Зведена таблиця поправок до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 24 грудня 2020 року № 23/23» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 08.11 2021 № 08/231-4040/ПР).
Обсяг
бюджетних
призначень
на 2022 рік
(тис. грн)
в проекті
рішення

Поправки щодо
збільшення або
зменшення
обсягу
фінансування
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних коштів

Найменування замовника
виконання робіт

Галузь

Об'єкт капітального будівництва
(реконструкції)

Коди та назви бюджетної класифікації
об'єктів капітального ремонту

Об'єкт капітального ремонту

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Андронов В.Є.

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

Центр організації дорожнього руху

Транспорт

Будівництво автоматичних пунктів для
габаритно-вагового контролю

-

-

0,00

+400 000,00

Андронов В.Є.

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП Київський метрополітен

Транспорт

Будівництво дільниці Сирецькопечерської лінії метрополітену від
станції "Сирець" на житловий масив
Виноградар з електродепо у
Подільському районі

-

-

1056472,90

-200000,00

Андронов В.Є.

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП Київський метрополітен

Транспорт

Реконструкція транспортної розв'язки на
перетині проспекту Перемоги з вул.
Гетьмана у Солом'янському та
Шевченківському районах міста Києва

-

-

293429,60

-200000,00

ДКР Андронов В.Є.

Департамент молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МІСТА КИЄВА

Фізична культура та
спорт

-

1115041 Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд

Передбачити видатки на розроблення
проєктної документації "Капітальний ремонт
системи пожежної сигналізації школи за
адресою: вул. БАСТІОННА, 7"

0,00

+50,00

ДКР Андронов В.Є.

Департамент молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

КП "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"

Фізична культура та
спорт

-

1115041 Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ
42 Х 22 ДЛЯ IГРОВИХ ВИДIВ
СПОРТУ СТАДIОНУ КП
"СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" НА
ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКIЙ, 60

-50,00

0,00

ДКР Андронов В.Є.

Департамент молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МІСТА КИЄВА

Фізична культура та
спорт

-

1115041 Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд

ремонт покрівлі вхідної групи з
утеплюванням, та ремонт водостоків
приміщення школи за адресою: вул.
БАСТІОННА, 7

0,00

+539,60

ДКР Андронов В.Є.

Департамент молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

КП "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"

Фізична культура та
спорт

-

1115041 Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ
42 Х 22 ДЛЯ IГРОВИХ ВИДIВ
СПОРТУ СТАДIОНУ КП
"СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" НА
ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКIЙ, 60

-539,60

0,00

ДКР Андронов В.Є.

Департамент молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МІСТА КИЄВА

Фізична культура та
спорт

-

1115041 Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд

Капітальний ремонт накриття та огорожі із
полікарбонату на металевому каркасі,
металевого сайдингу, та козирків з утеплення
школи за адресою: вул. БАСТІОННА, 7

-

+1956,00

ДКР Андронов В.Є.

Департамент молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

КП "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"

Фізична культура та
спорт

-

1115041 Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд

-1956,00

0,00

КП Керуюча компанія

ЖКГ

-

4916030 Організація благоустрою населених пунктів

-

2200,00
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ДКР Андронов В.Є.

ДКР Андронов В.Є.

ДКР Андронов В.Є.

13

14

Шевченківська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Шевченківська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Шевченківська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Погодження ГРБК

КП Керуюча компанія

ЖКГ

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ
42 Х 22 ДЛЯ IГРОВИХ ВИДIВ
СПОРТУ СТАДIОНУ КП
"СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" НА
ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКIЙ, 60
Реалізація проєкта громадського бюджету №
1391 «Футбольне поле на Довнар
Запольського»

Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку № 3/2 на вулиці Митрофана ДовнарЗапольського

-

800,00

-

-

-

550,00

ДКР Андронов В.Є.

