта" захаирямком  122834,45400 1013,44000 123849,89400 

Вюшюеа  ндська  рада  капгытхюз  ремонт  внуіріипо.ч  приншцею, JДІЗ  (ясла- 
садок) комбіховахо ro тюry "Нанщстьппса" за  адресою  вул. Свяroивиюька,50 2020 рік  0~ і рагіія 12 800,00000 12 800,00000 
м.ВюшюееКиївськоїоГтасп  вюсонаечюзктмtiтет  райоххюзбюджет, 

1 ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетицна  рада  будіехьщтво  середхьої  заrытноосвпю,ої  ипюли  І- 
ІІ[ ступеня  на 24 кпаси  (]20 учніе) по  вул.Юносп,5 в  смтЧабахи  Киеео- 2020 рік  0~ і рагіія  31 434,59300 31 434,59300 
Свяroивиюькоro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

2 ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Днвпріеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  сисгенщ  пожежхої  
сигнапsації, сисгенщ  оповіщwщя  про  пожежутеуправпюэя  ееакутваххям  
людей  по  об"екгу: приншцwщя  JДІ3 (ясла-садок) комбіховахо ro runy 

2020 рік  299,86100 199,86100 
"Дзвохюс" Днвпріеської  сіт,ської  ради  Киеео-Свяroивиюькоro району  раіщсржадндюсарлція  
Київської  оГтаспза  адресою: Київська  оГтасъ , с. Днвпріека, вул. Jlicxa еюсонавчюз  ктміТет  райоххюз  бюджет, 

3 •42-а  (пРоеісг) ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Свяroпеіріеська  сіт,ська  рада  рwсонсгруюдя  з  будіехьщтвом  корпусу  Ne 
доипштноro навчат,ноroзакпару (ясла-садок)пБуралхо»заадресою: раЕщсржарндюсграція  8000,00000 8000,00000 
с.Пеіріеське, вул.Красхюз  Пвчар, 1-А  Киеео-Свяroивиюькоro району  еюсонавчюз  ктміТет  райоххюз  бюджет, 

4 Київської  оГтасп  2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Свяroпеіріеська  сіт,ська  рада  будіехьщтво  модульноro будюпсу  дипмоro 
оздоровчо ro мават,ноro басе+щуза  адресою: Київська  оГтасъ, Киево- Оайдержад°ювсграція  2900,00000 2900,00000 
Свяroивиюьюзй  район, с. Свяroпеіріеське, вул. Володинщрська  вюсонавчюз  кондТет  райоххюз  бюджет, 

5 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Софіївсько - Борщапеськасіт,ськарада  рwсонсгруюдязприбудовою  
приншцею, Софіївсько -Борщапесько ro навчат,но-вияовноro контпwссу  
"СпеціапsовахаипюлаІ -ІІ[ ступwtiе - ЗаrытноосвпняипюлаІ -ІІ[cтynwtie" 0айдержад^ю°сграція  

12 000,00000 12 000,00000 

Киеео-Свяroивиюької  райохної  держгвної  аднднісграції  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  ктміТет  райоххюз  бюджет, 
6 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Боярська  ндська  рада  капгытхюз  ремонтз  впроваджwщям  тсююлопй  для  
зхижwщятспповтратбудію ti" Доипштноro навчат,ноroзакпаду (ясла- райдсржарндюсарлгіія  4000,00000 4000,00000 
садок  'Качка"вм. Бо 	каКиеео -Святоивщського 	айо 	Київської  )~ 	 яР 	 Р 	н3' вюсонавчюз  конд~ет  райоххюз  бюджет, 

~ оГтасп  2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Віro-Пошroва  сіт,ська  рада  будіехьщтво  JДІЗ  в  с. Віге  Пошroва  Киево- раддсржадмінісгрлгіія  12000,00000 12000,00000 
Свяroивиюькоro 	айо 	Київської  Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

8 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Прид6аххяоГтаднаххяіпредмеледов roсароковоro користуеаххядля  райдсржарндюсарлція  300,00000 300,00000 
закп 	оивштної  освіти  дитячого  садка 	'Качка" ад3' д 	 ~ 	 )~ вюсонавчюз  конд~ет  райоххюз  бюджет, 

2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  



Маттsщська  сіт,ська  рада  виroroвпwщя  ПКД  "Будіехьщтво  дипмоro 
закпару  доипштної  освпи  на  200 ндсць  по  вул  B.Cryca 1 в  сеп  Маттяюса  0~ ряграгіія 1 500,00000 1 500,00000 
Киеео-Свяroивиюькоro району  Київської  обласп  вюсонаечюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

9 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Музичанськасіт,ськарадакапгытхюзремохтмоирдипмо ro садка  Оайд¢ржарндюсарлція  300,00000 300,00000 
П 	а" с. М  зичі  Киеео-Свяroивиюькоro 	айо 	Київської  обласп  " сР'ц~ 	У 	 Р 	xS вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

10 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Бузіеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  JДІЗ  (ясла-садок) "Пролісок" по  
вул. Цеюрат,на,1, в  с. Бузова  Киеео-Свяroивиюькоro району  Київської  0аидержальвиісграгіія 0,00000 1 013,44000 1 013,44000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

11 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Княжюв,касіт,ськарадакапгытхюзремонттемошгежпротипожежхої  Оайд¢ржарндюсарлція  0,00000 0,00000 
сисгенщ 	3 те  випrговпwщя  ПК  ДП 	 Д  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

12 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Тарасівська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  покріюti JДІЗ  " Віночок" 
Тарасівської  сіт,ськаої  ради  по  пров. В.Пофебноro,2а  в  с. Тарасівка  Киево- 0аидержальвиісграгіія  3 600,00000 3 600,00000 
Свяroивиюькоro району  Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

13 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

ццщпдвська  сіт,ська  рада  рwсонсгруюдя  будівп  дипмоro доипштноro 
навчат,ноro закпару  "Світлячок" по  вул. Лwtixa (ІІокровсько ro), 19, в  с. 0аидержальвиісграгіія  7 000,00000 ] 000,00000 
ц0вггькиКиево -Свяroивиюькоro району  Київської  обласп. вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

14 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Крюкіещыщська  сіт,ська  рада  рwсонс,руюдя  заrытноосвпю,ої  ип<оли  на  528 
учніе  по  вул. Nliчypixa 12ау  с. Крюкіещыща  Киево-Свяroивиюькоro району  0аидержальвиіс грація 26000,00000 26000,00000 
Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз 	бюджет, 

15 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  
Пеіруивдвська  сіт,ська  рада  коригуеання  проwпно-кошroрисної  
докумеюяціїпооб 'екгу: аЪудівхьщтвозовніипо .чмереждлядоипштно ro Оайд¢ржарндюсарлгіія  ~00,00000 ]00,00000 
навчат,ного  закп 	в  а  П 	Киево-Святоивщського  айо  адУ 	етРУ~+, 	 Р 	x3S вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

16 Київської  област> 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  
Галузь  
"Фізкультураі  21 3811ббОО  0,00000 21381,16600 

дорт   

Боярська  ндська  рада  будівхьщтво  спорптноro майданчюса, na адресою: Оаід¢ржарндюсарлгіія  8 500,00000 8 500,00000 
Київська  обл., Киево-Святоивщськюз 	айон, м. Бо 	ка, вул. Молодіназа  ,5Б. Р 	 яР 	У  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

ll 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетицна  рада  будівхьщтво  футбольно ro майданчюса  по  Оаіщ¢ржарг,пмсд,лція  1 810,]4300 1 810,]4300 
в  л.Оз 	на  в  с. Новосітаз  Киево-Свяroивиюькоro 	айо 	Київської  обласп  У 	сР 	 Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

18 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетицна  рада  будівхьщтво  баскетбольно ro майданчюса  по  Оаід¢ржарндюсарлгіія  1]]0,42300 1]]0,42300 
вл.Оз 	навс. НовосітазКиево -Свяroивиюькоro 	айо 	Київської  У 	сР 	 Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

19 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Jliсхюдеська  сіт,ська  рада  будівхьщтво  спорггтно ro майданчюсу  (садіону) О,іщП,;,алміиіс,т,лгіія  3000,00000 3000,00000 
на  т 	иro ії Jliсхюдеськоїзаrытноосвпю,оїиптлиім.М.Г 	ееськоro сР 	Р 	 PS'щ  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

20 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Пеіропавпвсько - Борщапеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  
спорптноro майданчюса  по  вул. Коцюбююько ro Nі4 в  с. Чаюы  Киево- 0аидержальвиісграція  1 500,00000 1 500,00000 
Свяroивиюькоro району  Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