Шевченківська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП Керуюча компанія

ЖКГ

-

4916011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Капітальний ремонт вхідних груп житлового
будинку № 16 на проспекті Перемоги, 16

-

400,00

КПКВКМБ 4916011 (Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду)

Капітальний ремонт покрівлі житлових
будинків по вул. Багговутвіська, 12, вул.
Половецька, 14, вул. Татарська, 21 та вул.
Татарська, 2Г - перерозподіл на
Капітальний ремонт (встановлення
енергозберігаючих рекуператорів
повітря) вентиляційних систем у
навчальних закладах Шевченківського
району м. Києва

КПКВКМБ 4911021 (Надання загальної
середньої освіти закладами загальної середньої
освіти)

Капітальний ремонт Середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
1 на пров. Делегатському, 1\28 у
Шевченківському районі м. КиєваКапітальний ремонт (встановлення
енергозберігаючих рекуператорів
повітря) вентиляційних систем у
навчальних закладах Шевченківського
району м. Києва

________

16

Шевченківська районна в місті
державна адміністрація

Освіта

________

Перерозподілити кошти з видатків передбачених на
капітальний ремонт хокейного майданчику з
влаштуванням накриття на вул.Тростянецькій, 60 у
Дарницькому р-ні

Обстеження, погодження ГРБК

Погодження ГРБК

Обстеження, погодження ГРБК
Обстеження, погодження ГРБК, повторні
звернення громадян, доручення виборців
Обстеження, погодження ГРБК, повторні
звернення громадян, доручення виборців

перерозподіл видатків бюджету розвитку

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових
інженерних мереж житлового будинку на
проспекті Перемоги, 16

ЖКГ

Обстеження, погодження ГРБК

Погодження ГРБК

перерозподіл видатків бюджету розвитку

4916011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Шевченківська районна в місті
державна адміністрація

Перерозподілити кошти з видатків передбачених на
капітальний ремонт хокейного майданчику з
влаштуванням накриття на вул.Тростянецькій, 60 у
Дарницькому р-ні

800,00

-

15

Погодження ГРБК

перерозподіл видатків бюджету розвитку

Капітальний ремонт заміна вікон у житловому
будинку №59-65 на вул.Січових стрільців

ЖКГ

Обстеження, погодження ГРБК

перерозподіл видатків бюджету розвитку

4916011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

КП Керуюча компанія

Перерозподілити кошти з видатків передбачених на
капітальний ремонт хокейного майданчику з
влаштуванням накриття на вул.Тростянецькій, 60 у
Дарницькому р-ні

переміщення призначень, заміна об'єкта

-

4916011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Погодження ГРБК

переміщення призначень, заміна об'єкта

ЖКГ

Банас Дмитро
Миколайович

Для забезпечення належного контролю
виїзду навантажених транспортних
засобів та недопущення псування
дорожньої інфраструкткри від
перенавантаження

переміщення призначень, заміна об'єкта

КП Керуюча компанія

Шевченківська районна
в місті державна
адміністрація

12

Перерозподіл на інші об'єкти в межах ГРБК

Шевченківська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Шевченківська районна
в місті державна
адміністрація

11
Зняти проєкти бюджетних призначень в межах
головного розпорядника з інших об'єктів, а саме:
Будівництво дільниці Сирецько-печерської лінії
метрополітену від станції "Сирець" на житловий
масив Виноградар з електродепо у Подільському
районі та Реконструкція транспортної розв'язки
на перетині проспекту Перемоги з вул.
В.Гетьмана у Солом'янському та
Шевченківському районах міста Києва

Обґрунтування необхідності
врахування запопонованих змін

Перерозподіл на інші об'єкти в межах ГРБК

ДКР Андронов В.Є.

Банас Дмитро
Миколайович

Джерела покриття видатків

Обстеження, погодження ГРБК, повторні
звернення громадян, доручення виборців
перерозподіл видатків бюджету розвитку

91 582,40

62 002,07

- 4 000,00

Не потребує додаткових видатків. Пропонується
здійснити перерозподіл видатків в межах
головного розпорядника шляхом
перенаправлення відповідних сум з коду 6011 на
код 1010

- 5 000,00

Не потребує додаткових видатків. Пропонується
здійснити перерозподіл видатків в межах
головного розпорядника шляхом
перенаправлення відповідних сум з коду 1021 на
код 1010