21 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Пеіропавпвсько - Борщапеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  садіону  
"КозакАрена" всепПефопавпвськаБорщапекаКиево -Свяroивиюькоro 0аидержальвиісграгіія  4800,00000 4800,00000 
району  Київської  обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

22 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  



Гапузь  "ЖЪгловo- 
котунвльху  55369,22900 0,00000 95369,22900 

дорожхг  
гогдодарстsо" 

Боярськандськарадакапгытхюзремонттсри roріїнджвулыщянвзКиївська  райд¢ржарндюстрлція  3000,00000 3000,00000 
теІ.Ф  анкавм.Бо 	каКиеео -Свягоивиюько ro 	айо 	Київськоїобласп  Р 	 лР 	 Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

23 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Боярська  ндська  рада  капгытхюз  ремонт  дорожньоro покрипя  про'ізної  
частьппзнапри6удюпсовrtзтсриroріїзаадресоювул . Біпоroродська 5l ррагіія 1500,00000 1500,00000 
(корпусу  1-6) м. Боярка  Киеео-Свягоивиюько ro району  Київської  обласп  вюсонавчюз  кондТет  райоххюз  бюджет, 

24 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Капгытхюзремонтдорогиповул . Польовавідвул . Весетсовадовул . рабдержадміиістрлція  4 859,06000 4 859,06000 
Т  оїцька  в  смт  Чабани  Киеео-Святоивыського 	айо 	Київської  обласп  Р 	 Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  дороги  по  вул. Яблунееа, від  
вул. Цемрат,на  до  вул.Я6лунееа,3 в  смтЧабани  Киеео-Свягоивиюько ro раидержaдьвиІсгращя  647,49100 647,49100 
району  Київської  обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

25 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  дороги  по  вул. Грушееа, від  
вул.Цемрат,на  до  вул. Грушееа,5 в  смтЧабани  Киеео-Свягоивиюько ro раидержaдьвиісграція  1 366,41200 1 366,41200 
району  Київської  обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

26 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  дороги  по  вул. Цемрат,на, 
від  вул.Яблунееа  до  вул. Цемрат,на,35 в  смтЧабани  Киево- раидержaдьвиісграція  43]у8000 43]у8000 
Свягоивиюько ro району  Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

27 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Ча6аніеськасетицнарадакапгытхюзремонтдорогиповул . Польова,4-20 рабдержадміиісгрлція  1 062у5000 1 062у5000 
в, смт. Чабани  Киево-Свягоивиюько ro 	айо 	Київської  обласп  Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

28 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  дороги  по  вул. Піедwма  від  
вул. Польова  до  вул. Нова  в  смт. Чабани  Киево-Свягоивиюько ro району  раидержaдьвиісграція  1 002,15000 1 002,15000 
Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

29 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  
Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  об"екгу  блапryстрою  з  
усановпwмямтсянічхиязасобіере ryтованнядорожы tiмр~ом ( райд¢ржарндюстрлція  1 12],35100 1 12],35100 
світло  о  хия  об"еюіе  на  п 	е 	есп  в  л.По 	овськоro з  в  л.Юносп  в  смт  Ф  Р 	 ) 	гР  хР 	У 	кР 	 У  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

30 Чабани  Киево-Свлгоивиюько ro району  Київської  обласп  2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  
Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  об"екгу  блапryстрою  з  
усановпwмямтсянічхиязасобіере ryтованнядорожы tiмр~ом ( райд¢ржарндюстрлція  ~66,65]00 ]66,65]00 
світло  о  хьа  об"еюіе  в  л.Маивыоб  дівхюде, 4-5 в  смт  Чабани  Киево- Ф  Р 	 ) У 	 У  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

31 Свлгоивиюько ro району  Київської  обласп  2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  дороги  по  вул. Цемрат,на  від  
буд. N13 до  вул. Теремська  в  с. Новосітаз  Киево-Свлгоивиюько ro району  раещержaдьвиісгращя  911,25000 911,25000 
Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

32 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  дорожньоro покрипя  
авпмобіт,хия  сгочыок  по  вул. Озерна, 4 в  с. Новосітаз  Киево- раидержaдьвиісгращя  1 404,30000 1 404,30000 
Свлгоивиюько ro району  Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

33 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  
Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  об"екгу  блапryстрою  з  
усановпwмям  тсянічхия  засобів  реryтовання  дорожыtiм  
р~ом(світлофорхия  об"еюіе) на  перехресп  вул. Соборназ  вул. рабдержадміиісгрлція  1 337,11800 1 337,11800 
Олwссандрівська  с. Новосітаз  Киево-Свлгоивиюько ro району  Київської  еюсонавчюз  коиtiтет  райоххюз  бюджет, 

34 Обласп  2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  об"екгу  блапryстрою  з  
усановпwмям  тсянічхия  звчодів  реryтовання  дорожыtiм  

~69,]4800 ]69,]4800 
р~ом(світлофорхия  об"еюіе) на  перехресп  вул. Васит,кіеськаз  вул. Р~дгР>~д^~стР~ 

Озерна, 4 с. Новосітаз  Киево-Свлгоивиюько ro району  Київської  обласп  еюсонавчюз  коиtiтет  райоххюз  бюджет, 
35 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  



Чабаніеська  сетицна  рада  капгытхюз  ремонт  дороги  по  вул. Квпкова, від  
вул. Квпкова,l до  вул. Піедwпза  смт. Чабани  Киеео-Свягоивиюько ro району  р ~~ 758,36200 758,36200 
Київської  обласп  вюсонаечюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

36 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сетшWа  рада  придбання  наеісного  обладнання  до  комунат,ної  
маивтздляКП "Новосітдвськакеруючаконтаніянвгглово -комунат,хия  раеі 1° рагіія  651,68200 651,68200 
поглуг", а  самерозпитовача  рідкоro pearexry проти  ожепедюд  вюсонавчюз  конд~ет  райоххюз  бюджет, 

2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вул. Серпївська  с. Біпоroродка  Киеео-Свягоивиюько ro району  Київської  рандержадьвнісграгіія 250,00000 250,00000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

37 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулюЛ  Свпанкова  с. Біпоroродка  Киеео-Свягоивиюько ro району  Київської  раеідержадьвнісграгіія  250,00000 250,00000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

38 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛЯ6лунееас. БіпоroродкаКиеео -Свягоивиюько ro районуКиївської  раеідержадьвнісграгіія  239,00000 239,00000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

39 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛРшдвтзас . БіпоroродкаКиеео -Свягоивиюько ro районуКиївської  раеідержадьвнісграгіія  270,00000 270,00000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

40 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛ  Джерет,на  с. ШеечеюсовеКиеео -Свягоивиюько ro району  Київської  раеідержадьвнісграгіія  263,00000 263,00000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

41 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛКуговас . БіпоroродкаКиеео -Свягоивиюько ro районуКиївської  раеідержадьвнісграгіія  140,00000 140,00000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

42 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛ  Зої  Космодем'lпюької  с. Біпоroродка  Киеео-Свягоивиюько ro раеідержадьвнісграгіія  248,00000 248,00000 
районуКиївськоїобласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

43 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛВююфадна  с. Шевчеuкове  Кнсво-Свягоnіеінського  райоuу  раеідержадьвнісграція  280,00000 280,00000 
Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

44 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛ  Чорнобит,ська  с. ШеечеюсовеКиево -Свлгоивиюько ro району  раеідержадьвнісграгіія  ll0,00000 ll0,00000 
Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

45 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛ  Хмет,хьив,ка  с. ШеечеюсовеКиево -Свлгоивиюько ro району  раеідержадьвнісграгіія  105,00000 105,00000 
Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

46 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛКоват,ськас. ШеечеюсовеКиево -Свлгоивиюько ro районуКиївської  раеідержадьвнісграгіія  130,00000 130,00000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

47 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛАндріївська  с. Шевчеuкове  Кнсво-Свягоnіеінського  райоuу  раеідержадьвнісграгіія  123,00000 123,00000 
Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

48 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулыиЛ  Княгюд  Ольги  с. ШеечеюсовеКиево -Свлгоивиюько ro району  раеідержадьвнісграція  220,00000 220,00000 
Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

49 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  



Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулюЛБерезовас . ШеечеютвеКиеео -Свягоииысько ro районуКиївської  Р 1°с рація 130,00000 130,00000 
обласп  вютнаечюзкондтет  райоххюзбюджет, 

50 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулюЛ  Свягослаеська  с. ШеечеютвеКиеео -Свягоиииюько ro району  Р 1°с рація 23],00000 237,00000 
Київської  обласп  вютнаечюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

51 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулюЛ  Освіппюька  с. ШеечеютвеКиеео -Свягоииысько ro району  Київської  Рандержадьвнісграція 230,00000 230,00000 
обласп  вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

52 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулюЛ  Сюдна 25-95 с. ШеечеютвеКиеео -Свягоииысько ro району  Раидержадьвиісграція 138,00000 138,00000 
Київської  обласп  вютнавчюз  кондтет  райоххюз 	бюджет, 

53 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулюЛ  Микаїиtiвська  с. Біпоroродка  Киеео-Свягоииысько ro району  Раидержадьвиісграція 9],00000 97,00000 
Київської  обласп  вютнавчюз  кондтет  райоххюз 	бюджет, 

54 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулюЛВесеттвас . БіпоroродкаКиеео -Свягоииысько ro районуКиївської  Раидержадьвиісграція 130,00000 130,00000 
обласп  вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

55 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулюЛБарвіютвас . БіпоroродкаКиево -Свягоииысько ro районуКиївської  Раидержадьвиісграція 145,00000 145,00000 
обласп  вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

56 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулюЛМересьевас . ШеечеютвеКиево -Свягоииысько ro районуКиївської  Раидержадьвиісграція 98,00000 98,00000 
обласп  вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

57 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Біпоroродська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro освітлwпэя  по  
вулюЛ  Франка  62 - Жовтнееа  87 с. Біпоroродка  Киево-Свлгоииысько ro Раидержадьвиісграція  107,00000 107,00000 
району  Київської  обласп  вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

58 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Бобрюв,ка  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  про'ізної  частьппз  по  вул. 
Набережха  в  с. Бобрьщя, Киево-Свлгоииысько ro району  Київської  обласп  Раидержадьвиісграція 1 665,88700 1 665,88700 
(кориryеання) вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

59 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Віro-Поигговасіт,ськарадапридбанняспеціат ,ноїтсюоюз  Райдержадьвиісnрація 63]8,40000 63]8,40000 
вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Горенськасіт,ськарадакапгытхюзремонтчастьппздорожньо ro покрипя  райд¢ржарндюсарлція  1 303,4]500 1 303,4]500 
в  л. Jlicxa аГо  еюса  Киево-Свлгоииысько ro 	айо 	Київської  обласп  У 	 Р 	 Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

60 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Горенськасіт,ськарадакапгытхюзремонтдорожньо ro покрипявул. райд¢ржарндюсарлція  1 351,64400 1 351,64400 
Івана  Ф  анка  а  Го  еюса  Киево-Свягоивиюько ro айо 	Київської  обласп  Р 	Р 	 Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

61 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Горенськасіт,ськарада  капгытхюзремонтчастьппздорожньо ro покрипя  
пров. Папулова  аГореюсаКиево -Свлгоииысько ro районуКиївської  Раuдержадьвиісnрація  1460,00600 1460,00600 
обласп  вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

62 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Горенськасіт,ськарадакапгытхюзремонтокремоїчастьппз  дорожньоro 
покрипявул.Пуипдна  с. Гореuка  Кисво-Свягошииського  райоuу  Київської  Раuдержадьвиісnрація 1113,54000 1113,54000 
обласп  вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

63 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  



Пеіруипдеська  сіт,ська  рада  капгыткюз  ремонт  дороги  по  вул. 
Lцryсаріат,навс. ПефуипазКиеео -Свягоииысько ro районуКиївської  ррація 1041,00000 1041,00000 
обласп  вюсонаечюзкондТет  райоххюзбюджет, 

64 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Пеіруипдеська  сіт,ська  рада  капгыткюз  ремонт  частьппз  дорожньоro 
покрипsто  вул. Садова  в  с. Пефуипаз  Киеео-Свягоииысько ro району  раеі агяч 900,00000 900,00000 
Київської  обласп  вюсонаечюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

65 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Крюкіеивwська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонтіроryару  по  вулюд  
БапуковавідвулюдцLат,надовулюдКосмонае ,;евс. КрюкіеирыаКиево - рандержад"вніс'1'а'в" 0,00000 0,00000 
Свягоииысько ro району  Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

66 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Крюкіеивwська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  дорожньоro покрипя  по  
вулюЛПархюсоваваКрюкіеив wаКиеео -Свягоивысько ro району  рандержадьвнісграція 6286,61500 6286,61500 
Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз 	бюджет, 

67 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Крюкіеивwська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонтіроryару  по  вулюд  
ПархюсоваваКрюкіеивwаКиеео-Свягоииысько ro районуКиївської  рандержадьвнісграція 2]83,21000 2]83,21000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

68 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Крюкіеивwська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  дорожньоro покрипя  по  
вул. Шхіт,на  від  вул. Шхіт,на,24 до  вул. Саяравська  в  с. Крюкіеивwа  Киево- рандержадьвнісграція  1 452,76600 1 452,76600 
Свягоииысько ro району  Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Крюкіеивwська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  дорожньоro покрипя  по  
вул. Лwtiнфадськцз  в  с. Крюкіеивwа  Киево-Свягоииысько ro району  рандержадьвнісграція  112,73300 112,73300 
Київської  обласп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Личанська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  артсвердловюпз  водозабору  
підзенvппвод 	с. Лячанка  Кнсво-Свягопсгінського  райоuу  Кнївської  рандержадьвнісграція  14]9,60000 14]9,60000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

69 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Личанськасіт,ськарадакапгытхюзремонтдорогичастьппзвулюдВесняна  райдсржарндюсарлція  ]93,20000 793,20000 
в  с. Личанка  Киево-Свягоивиюько ro айо 	Київської  обласп  Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

70 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Личанськасіт,ськарадакапгытхюзремоигдорогичастьппзвулюд  р,йдсржарноюсд,лція  689,20000 689,20000 
Бгипгнна  в  с. Личанка  Киево-Свягоивиюько ro 	айо 	Київської  обласп  Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

71 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Личанськасіт,ськарадакапгытхюзремонтдорогивулюдСадовава  раідсржарндюсарлція  1482,60000 1482,60000 
ЛичанкаКиево -Свлтоивыського 	айо 	Київськоїобласп  Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

72 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Личанськасіт,ськарадакапгытхюзремонтчастьппзмережвулично ro райдсржарндюсарлція  ]29,30000 729,30000 
освітлwпэя  в  с. Личанка  Киево-Свлгоииысько ro 	айо 	Київської  обласп  Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

73 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Личанськасіт,ськарадакапгытхюзремонтчастьппзмережводопосгечання  райдсржарндюсарлція  683,10000 683,10000 
в  с. Личанка  Киево-Свягоивиюько ro айо 	Київської  обласп  Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

74 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Матттюька  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонтіроryару  частьппз  вулюд  
Воровсько ro в  с. Маттяюса  Киево-Свлгоииысько ro району  Київської  рандержадьвнісграція  1 500,00000 1 500,00000 
обласп  вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

75 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Маттsпюькасіт,ськарадакапгытхюзремонт ,роryаручастьппзвул . р„йдсржарноюсд,лція  1 500,00000 1 500,00000 
П 	емоги  в  с. Маттяюса  Киево-Свлгоииысько ro айо 	Київської  обласп  сР 	 Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

76 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  



Мироцькасіт,ськарадакапгытхюзремонтдоропзповул . Дружби (від N1- р„йдержарндюсарлція  1 042,]4200 1 042,]4200 
едо  NJ3 в  с. 	оцькеКиеео -Свягоивиюько ro айо 	Київської  оГтасп  ) 	1w1•+Р 	 Р 	xS вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

]] 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Музичанськасіт,ськарадакапгытхюзремонтдоропзвул . Надозерна 30 до  райдержарндюсарлція  1 300,00000 1 300,00000 
вул. Полова  в  с. М  зичі  Киеео-Свягоивиюько ro 	айо 	Київської  обласп  У 	 У 	 Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

78 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Пеіропавпвсько - Борщадеська  сіт,ськарадакапгытхюзремонт ,роryару  
з  Гтапryсароем  по  вул. Шхіщ,на  N11 в  с. Пефопавпвська  Борщапека  Киеео- Ра грагіія  1 000,00000 1 000,00000 
Свягоивиюько ro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

79 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Пеіропавпвсько - Борщадеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремоит,роryару  з  
Гтапryсароем  по  вул. Шхіщ,на  N13 в  с. Пефопавпвська  Борщапека  Киево- РаидержальвиІсграцІя  1 000,00000 1 000,00000 
Свягоивиюько ro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