Обстеження, погодження ГРБК, повторні
звернення громадян, доручення виборців

Перерозподіл на Капітальний ремонт
(встановлення енергозберігаючих
рекуператорів повітря) вентиляційних
систем у навчальних закладах
Шевченківського району м. Києва за
зверненням громадян з аварійним
станом вентиляційних систем за
зверненням громадян
Перерозподіл на Капітальний ремонт
(встановлення енергозберігаючих
рекуператорів повітря) вентиляційних
систем у навчальних закладах
Шевченківського району м. Києва за
зверненням громадян у зв'язку з
аварійним станом вентиляційних систем
за зверненням громадян

Висновки
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адмінстрації)
13

Висновок
профільної
постійної
комісії

14

17

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна
в місті державна
адміністрація

Шевченківська районна в місті
державна адміністрація

Освіта

________

КПКВКМБ 4911010 (Надання дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт (встановлення
енергозберігаючих рекуператорів
повітря) вентиляційних систем у
навчальних закладах Шевченківського
району м. Києва

Банас Дмитро
Миколайович

Дарницька районна в
місті державна
адміністрація

Дарницька районна в місті
державна адміністрація

Освіта

________

КПКВКМБ 4111010 (Надання дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт (встановлення
енергозберігаючих рекуператорів
повітря) вентиляційних систем у
навчальних закладах Дарницького району
м. Києва

Банас Дмитро
Миколайович

Дарницька районна в
місті державна
адміністрація

Дарницька районна в місті
державна адміністрація

________

КПКВКМБ 4116016 (Впровадження засобів
обліку витрат та регулювання споживання води
та теплової енергії)

Проектування та капітальний ремонт
(модернізація) індивідуальних теплових
пунктів (ІТП) в будинках комунальної
властності з них проектування - 900,00
тис.грн. капітальний ремонт 19 100,00
тис.грн. (орієнтовно 18 об'єктів)

Банас Дмитро
Миколайович

Деснянська районна в
місті державна
адміністрація

________

КПКВКМБ 4216016 (Впровадження засобів
обліку витрат та регулювання споживання води
та теплової енергії)

Проектування та капітальний ремонт
(модернізація) індивідуальних теплових
пунктів (ІТП) в будинках комунальної
властності з них проектування - 1150,00
тис.грн. капітальний ремонт 23 850,00
тис.грн. (орієнтовно 23 об'єктів)

Банас Дмитро
Миколайович

Дніпровська районна в
місті державна
адміністрація

________

КПКВКМБ 4316016 (Впровадження засобів
обліку витрат та регулювання споживання води
та теплової енергії)

Проектування та капітальний ремонт
(модернізація) індивідуальних теплових
пунктів (ІТП) в будинках комунальної
властності з них проектування - 1150,00
тис.грн. капітальний ремонт 23 850,00
тис.грн. (орієнтовно 23 об'єктів)

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна
в місті державна
адміністрація

ЖКГ

________

КПКВКМБ 4916016 (Впровадження засобів
обліку витрат та регулювання споживання води
та теплової енергії)

Проектування та капітальний ремонт
(модернізація) індивідуальних теплових
пунктів (ІТП) в будинках комунальної
властності з них проектування - 900,00
тис.грн. капітальний ремонт 19 100,00
тис.грн. (орієнтовно 18 об'єктів)

ЖКГ

________

Капітальний ремонт (модернізація)
КПКВКМБ 1216017 (Інша діяльність, пов'язана систем двостороннього зв'язку у ліфтах зі
з експлуатацією об'єктів житлово-комунального
встановленням GSM-модулів для
господарства)
диспетчеризації у житловому фонді міста
Києва

Охорона здоров'я

-

18

19

ЖКГ

20
Деснянська районна в місті
державна адміністрація

ЖКГ

21
Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

ЖКГ

22

23
Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в місті
державна адміністрація

КОМУНАЛЬНЕ
Департамент житловоПІДПРИЄМСТВО
комунальної
"КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТА
інфраструктури
ЦІЯ"

24
Берікашвілі Н. В.