80 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Пеіропавпвсько -Борщадеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремоит,роryару  з  
Гтапryсароем  по  вул. Шхіщ,на  N13 те  N1] в  с. Пефопавпвська  Борщапека  РаидержальвиІсграцІя  1 000,00000 1 000,00000 
Киево-Свягоивиюько ro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

81 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Пеіропавпвсько - Борщапеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro 
освітлехня  по  вул. Я.Мудроro в  с. Пефопавпвська  Борщапека  Киево- РаидержальвиІсграцІя  1 353,00000 1 353,00000 
Свягоивиюько ro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

82 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Пеіропавпвсько -Борщапеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro 
освітлехня  по  вул. Незалежхосп  в  с. Пефопавпвська  Борщапека  Киево- РаидержальвиІсграцІя  94,00000 94,00000 
Свягоивиюько ro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

83 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Пеіропавпвсько - Борщапеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro 
освітлехняповул . Проршнавс. ПефопавпвськаБорщапекаКиево - РаидержальвиІсграцІя  53,00000 53,00000 
Свягоивиюько ro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

84 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Пеіропавпвсько - Борщапеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro 
освітлехняповул . Со6орнавс. ПефопавпвськаБорщапекаКиево - РаидержальвиІсграцІя  1500,00000 1500,00000 
Свягоивиюько ro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

85 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Пеіропавпвсько - Борщапеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонт  вуличноro 
освітлехняповул . зепехюзГайвс . ПефопавпвськаБорщапекаКиево - РаидержальвиІсграцІя  1000,00000 1000,00000 
Свлгоивиюько ro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

86 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Свлгопеірівська  сіт,ська  рада  будівхьщтво  світлофорно ro реryтовання  
іранспорппппо roкіенапереч.респвулщв,ЦентральноїтеГосподарськоїв  РаидержальвиІсграцІя  715,70000 ]15,]0000 
сеп  СвлгопеірівськеКиево -Свлгоивиюько ro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюз  кт~tiтет  райоххюз  бюджет, 

87 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Свлгопеірівська  сіт,ська  рада  проекryеання  об'екгу  Реконсгруюдя  
заrытноосвпю,ої  иптли  І-Ш  ст. по  вул. Центральна, 138-А  в  с. Раидержальвиісграція  500,00000 500,00000 
СвлгопеірівськеКиево -Свлгоивиюько ro району  Київської  оГтасп  вюсонавчюзкт~tiтет  райоххюзбюджет, 

88 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Софіївсько - Борщапеськасіт,ськарадабудівхьщтвозро ryаруповул. р,йдержарндюсарлгіія  1 500,00000 1 500,00000 
Скі  ська  Ф  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

89 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Софіївсько - Борщапеськасіт,ськарадабудівхьщтвозро ryаруповул. р,йдержарндюсарлгіія  1 500,00000 1 500,00000 
Шевчехка  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

90 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  

Тарасівськасіт,ськарадакапгытхюзремонтдоропзповул .Jliсова,lс. райдержаднднісграція  541,71700 541,71700 
ТарасівеаКиево -Свлгоивиюько ro районуКиївськоїоГтасп  еюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

91 2020 рік  ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  об'екГ  



Тарасіеськасіт,ськарадакапгытхюзремонтдорогиповул . Польовава  райд¢ржарндюстрлція  958,28300 958,28300 
НовеКиеео -Свягоииысько ro айо 	Київськоїобласп  Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

92 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  
Іяий  об'скти  113 160,20000 0,00000 113 160,20000 

Вюююеа  ндська  рада  будіехьщтво  nip3ervvroro резервуару  для  води  те  
Зовніипо.чмережводопроводутеканап sаціїоб"емом 3 тис. куб.мпо  райд¢ржарндюстрлція  25 000,00000 25 000,00000 
в  л.flв  опейська, 45 м. ВюююееКиеео -Свягоииысько ro 	Київської  У 	Р 	 Р~ТМУ  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

93 о6ласп  2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Вюююеандськарадаприд 6анняспецтеюоюздляпідприемств JНІСГ  Райдержадьвиісграція 8000,00000 8000,00000 
вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

94 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Вюшюеандськарадакапгытхюзремонттеблап ryстрhзтсриroріїповул. райд¢ржарндюстрлгіія  1200,00000 1200,00000 
Піедwпза, ll м. Вюшюее  вюонвчюкод~ет  райоххюбюджет, 

 

95 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Вюшюеандськарадакапгытхюзремонттеблап ryстрhзтсриroріїповул. райд¢ржарндюстрлція  500,00000 500,00000  
ю  Свягоюріївська, 28 м. Вшюее  еюсонавчюз  кт~ti~ет  райоххюз  бюджет, 

96 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  
Днвпріеська  сіт,ська  рада  рwсонструюдя  напірхия  канапsаціїпвп  
трубопроводіе  скиду  спчхия  вод  від  житловоro масиву  в  с. Мипа  до  райд¢ржарндюстрлція  5 500,00000 5 500,00000 
канапsаціююї  насосної  твнції  в  с. 	іека 	іеської  сіт,ської  ради  Д^~Р 	Д^~Р 	 Р  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

97 Киеео-Свягоииысько ro району  Київської  обласп  2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Днвпріеська  сіт,ська  рада  капгытхюз  ремонтзттної  канапsації  по  вул. 
Радіснhзтевул.rеrерінавс. ДнвпріекаКиеео -Свягоивиюько ro району  Раещержадьвиісграція  12000,00000 12000,00000 
Київської  обласп  вюсонавчюз  конд~ет  райоххюз  бюджет, 

98 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Кня;юпд,касіт,ськарадарwсонструюдяводопроводуваКняназчіКиево - райд¢ржарндюстрлція  0,00000 0,00000 
Свягоивиюько ro айо 	Київської  обласп  Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

99 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Холвська  сіт,ська  рада  будівхьщтво  очисхия  споруд  продукгьтністю  500 рабдержадміиістрлція  24 140,00000 24 140,00000 
МЗ/доб  по  в  л. Б.Хмет,хьвЛ,кого  в  а  Холе  Київської  обласп  У 	У  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

100 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  
Свягопеірівська  сіт,ська  рада  придбаюэя  тсюоюз  те  меб.лів  для  Забезпенwпэя  
маreріат,но-геянічної  бачи  корпусу  N13ДО  (дипмюз  садок) "Бурално" рабдержадміиістрлця  2000,00000 2000,00000 
Свягоп 	івськоїсіт,ської  ради 	айо 	Київської  етР 	 Р 	 Р 	н3' вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

101 о6ласп  2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Чабаніеська  сіт,ська  рада  придбання  комунат,ної  баrтvфуюадонат,ної  
мwвтзАarсhwМІС 35 дляпотре6 Комунат,ноro підприемства  Раещержадьвиісграція  3550,00000 3550,00000 
Чабанівської  сетицної  ради  вюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

102 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Біпоroродськасіт,ськарадапридбаннядвохлегковияавпмобіпв  Райдеря'адьвиісграгіія 800,00000 800,00000 
вюсонавчюзкондтет  райоххюз  бюджет, 

103 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Княжюв,касіт,ськарадапридбаюэясндт reвоза  Раещержадьвиісграція  2380,00000 2380,00000 
вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

104 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Матттюькасіт,ськарадапридбаюэятракгора  Райдеря'адьвиісграгіія  1130,00000 1130,00000 
вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

105 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  

Матттюька  сіт,ська  рада  проведwпэя  блапryстрою  прибережхої  тсриroрії  
Матттюько ro сгтка  по  вулюЛ  Перемоги  в  ceni Маттяюса  Киево- 

1 000,00000 1 000,00000 
Свлгоиииюько ro районуКиївськоїобласп (капгытнівидапазвідповідно  райрсржарндюстрлція  
до  сіт,ської  програнvз  благоусгрою  в  с. Матотяюса  ) еюсонавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

106 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екг  



Музичанськасіт,ськарадапридбанняобладнаннядлябудюп ry культуриа  Оуйдержшрмініс  грля  995,20000 995,20000 
MynrNi вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

107 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Микайпвсько -Рубежіеськасіт,ськарада  придбаннямаивтзкомбінованої  Оуйдержармінісгрлція  2]]5,00000 2]]5,00000 
МДІС3-12-00 на  шасі  МАЗ-5340С2 flвро-5 еютнаечюз  ктмtiтет  райоххюз  бюджет, 

108 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Пеіропавпвсько - Борщапеськасіт,ськарадапридбанняпожежхої  Оуйдержармінісьрлція  8 740,00000 8 740,00000 
ввТМіш+сreРш+ вюсонавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

109 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Пефопавпвсько -Борщапеськасіт,ськарадапридбмщяавпбуса  0айцержальвнісграіція 2600,00000 2600,00000 
вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

110 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Пефопавпвсько - Борщапеськасіт,ськарадапридбмщясндт reвозу  0айцержальвнісграція 4000,00000 4000,00000 
вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

111 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

Софіївсько - Борщапеськасіт,ськарадапридбмщяспецьеюоюздля  Оуйдержармінісьрлція  5 350,00000 5 350,00000 
підприемств  КQСГ  вюсонавчюзконд~ет  райоххюзбюджет, 

112 2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

ц0впькіеська  сіт,ська  рада  капггьт,хюз  ремонт  приншцею, 2-ro поверху  
ам6улвroріїсімцwоїмедщвищусепц0впькиКиеео -Свюяривиюько ro 0андержальвнІсграцІя 1500,00000 1500,00000 
районуКиївськоїобласп  вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

2020 рік  ндсцееої  ради  ндсцееюз  бюджет  об'екГ  

РА40М  332943,04900 1013,44000 333956,48900 



Додаток  3 до  Програми  будівиицтва, рекоиструкції  та  ремоиту  
об'екгівіифраструкгури  комуиальиоївласиості,придбаиия  
обладиаиия  і  предметів  довгострокового  користуваиия  для  

потреб  територіальиих  громад  Киево-Святошииського  райоиу  
Київської  області  на  2020 рік  (по  оргаиах  місцевого  

самоврядуваиия). 

Напрями  діяльиості  та  заходи  
Програми  будівиицтва,рекоиструкціїта  ремоиту  об'екгівіифраструкгури  комуиальиоївласиості,придбаиия  обладиаиия  іпредметів  довгострокового  користуваиия  для  потреб  

територіальиих  громад  Киево-Святошииського  райоиу  Київської  області  На  2020 рік  (по  оргаиах  місцевого  самоврядуваиия). 
тис. гри. 

Обсяг  фіхахсуваххя  у  2020 році  
Строк  

Джерела  Очікувахеё  
N з/и  Перелік  заходів  ирограме  векохаххя  Векохавці  фіхахсуваххя  результат  заходу  

раёоххеё  бюджет  Місцевібюджете  Разом: 

1 3 4 5 б  7 8 9 10 

Боярська  міська  рада  17 000,00000 0,00000 17 000,00000 

Каттат,ний  ремонт  з  впровадженням  технологіл  для  зниження  телловтрат  
т, будjвлі  " Доцддного  навчат,ного  закладу  (ясла-садок) "Казка" в  м. райдержадрw¢ страція  4 000,00000 4 000,00000 

Боярка  Киево-Святоцдпгського  районУ  Київської  області  виконавчий  комітет  районшйг  бюджет, 
1 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'екг  

Будjвництво  слортивного  майдахчика, за  адресою : Кяївська  обл., Киево- райдержадрw¢страція  8 500,00000 8 500,00000 
Святоцдигський  айон, м. Бо 	ка, в  л. Молодджна ,5Б. Р 	 яР 	У  виконавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

2 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'екг  

Каттат,ний  ремонт  дорожнього  яокритгя  проїзної  частгииг  на  
ирибудип<овій  теряторц  за  адресою  вул.Білогородська  51 (кориуси  1-6), м. раядержадрw¢страція  1 500,00000 1 500,00000 
Боярка  Киево-Святоцдпгського  районУ  київської  області  виконавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

3 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'екг  

Каттат,ний  ремонт  територц  між  вулицямн  Київська  та  І.Фраина  в  райдержадрw¢страція  3 000,00000 3 000,00000 
м.Боярка  Киево-Святоцдпгського  районУ  Київської  області  виконавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

4 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'екг  
Вишхева  міська  рада  47 500,00000 0,00000 47 500,00000 

Кат¢тат,ний  ремонт  внутршдач  ириміщень  ДНЗ  (ясла-садок) 
комбцювахого  типУ  "Наrvдгстгииса" за  адресою  вул. Святоцдигська,50 2020 рік  Райдержадрw¢страція  12 800,00000 12 800,00000 
м.Виииеве  Київської  області  виконавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

5 місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'екг  

Придбахня  слецтехніки  для  т¢ддіриемств  ЖКГ  райдержадрw¢страція  8 000,00000 8 000,00000 
виконавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

6 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'екг  

БУдjвництво  Іпдземного  резервуарУ  для  водг  та  зовншиач  мереж  
водоироводу  та  кахалізацц  об"емом  3 тис. куб.м  по  вулСвролейська, 45 м. раидержадрwистрація  25 000,00000 25 000,00000 
Виииеве  Киево-Святоцдпгського  райноУ  Київської  області  виконавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

7 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'екг  



Каттат,нгйг  ремонт  та  блатоустрій  території  ло  вул. Півдеина, 17 м. райдержадрw¢страція  1 200,00000 1 200,00000 
Виииеве  винонавчстг  комітет  райоиний  бюджет, 

8 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  та  блатоустрій  території  ло  вул  Святоюріївська , 28 М. райдержадрw¢страція  500,00000 500,00000 
Виииеве  винонавчстг  комітет  райоиний  бюджет, 

9 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Чабахівська  селещха  рада  55 668,27000 0,00000 55 668,27000 

Будjвнгпутво  середfrгьої  затат,ноосвітиьої  циоли  І-ІІІ  стуленя  на  24 класи  
(720 уч tiв) ло  вул.Юності,5 в  смт  Чабаин  Киево-Святоцплюького  району  2020 рік  Раядержадрw¢страція 31 434,59300 31 434,59300 
Київської  області  вонавчг  комітет  райоиний  бюд жет,  

10 місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Будjвнгпутво  футбольного  майдахчuка  ло  вул.Озерна  в  с. Новосілки  Киево- райдержадрw¢страція  1 810,74300 1 810,74300 Святоцплюького  айо 	Кяївськоїобласті  Р 	xS' винонавчгйг  комітет  райоиний  бюджет, 
11 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Будjвнгпутво  баскетбольного  майдахчuка  ло  вул.Озерна  в  с. Новосілки  райдержадрw¢страція  1 770,42300 1 770,42300 Киево-Святоцплюького  айо 	Кяївськоїобласті  Р 	xS' винонавчгйг  комітет  райоиний  бюджет, 
12 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  дороти  ло  вул. Польова  від  вул. Веселиова  до  вул. райдержадрw¢страція  4 859,06000 4 859,06000 
Троїцька  в  смт  Чабаин  Киево-Святоцплюького  району  Кяївської  області  виконавчиїг  комітет  райоиний  бюджет, 

13 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  дороти  ло  вул. Яблунева, від  вул. Центрат,на  до  
вул.Яблунева,3 в  смт  Чабаин  Киево-Святоцплюького  району  Кяївської  райдержадрw¢страція  647,49100 647,49100 
області  винонав~истг  комітет  райоиний  бюджет, 

14 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  дороти  ло  вул. Грушева, від  вул.Центрат,на  до  вул. райдержадрw¢страція  1 366,41200 1 366,41200 
Грушева,5 в  смт  Чабаин  Киево-Святоцплюького  району  Кяївської  області  виконавчиїг  комітет  райоиний  бюджет, 

15 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  дороти  ло  вул. Центрат,на, від  вул.Яблунева  до  вул. 
Центрат,на,35 в  смт  Чабаин  Киево-Святоцплюького  району  Кяївської  райдержадрац¢страція  437,98000 437,98000 
області  винонав~истг  комітет  райоиний  бюджет, 

16 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  дороти  ло  вул. Польова, 4-20 в, смт. Чабаин  Киево- райдержадрw¢страція  1 062,95000 1 062,95000 
Святоцдпгського  району  Київської  області  винонавчuстг  комітет  райоиний  бюджет, 

17 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  дороти  ло  вул. Півдеина  від  вул. Польова  до  вул. Нова  райдержадрw¢страція  1 002,15000 1 002,15000 
в  смт. Чабаин  Киево-Святоцплюького  району  Кяївської  області  виконавчиїг  комітет  райоиний  бюджет, 

18 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  дороти  ло  вул. Центрат,на  від  буд. N 23 до  вул. райдержадрw¢страція  911,25000 911,25000 
Теремська  в  с. Новосілки  Киево-Святоцплюького  району  Кяївської  області  виконавчиїг  комітет  райоиний  бюджет, 

19 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,нгйг  ремонт  дорожнього  локритгя  автомобільнЕсч  стониок  ло  вул. райдержадрw¢страція  1 404,30000 1 404,30000 
Озерна, 4 в  с. Новосілки  Киево-Святоцплюького  району  Кяївської  області  виконавчиїг  комітет  райоиний  бюджет, 