Департамент охорони
здоров'я КМДА

КНП "Центр первинної медикосанітарної допомоги №1"
Шевченківського району міста
Києва

Департамент охорони
здоров'я КМДА

КНП "Центр первинної медикосанітарної допомоги №1"
Шевченківського району міста
Києва

Департамент охорони
здоров'я КМДА

КНП "Центр первинної медикосанітарної допомоги №1"
Шевченківського району міста
Києва

7322

Капітальний ремонт приміщень
комунального некомерційного
підприємства "Центр первинної медикосанітарної допомоги №1"
Шевченківського району міста Києва,
вул.Б.Хмельницького, 37

86 870,98

+ 9 000,00

219 218,26

+10 000,00

20 100,00

25 000,00

Берікашвілі Н. В.

Охорона здоров'я

-

7322

Берікашвілі Н. В.

Охорона здоров'я

-

7322

Аварійний стан за зверненням громадян

+25 000,00

За рахунок надходжень з податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними та юридичними особами,
які є власниками об`єктів житлової нерухомості

Аварійний стан за зверненням громадян

За рахунок коштів від продажу землі

26 590,34

Аварійний стан за зверненням громадян

+ 25 000,00

20 361,49

+20 000,00

0

+100 000,00

0

6699,4

За рахунок надходжень з податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними та юридичними особами,
які є власниками об`єктів житлової нерухомості

За рахунок надходжень з податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними та юридичними особами,
які є власниками об`єктів житлової нерухомості
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств

0

-

ЖКГ

-

4616011 Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду

Прибудинкова територія будинку по вул.
Копилівска № 65

Аварійний стан за зверненням громадян

Колективне зверенння мешканців будинків

0

забезпечення пожежної безпеки громадян

478

1105

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств

За рахунок коштів від продажу землі

Подільска районна в
місті Києві державна
адміністрація

Аварійний стан за зверненням громадян

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств

27

Брагінський Віктор
Володимирович

Аварійний стан за зверненням громадян

+20 000,00

26
Виготовлення проекту капітального
ремонту та реставрація фасаду будівлі
комунального некомерційного
підприємства "Центр первинної медикосанітраної допомоги №1"
Шевченківського району м.Києва за
адресою м.Київ, вул.Б.Хмельницького,46

За рахунок надходжень з податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними та юридичними особами,
які є власниками об`єктів житлової нерухомості
За рахунок надходжень з податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними та юридичними особами,
які є власниками об`єктів житлової нерухомості

25
Капітальний ремонт системи пожежної
сигналізації, оповіщення людей про
пожежу та управління евакуванням в
будівлі комунального некомерційного
підприємства "Центр первинної медикосанітарної допомоги №1"
Шевченківського району міста Києва за
адресою: вул. Хмельницького Богдана, 46

За рахунок зменщення видатків по Капітальному
ремонту Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 1 на пров. Делегатському, 1\28 у
Шевченківському районі м. Києва1 та
Аварійний стан вентиляційних систем за
Капітальному ремонту покрівлі житлових
зверненням громадян
будинків по вул. Багговутвіська, 12, вул.
Половецька, 14, вул. Татарська, 21 та вул.
Татарська, 2Г

-

450,00

За рахунок коштів від продажу землі

28

Брагінський Віктор
Володимирович

Подільска районна в
місті Києві державна
адміністрація

-

ЖКГ

-

4616011 Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду

Дитячий майдачик біля будинку по вул.
Копилівска № 65

-

300,00

Депутат Київради
Бровченко К.М

Дніпровська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району"

ЖКГ

-

6011

ремонт покрівлі житлового будинку на
вул. Соборності, 8/2

0,00

300,00

29

Колективне зверенння мешканців будинків

Проведення капітального ремонту
прибудинкової території. Територія має
ряд невідповідностей санітарного та
технічного характеру, які потребується
негайного уснення про що є відповідний
акт комісії. Мешканцями будинку є
переважно люди похилого віку, особи з
інвалідністю, через що існує нагальна
потреба ремонту.
Встановлення дитячого майданчика.
Наявний дитячий майданчик перебуває в
край незадовільному стані. У звязку з
цим він використовується не за
призначенням для курців та осіб з
ознаками алкогольного спяніння.
Необхідно провести капітальний ремонт,
з метою поліпшення умов використання
прибудинкової території.