20 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  



Кат¢тат,ний  ремонт  об"ехту  благоустрою  з  устаховленнши  теизічних  
заходjв  регryтовахня  дорожнім  рухом(світлофорних  об"ехтів) на  раядержадрw¢страціи  1 337,11800 1 337,11800 
яерелуесті  вул. Соборназ  вул. Олексахдрівська  с. Новосілки  Киево- виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

21 Свлтоцпиюького  району  Кяївської  області  2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Кат¢тат,ний  ремонт  об"ехту  благоустрою  з  устаховленнши  теизічних  
засобів  регryтовахня  дорожнім  рухом(світлофорних  об"ехтів) на  яерелуесті  раядержадрw¢страціи  769,74800 769,74800 
вул. Васильхівськаз  вул. Озерна, 4 с. Новосілки  Киево-Свлтоцпиюького  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

22 району  Кяївської  області  2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Кат¢тат,ний  ремонт  об"ехту  благоустрою  з  устаховленнши  теизічних  
засобів  регryтовахня  дорожнім  рухом  ( світлофорних  об"ехтів) на  райдержадрw¢страціи  1 127,35100 1 127,35100 
яерелуесті  вул.Покровського  з  вул.Юності  в  смт  Чабахи  Киево- виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

23 Свлтоцпиюького  району  Кяївської  області  2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Кат¢тат,ний  ремонт  об"ехту  благоустрою  з  устаховленнши  теизічних  
засобів  регryтовахня  дорожнім  рухом  ( світлофорних  райдержадрw¢страціи  766,65700 766,65700 
об"ехтів)вул.Маипиюбудjвників, 4-5 в  смт  Чабахи  Киево-Свлтоцпиюького  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

2q району  Кяївської  області  2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  дороти  яо  вул. Квіткова, від  вул. Квіткова,l до  вул. райдержадрw¢страція  758,36200 758,36200 
Півдеина  смт. Чабахи  Киево-Свлтоцпиюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

25 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Придбахня  навісного  обладргахня  до  комунат,ної  маидпиг  дпЯ  КП  
"Новосітдвськакеруючакомпахіяжитлово -комунат,нихиослуг ", асаме  райдержадрw¢страція  651,68200 651,68200 
розлитовача  рід4сого  реатенту  проти  ожеледfщі  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

26 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Придбахня  комунат,ної  багатофункціонат,ної  маидпиг  Rarcher МІС  35 дли  райдержадрw¢страціи  3 550,00000 3 550,00000 
яотреб  Комунат,ного  т¢ддіриемства  Чабахівської  сетициої  радkг  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

27 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Білогородська  сільська  рада  4 800,00000 0,00000 4 800,00000 

Каттат,ний  ремонт  вуличного  освітлення  яо  вул  Сергіївська  с. райдержадрw¢страція  250,00000 250,00000 
Білогород4са  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

28 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вуличного  освітлення  яо  вулиці  Світаинова  с. райдержадрw¢страція  250,00000 250,00000 
Білогород4са  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

29 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вуличного  освітлення  яо  вулиці  Яблунева  с. райдержадрw¢страція  239,00000 239,00000 
Білогород4са  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

30 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вуличного  освітлення  яо  вулиці  Різдцниа  с. райдержадрw¢страція  270,00000 270,00000 
Білогород4са  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

31 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вуличного  освітлення  яо  вутпд  Джерельна  с. райдержадрw¢страція  263,00000 263,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

32 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  яо  вутпд  Кутова  с. Білогород4са  райдержадрw¢страція  140,00000 140,00000 
Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

33 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  



Каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вутпд  Зої  Космодем"ниської  райдержадрw¢страція  248,00000 248,00000 
с. Білогород4са  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

34 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вутпд  Виноградрга  с. райдержадрw¢страція  280,00000 280,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

35 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кат¢тат,ний  ремонт  вуличяого  освітлення  ло  вутпд  Чорнобильська  с. раядержадрw¢страціи  170,00000 170,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

36 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вутпд  Хмет,ницька  с. райдержадрw¢страція  105,00000 105,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

37 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вутпд  Коват,ська  с. райдержадрw¢страція  130,00000 130,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

38 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вутпд  Андріївська  с. райдержадрw¢страція  123,00000 123,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

39 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вутпд  Княгги¢ От,ти  с. райдержадрw¢страція  220,00000 220,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

40 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вутпд  Березова  с. райдержадрw¢страція  130,00000 130,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

41 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кат¢тат,ний  ремонт  вуличного  освітлення  ло  вутпд  Свлтославська  с. райдержадрw¢страціи  237,00000 237,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

42 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кат¢тат,ний  ремонт  вуличяого  освітлення  ло  вутпд  Освітниська  с. райдержадрw¢страціи  230,00000 230,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

43 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вутпд  Східрга  25-95 с. райдержадрw¢страція  138,00000 138,00000 
Шевченкове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

44 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кат¢тат,ний  ремонт  вуличяого  освітлення  ло  вутпд  Nцсчайідвська  с. райдержадрw¢страціи  97,00000 97,00000 
Білогород4са  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

45 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вутпд  Веселиова  с. райдержадрw¢страція  130,00000 130,00000 
Білогород4са  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

46 2020 рік  місцевої  радг  місцевий  бюджет  об'ехт  



Катптат,ний  ремонт  вуличного  освітлення  ло  вутпд  Барвіинова  с. райдержадрw¢сзрація  145,00000 145,00000 
Білогород4са  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

47 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,ний  ремонт  вутпиого  освітлення  ло  вутпд  Мересьева  с. райдержадрw¢сзрація  98,00000 98,00000 
Шевчеинове  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

48 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,ний  ремонт  вуличного  освітлення  ло  вулиид  Фраина  62 - Жовзнева  райдержадрw¢сзрація  107,00000 107,00000 
87 с. Білогородца  Киево-Святоцдиюького  району  Кяївської  області  винонавчий  комітет  районюиї  бюджет, 

49 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Придбахня  дцох  легкових  автомобілів  райдержадрw¢сзрація  800,00000 800,00000 
винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

50 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Бобрицька  сільська  рада  1 665,88700 0,00000 1 665,88700 

Катптат,ний  ремонт  лроїзної  часзюш  ло  вул. Набережна  в  с. Бобриця, райдержадрw¢сзрація  1 665,88700 1 665,88700 
Киево-Святоцдиюького  району  Кяївської  області  (коригувахня) винонавчий  комітет  районюиї  бюджет, 

51 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Бузівська  сільська  рада  0,00000 1 013,44000 1 013,44000 

Кат¢тат,ний  ремонт  ДНЗ  (ясла-садок) "Пролісок" ло  вул. Центрат,на,1, в  с. райдержадрw¢страція  0,00000 1 013,44000 1 013,44000 
Бузова  Киево-Святоцдиюького  району  Кяївської  області  винонавчий  комітет  районюиї  бюджет, 

52 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Віто-Поштова  сільська  рада  18 678,40000 0,00000 18 678,40000 

Будjвницзво  ДНЗ  в  с. Віта  Поштова  Киево-Святоцдпгського  району  райдержадрw¢сзрація  12 000,00000 12 000,00000 
Київської  області  винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

53 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Придбахня  слеціат,ної  техніки  райдержадрw¢страція  б  378,40000 6 378,40000 
винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

54 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Придбахня  обладfrшхня  і  лредfиезів  довгосзрокового  корисзувахня  ддя  райдержадрw¢сзрація  
закладу  доцддної  освіти  (д~тячого  садца) "Качка" т, винонавчий  комітет  районюиї  бюджет, 300,00000 300,00000  

55 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Горехськасільськарада  5228,66500 0,00000 5228,66500 

Кат¢тат,ний  ремонт  частигш  дорожнього  локрятгя  вул. Лісна  с.Гореина  райдержадрw¢страція  1 303,47500 1 303,47500 
Киево-Святоцдиюького  району  Кяївської  області  винонавчий  комітет  районюиї  бюджет, 

56 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,ний  ремонт  дорожнього  локризтя  вул. Іваха  Фраина  с. Гореина  райдержадрw¢сзрація  1 351,64400 1 351,64400 
Киево-Святоцдиюького  району  Кяївської  області  винонавчий  комітет  районюиї  бюджет, 

57 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кат¢тат,ний  ремонт  частшлг  дорожнього  локрипя  пров. Патryлова  райдержадрw¢страція  1 460,00600 1 460,00600 
с.Гореина  Киево-Святоцдиюького  району  Кяївської  області  винонавчий  комітет  районюиї  бюджет, 

58 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  



Катптат,ний  ремонт  окремої  часітпиг  дорожнього  локритгя  вул.Пуциана  ай  е  ж  1 113,54000 1 113,54000 с. Горенка  Киево-Святоцдиюького  району  Кяївської  області  рвиконавч~оміте~т  районний  бюджет, 
59 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Дмитрівська  сільська  рада  17 799,86100 0,00000 17 799,86100 

Кат¢тат,ний  ремонт  системи  ложежної  сигналічації, системи  оловіщення  
лро  ложежу  та  улравліиня  евакуювахням  тодей  ло  об"ехту: лриміщення  
ДНЗ  (ясла-садок) комбіновахого  типу  "Дзвоник" Дмитрівської  сільської  2020 рік  299,86100 299,86100 
радkг  Киево-Святоцдиюького  району  Кяївської  області  за  адресою: райдержадрw¢страція  
Кяївська  область  , с. Дмитрівка, вул. Лісна ,42-а  (лроехт) виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

60 місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Реконструки jя  натпрних  кахапічаційних  труболроводjв  скиду  стічних  вод  
від  житлового  масику  в  с. Мила  до  кахапічаційної  насосної  станції  в  с. райдержадрw¢страція  5 500,00000 5 500,00000 
Дмитрівка  Дмитрівської  сільської  радkг  Киево-Святоцдпгського  району  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

б1 Кяївської  області  2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,ний  ремонт  зликної  кахапічації  ло  вул. Раддсній  та  вул. Гатаріна  в  райдержадрw¢страція  12 000,00000 12 000,00000 
с. Дмитрівка  Киево-Святоцдиюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

62 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Кхяжицька  сільська  рада  2 380,00000 0,00000 2 380,00000 

Реконструки jя  водолроводу  в  с. Княжичі  Киево-Святоцдпгського  району  райдержадрw¢страція  0,00000 0,00000 
Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

63 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,ний  ремонт  та  моштаж  лротипожежної  системи  ДНЗ  та  райдержадрw¢страція  0,00000 0,00000 
виготовлення  ПКД  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

64 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Придбахня  смітгевоза  райдержадрw¢страція  2 380,00000 2 380,00000 
виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

65 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Крюківщихська  сільська  рада  36 635,32400 0,00000 36 635,32400 

Катптат,ний  ремонт  дорожнього  локритгя  ло  вутпуі  Парникова  в  с. райдержадрw¢страція  6 286,61500 6 286,61500 
Крюхівцдпга  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

66 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,ний  ремонт  тротуару  ло  вутпуі  Парникова  в  с. Крюхівцдпга  Киево- райдержадрw¢страція  2 783,21000 2 783,21000 
Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

67 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,ний  ремонт  дорожнього  локритгя  ло  вул. цІхі.т,на  від  вул. 
ПІкіт,на,24 до  вул. Сахравськав  с. КрюхівцдпгаКиево -Святоцдлюького  райдержадрw¢страція  1 452,76600 1 452,76600 
району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

68 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кат¢тат,ний  ремонт  дорожнього  локрятгя  ло  вул. Ленінградсьхій  в  с. райдержадрw¢страція  112,73300 112,73300 
Крюхівцдпга  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

69 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Реконструкгря  затат,ноосвітиьої  циоли  на  528 учнів  ло  вул. Мічуріна  12а  У  райдержадрw¢страція  26 000,00000 26 000,00000 
с. Крюхівцдпга  Киево-Святоцдиюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

70 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  



Личахська  сільська  рада  5 857,00000 0,00000 5 857,00000 

Кат¢тальний  ремонт  артсверддовини  водозабору  т¢дземних  вод  с. раядержадрw¢страція  1 479,60000 1 479,60000 
Личанка  Киево-Святошинського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

71 2020 рцс  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Kar¢тальний  ремонт  дороти  частигш  вутпуі  Becuuna в  с. Личанка  Киево- раядержадрw¢страція  793,20000 793,20000 
Святошинського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

72 2020 рцс  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттальний  ремонт  дороти  частишг  вутпуі  Баштаина  в  с. Личанка  Киево- райдержадрw¢страція  689,20000 689,20000 
Святошинського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

73 2020 рцс  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттальний  ремонт  дороти  вулиид  Садова  в  с. Личанка  Киево- райдержадрw¢страція  1 482,60000 1 482,60000 
Святошинського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

74 2020 рцс  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Kar¢тальний  ремонт  частигш  мереж  вуличuого  освітлення  в  с. Личанка  райдержадрw¢страція  729,30000 729,30000 
Киево-Святошинського  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

75 2020 рцс  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттальний  ремонт  частишг  мереж  водояостачання  в  с. Личанка  Киево- райдержадрw¢страція  683,10000 683,10000 
Святошинського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

76 2020 рцс  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Лісхиківська  сільська  рада  3 000,00000 3 000,00000 

Будjвництво  сиортивного  майданчику  (стаддону) на  теряторц  Лісниківської  райдержадрw¢страція  3 000,00000 3 000,00000 
загальноосвітньої  шко.ли  ім.М.Г 	евського  PS'ш  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

77 2020 рцс  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Мехаёлівськo-Рубежівська  сільська  рада  2 775,00000 2 775,00000 

Придбання  машини  комбцюваної  МДК3-12-00 на  шасі  МА3-5340С2 Свро-5 раядержадрw¢страція  2 775,00000 2 775,00000 
виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

78 2020 рцс  місцевої  радд  місцевий  бюджет  
Малютяхська  сільська  рада  6 630,00000 0,00000 6 630,00000 

Каттальний  ремонт  тротуару  частишг  вул. Воровського  в  с. Матотянка  райдержадрw¢страція  1 500,00000 1 500,00000 
Киево-Святошинського  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

79 2020 рцс  місцевої  радд  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттальний  ремонт  тротуару  частишг  вул. Перемоти  в  с. Матотянка  райдержадрw¢страція  1 500,00000 1 500,00000 
Киево-Святошинського  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

80 2020 рцс  місцевої  радд  місцевий  бюджет  об'ехт  

Виготовлення  ПКД  "будjвництво  ддгячого  закладу  дошкіт,ної  освіти  на  
200 місць  uo вул. В.Стуса  1 в  с. Матотянка  Киево-Святошинського  району  раядержадрw¢страція  1 500,00000 1 500,00000 
Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

81 2020 рцс  місцевої  радд  місцевий  бюджет  об'ехт  

Придбання  трахтора  райдержадрw¢страція  1 130,00000 1 130,00000 
виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

82 2020 рцс  місцевої  радд  місцевий  бюджет  



Проведення  блатоустрою  лрибережної  території  Матотниського  ставка  ло  
вутпуі  Перемоти  в  селі  Матотника  Киево-Святоцдпгського  району  райдержадрw¢страціЯ  1 000,00000 1 000,00000 
Кяївської  області  ( кахітат,хі  видаткн  віддовідрю  до  сільської  лрограмн  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

gg благоустрою  в  с. Матотника  ) 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Мероцька  сільська  рада  1 042,74200 0,00000 1 042,74200 

Кахітат,ний  ремонт  дороги  ло  вул. Дружби  ( від  N 2-е  до  N 73) в  с. раядержадрw¢страціи  1 042,74200 1 042,74200 
Мироцьке  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

84 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Музечахська  сільська  рада  2 595,20000 2 595,20000 

Кахітат,ний  ремонт  ллоцд  дnтлчого  садца  "Перлинка" с. Музичі  Киево- райдержадрw¢страціи  300,00000 300,00000 
Святоцдпгського  району  Київської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

85 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кахітат,ний  ремонт  дороти  вул. Надозерна  30 до  вул. Полова  в  с. МУзuчі  райдержадрw¢страціЯ  1 300,00000 1 300,00000 
Киево-Святоцппюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

86 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Придбахня  обладргахня  дли  будkппсу  культури  с. Музичі  райдержадрw¢страціи  995,20000 995,20000 
виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

87 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  
ПетрОпавлівськ 0-БОрщагівська  сільська  рада  28 640,00000 0,00000 28 640,00000 

Кахітат,ний  ремонт  тротуару  з  блатоустроем  ло  вул. цІхі.т,на  N 11 в  с. 
ПетролавлівськаБорщагівкаКиево -СвятоцдпгськогорайонуКиївської  райдержадрw¢страціЯ  1000,00000 1000,00000 
області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