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств

30
Депутат Київради
Бровченко К.М

Дніпровська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району"

ЖКГ

-

6011

асфальтування прибудинкової території
вул. Соборності, 18

0,00

500,00

Депутат Київради
Бровченко К.М

Дніпровська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району"

ЖКГ

-

6011

асфальтування прибудинкової території
вул. Соборності, 20

0,00

200,00

Депутат Київради
Бровченко К.М

Дніпровська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району"

ЖКГ

-

6011

асфальтування прибудинкової території
вул. Вифлеємська,2/26

0,00

200,00

Депутат Київради
Бровченко К.М

Дніпровська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району"

ЖКГ

-

6011

асфальтування прибудинкової території
вул. Курнатовського,19

0,00

500,00

Депутат Київради
Бровченко К.М

Дніпровська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району"

ЖКГ

-

6011

асфальтування прибудинкової території
вул. Бажова, 5

0,00

500,00

Депутат Київради
Бровченко К.М

Дніпровська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району"

ЖКГ

-

6011

асфальтування прибудинкової території
вул.Будівельників, 17

0,00

400,00

Депутат Київради
Бровченко К.М

Дніпровська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району"

ЖКГ

-

6011

асфальтування прибудинкової території
вул.Тампере, 1/24

0,00

200,00

Депутат Київради
Бровченко К.М

Дніпровська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району"

ЖКГ

-

6011

капітальний ремонт фасаду
вул.Чупринки, 5

0,00

500,00

Депутат Київради
Бровченко К.М

Дніпровська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району"

ЖКГ

-

6011

ремонт покрівлі п-т Миру, 7

0,00

200,00

Депутат Київради
Бровченко К.М

Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Департамент житловокомунальної інфраструктури

ЖКГ

-

6011

Капітальний ремонт підїзду Інститутська
24/7

0,00

1 500,00

Придбання автомобіля спеціального
призначення з обладнанням для
проведення інклюзивного навчання для
Інклюзивно- ресурсного центру №10
Шевченківського району)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення надходжень до бюджету
розвитку

Депутатський запит Бродського О.Я.,
підтриманий на пленарному засідані
IІсесії Київської міської ради IX
скликання 10.06.2021 р. За зверненням
Інклюзивно-ресурсного цетру №10
Шевченківського району

Департамент освіти і
науки виконавчого
органу КМДА

-

-

-

4911151 Забезпеченння діяльності інклюзивнресурсних центрів за рахунок місцевого
бюджету

Веремеєнко О.Л.

Оболонська РДА

управління освіти

освіта

-

6012

Капітальний ремонт санвузлів в ЗНЗ №285
Оболонського району

0

1800

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок податку та збору на доходи
фізичних осіб, а також податку на прибуток
підприємств

Ремонт не проводили більше 30 років

Веремеєнко О.Л.

Оболонська РДА

управління освіти

освіта

-

6012

Капітальний ремонт спортивної зали в ЗНЗ
№285 Оболонського району

0

1200

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок податку та збору на доходи
фізичних осіб, а також податку на прибуток
підприємств

Спортивна зала потребує капітального
ремонту

Веремеєнко О.Л.

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району"

житлово-комунальне
господарство

-

6012

Капітальний ремонт заміна вікон по вул.
Дубровицька, 10

0

250

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок податку та збору на доходи
фізичних осіб, а також податку на прибуток
підприємств

Заходи повязані з енергоефективністю

1000

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок податку та збору на доходи
фізичних осіб, а також податку на прибуток
підприємств

Заходи повязані з енергоефективністю

Заходи повязані з енергоефективністю

Депутат КМР
Бродський О.Я.

+1600,00

41

42

43

44
Веремеєнко О.Л.

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району"

житлово-комунальне
господарство

-

6012

Капітальний ремонт заміна вікон по вул.
Автозаводська, 41

0

Веремеєнко О.Л.

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району"

житлово-комунальне
господарство

-

6012

Капітальний ремонт заміна вікон по вул.
Навашина, 13

0

750

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок податку та збору на доходи
фізичних осіб, а також податку на прибуток
підприємств

Веремеєнко О.Л.

Оболонська РДА

управління освіти Оболонської РДА

освіта

-

1020

Капітальний ремонт санвузлів в ЗНЗ №285
Оболонського району

0

1800

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок податку та збору на доходи
фізичних осіб, а також податку н априбуток
підприємств

Ремонт не проводили більше 30 років

Веремеєнко О.Л.

Оболонська РДА

управління освіти Оболонської РДА

освіта

-

1020

Капітальний ремонт спортивної зали в ЗНЗ
№285 Оболонського району

0

1200

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок податку та збору на доходи
фізичних осіб, а також податку н априбуток
підприємств

Спортивна зала потребує капітального
ремонту

Веремеєнко О.Л.

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району"

житлово-комунальне
господарство

-

6012

Капітальний ремонт заміна вікон по вул.
Дубровицька, 10

0

250

Веремеєнко О.Л.

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району"

житлово-комунальне
господарство

-

6012

Капітальний ремонт заміна вікон по вул.
Автозаводська, 41

0

1000

Веремеєнко О.Л.

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району"

житлово-комунальне
господарство

-

6012

Капітальний ремонт заміна вікон по вул.
Навашина, 13

0

750

45

46

47

48

49

50

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок податку та збору на доходи
фізичних осіб, а також податку н априбуток
підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок податку та збору на доходи
фізичних осіб, а також податку н априбуток
підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок податку та збору на доходи
фізичних осіб, а також податку н априбуток
підприємств

Заходи повязані з енергоефективністю

Заходи повязані з енергоефективністю

Заходи повязані з енергоефективністю

51
Вітренко А.О.

Дарницька районна в
місті Києві державна
адміністрація

Дарницька районна в місті Києві
державна адміністрація

Освіта

Реконструкція загальноосвітньої школи
№305 на вул.Євгена Харченка, 53 у
Дарницькому районі

-

52

Галайчук І.В.

Голосіївська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Гончаров В.В.

Управління екології та
КО "Київзеленбуд"
природних ресурсів

Голосіївська районна в м. Києві
державна адміністраці

Освіта

-

1020 Надання загальної середньої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету

Виділення коштів в сумі 65000,0 тис.
грн., в тому числі 5000,0 тис. грн. на
розробку проектно-кошторисної
документації та 60000,0 тис. грн. на
виконання обсягу будівельно-монтажних
робіт з надбудови поверху та
влаштування покрівлі без внутрішніх
оздоблюваних робіт нежитлової будівлі
літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням
української мови та літератури № 260
міста Києва, вул. Маршала Якубовського,
7-Б у Голосіївському районі

8 621,50

+ 20 000

0

65000,0

53
ЖКГ

-

6030

54

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства
РДА

Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства
РДА

УЖКГ

4216011

Грушко В.В.

Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Управління освіти

Освіта

4211010

Управління ЖКГ

ЖКГ

4216011

Грушко В.В.

УЖКГ

4216011

55

56

57
Грушко В.В.
58
Грушко В.В.
59
Грушко В.В.
60
Грушко В.В.
61
Грушко В.В.
62
Грушко В.В.
63
Грушко В.В.
64
Грушко В.В.

Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Управління ЖКГ

Управління ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація

67
Грушко В.В.
68
Грушко В.В.
69
Грушко В.В.
70
Грушко В.В.

Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація

0

0,00

+ 5000,00

1000,00

0,00

1000,00

Капітальний ремонт інженерних мереж,
Заклад дошкільної освіти 755
Деснянського району міста Києва, вул.
Сержа Лифаря 19-б

0

300,00

Капітальний ремонт спортивного
стадіону по вул. Беретті 10

0

700,00

Капітальний ремонт спортивного
стадіону по вул. Драйзера 44-а

4216011

Капітальний ремонт спортивного
стадіону по вул. Бальзака 40/11

0

0

ЖКГ

4216011

Капітальний ремонт спортивного
стадіону по просп. Маяковського 53

0

1 000,00

Управління освіти

Освіта

4216011

Управління освіти

Освіта

Облаштування ігрового майданчику
проспект Маяковського 71

Прохання мешканців

Прохання мешканців

Прохання мешканців
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Управління ЖКГ