88 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кахітат,ний  ремонт  тротуару  з  благоустроем  ло  вул. ПІкіт,на  N 13 в  с. 
ПетролавлівськаБорщагівкаКиево -СвятоцдпгськогорайонуКиївської  райдержадрw¢страціЯ  1000,00000 1000,00000 
області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

89 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кахітат,ний  ремонт  тротуару  з  благоустроем  ло  вул. ПІкіт,на  N 23 та  N 17 
вс. ПетролавлівськаБорщагівкаКиево -СвятоцдпгськогорайонуКиївської  райдержадрw¢страціЯ  1000,00000 1000,00000 
області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

90 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кахітат,ний  ремонт  вуличяюго  освітлення  ло  вул. Я.Мудрого  в  с. 
ПетролавлівськаБорщагівкаКиево -СвлтоцппюькогорайонуКяївської  райдержадрw¢страціи  1353,00000 1353,00000 
області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

91 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кахітат,ний  ремонт  вуличяюго  освітлення  ло  вул. Незапежності  в  с. 
ПетролавлівськаБорщагівкаКиево -СвятоцдпгськогорайонуКиївської  райдержадрw¢страціЯ  94,00000 94,00000 
області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

92 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кахітат,ний  ремонт  вуличяюго  освітлення  ло  вул. Прорізна  в  с. 
ПетролавлівськаБорщагівкаКиево -СвлтоцппюькогорайонуКяївської  райдержадрw¢страціи  53,00000 53,00000 
області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

93 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Кахітат,ний  ремонт  вуличяюго  освітлення  ло  вул  Соборна  в  с. 
ПетролавлівськаБорщагівкаКиево -СвятоцдпгськогорайонуКиївської  райдержадрw¢страціЯ  1500,00000 1500,00000 
області  виконавчий  комітет  районний  бюджет, 

94 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  



Катптат,ний  ремонт  вуличного  освітлення  ло  вул. Зелений  Гай  в  с. 
ПетролавлівськаБорщагівкаКиево -СвятоцдпгськогорайонуКиївської  райдержадиш¢страція  1000,00000 1000,00000 
області  винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

95 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,ний  ремонт  слортивного  майдахчика  ло  вул. Коцюбинського  N 4 в  райдержадиш¢страція  1 500,00000 1 500,00000 
с. Чайки  Киево-Святоцпшського  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районюпг  бюджет, 

96 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,ний  ремонт  стардону  "Козак  Арена" в  селі  Петролавлівська  райдержадиш¢страція  4 800,00000 4 800,00000 
Борщагівка  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

97 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Придбахня  ложежної  автоцистерин  райдержадрw¢страція  8 740,00000 8 740,00000 
винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

98 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  

Придбахня  автобуса  райдержадрw¢страція  2 600,00000 2 600,00000 
винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

99 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  

Придбахня  смітгевозу  райдержадрw¢страція  4 000,00000 4 000,00000 
винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

100 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  
Петрушківська  сільська  рада  2 641,00000 0,00000 2 641,00000 

Коригувахня  лроехтио-кошторисної  документації  ло  об'ехту: иБудівництво  
зовнішгtiх  мереж  для  доцпдт,ного  навчат,ного  закладу  в  с. Петруцпси, райдержа7gрw¢страція  700,00000 700,00000 
Киево-Святоцпшського  району, Кяївської  області» виконавчий  комітет  районюпг  бюджет, 

101 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,кий  ремонт  часітппг  дорожнього  локрипяпо  вул  Садова  в  с. райдержадиш¢страція  900,00000 900,00000 
Петруцпси  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

102 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Катптат,кий  ремонт  дороти  ло  вул. Індустріат,на  в  с. Петруцпси  Киево- райдержадиш¢страція  1 041,00000 1 041,00000 
Святоцдпгського  району  Київської  області  винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

103 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Святопетрівська  сільська  рада  14115,70000 0,00000 14115,70000 

Будівництво  світлофорного  регутовахня  трахслортних  лотохів  на  
лерелуесті  вупшд, Центрат,ної  та  Гослодарської  в  селі  Святолетрівське  райдержа7gрw¢страція  715,70000 715,70000 
Киево-Святоцпшського  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районюпг  бюджет, 

104 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Проехryвахня  об'ехту  Реконструкгря  загат,ноосвітиьої  школи  І-ІІІ  ст. ло  
вул. Центрат,на, 138-А  в  с. Святолетрівське  Киево-Святоцпшського  району  раядержадиш¢страція  500,00000 500,00000 
Київської  області  винонавчий  комітет  районшйг  бюджет, 

105 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Реконструкгря  з  будівництвом  xoplrycy N 2 доцддт,ного  навчат,ного  
закладу  (ясла-садок) иБуратіно» за  адресою : с.Петрівське, вул.Красний  райдержадиш¢страція  8 000,00000 8 000,00000 
Пахар, 1-А  Киево-Святоцпшського  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  районюпг  бюджет, 

106 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Будівництво  модульного  будkппсу  дkггячого  оздоровчого  ллават,ного  
басеинузаадресою : Кяївськаобласть,Киево-Святоцпшськийрайон,с. райдержадиш¢страція  2900,00000 2900,00000 
Святолетрівське , вул. Володfтцірська  винонавчий  комітет  районгпыг  бюджет, 

107 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  



Придбаиня  теишаг  та  меблів  дли  забезлечеиня  матеріально -теи¢чної  бази  
корлусу  N 2 ЗДО  ( днтгппыг  садок) "Буратіно " Свлтолетрівської  сільської  раядержадрw¢страціи  2 000,00000 2 000,00000 
радkг  Киево-Святоцдпгського  району  Київської  області  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

108 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Софіївсько  - Борщагівська  сільська  рада  20 350,00000 0,00000 20 350,00000 

Реконструкгрл  з  лрибудовою  лриміщень  Софіївсько -Борщагівського  
навчально -виховного  комплексу  "Слеціалічована  цпсола  І-ІІІ  стуленів  - райдержадрw¢страціл  12 000,00000 12 000,00000 
Загальноосвітил  цпсола  І-ІІІ  стуленів " Киево-Святоцдпгської  райоиної  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

109 державної  адрw¢страції  Кяївської  області  2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Будjвнгпутво  тротуару  ло  вул  Схіфська  райдержадрw¢страціл  1 500,00000 1 500,00000 
винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

110 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Придбаиня  слецтеюtiки  дли  т¢ддіриемств  ЖКГ  райдержадрw¢страціи  5 350,00000 5 350,00000 
винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

111 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Будjвнгпутао  тротуару  ло  вул. Шевчеина  райдержадрw¢страціл  1 500,00000 1 500,00000 
винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

112 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Тарасівська  сільська  рада  5100,00000 0,00000 5100,00000 

Каттальнгйг  ремонт  локрівлі  ДНЗ  " Віночок" Тарасівської  сільськаої  радkг  
ло  лров. В.Погребного,2а  в  с. Тарасівка  Киево-Свлтоцппюького  району  раядержадрw¢страціи  3 600,00000 3 600,00000 
Київської  області  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

113 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттальнгйг  ремонт  дороти  ло  вул. Лісова, 1 с. Тарасівка  Киево- райдержадрw¢страціл  
541,71700 541,71700 

Свлтоцппюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
114 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттальнгйг  ремонт  дороти  ло  вул. Польова  в  с. Нове  Киево- райдержадрw¢страціл  
958,28300 958,28300 

Свлтоцппюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 
115 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Хотівська  сільська  рада  24140,00000 0,00000 24140,00000 

Будjвнгпутво  очнснгг,ч  слоруд  лродухтивністю  500 rvY3/добу  ло  вул. райдержадрw¢страціи  24 140,00000 24 140,00000 
Б.Хмет,яппд,кого  в  с. Хотів  Київської  області  винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

116 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  
Шпитківська  сільська  рада  8 500,00000 0,00000 8 500,00000 

Реконструкціл  будjвлі  дkгглчого  доцдат,ного  навчального  закладу  
"Світллчок " ло  вул. Леніна  (Покровського ), 19, в  с. Шлитькн  Киево- райдержадрw¢страціи  7 000,00000 7 000,00000 
Святоцдпгського  району  Київської  області. винонавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

117 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

Каттальнгйг  ремонт  лриміщень  2-го  ловерлу  амбулаторії  сімейної  райдержадрw¢страціл  1 500,00000 1 500,00000 
медkпдппг  у  селі  Шлитькн  Киево-Свнирцппюького  району  Кяївської  області  виконавчий  комітет  райоиний  бюджет, 

118 2020 рік  місцевої  радkг  місцевий  бюджет  об'ехт  

РАЗОМ  332 743,04900 1 013,44000 333 75б,48900 