ЖКГ

Труби в підвалі потребують термінової
заміни

1 500,00

1 000,00

Управління ЖКГ

За численними зверненнями
мешканців

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

0

Облаштування ігрового майданчику
проспект Маяковського 81

За рахунок перерозподілу видатків між
іншими видатками або за рахунок
збільшення коштів від продажу землі у м.
Києві

1 500,00

Капітальний ремонт спортивного
стадіону по вул. Градинська 18

4216012

За численними зверненнями
мешканців

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

4216011

ЖКГ

За рахунок перерозподілу видатків між
іншими видатками або за рахунок
збільшення коштів від продажу землі у м.
Києві

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

ЖКГ

Управління ЖКГ

Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на
5000,0 тис. грн

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Управління ЖКГ

Прохання мешканців
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Прохання мешканців
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

1 000,00

Прохання мешканців

-1 000,00
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

0

Прохання мешканців

1 000,00
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

4211010

Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) № 782 Деснянського району
міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-а

4211021

Проектні роботи по об'єкту "Капітальний
ремонт міжшкільного стадіону з біговими
доріжками та спортивного майданчику
Школи 1-3 ступенів № 308 вул.
Градинська 6-б та спеціалізованої школи
1-3 ступенів № 313 з поглибленим
вивченням інформаційних технологій,
вул. Лісківська 7-б
Проектні роботи по об'єкту "Капітальний
ремонт міжшкільного стадіону з біговими
доріжками та спортивного майданчику
Школи 1-3 ступенів № 308 вул.
Градинська 6-б та спеціалізованої школи
1-3 ступенів № 313 з поглибленим
вивченням інформаційних технологій,
вул. Лісківська 7-б

0

2200,00

66

Грушко В.В.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 69а
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 65

4216011

65

Грушко В.В.

Капітальний ремонт скверу на
вул. Княжий Затон, 12-б у Дарницькому
районі м. Києва

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету Нагальна потреба, звернення мешканців
міста Києва, а саме збільшення доходів від
продажу землі
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
Для вирішення питання створення нових
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місць для здобувачів освіти.
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн

15 000,00

-3 000,00
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

0

Діти двух шкіл потребують місце де
займатися спортом, для уроків
фізкультури (Прохання мешканців)

800,00

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Управління освіти

Освіта

4211021

Управління ЖКГ

ЖКГ

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Лаврухіна 11

2500,00

-2500,00

Управління ЖКГ

ЖКГ

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Лісківська 5

3340,00

-3340,00

Управління ЖКГ

ЖКГ

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Лісківська 5-а

1200,00

-1200,00

Управління ЖКГ

ЖКГ

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Бальзака 61-а

0

2000, 00

Зроблений сучасний стадіон, але не
дороблене освітлення і відеонагляд (на
теперешній час не можна стадіон здати в
експлуатацію, бо не виконані всі
необхідні ремонтні роботи). Прохання
мешканців, працівників закладу
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Прохання мешканців

71
Грушко В.В.
72
Грушко В.В.
73
Грушко В.В.
74
Грушко В.В.
75
Грушко В.В.
76
Грушко В.В.
77
Грушко В.В.
78
Грушко В.В.

Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Управління екології
та природних ресурсів

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Управління ЖКГ

ЖКГ

4216011

Управління ЖКГ

ЖКГ

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Радунська 10-а

Управління ЖКГ

ЖКГ

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Радунська 18-а

Управління ЖКГ

Управління ЖКГ

ЖКГ

4216011

ЖКГ

4216012

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Лісківська 7-а
Капітальний ремонт асфальтового
покриття по проспекту Маяковського
65

Управління ЖКГ
Управління у справах сім'ї, молоді
та спорту
Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"

ЖКГ

4216013

ЖКХ

4215061

Ьлагоустрій

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. 69-а
Капітальний ремонт спортивної зали
для борьби "Спорт для всіх" по
проспекту Маяковського 63/12

Ьлагоустрій

2816030

Капітальний ремонт парку вздовж
проспекту Володимира Маяковського, від
вул. Лифаря до вул. Данькевича

2816030

Капітальний ремонт парку
"Фестивальний" вздовж проспекту
Володимира Маяковського
Капітальний ремонт парку вздовж вул.
Лифаря (між вул. Бальзака та просп.
Маяковського)

Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"

Ьлагоустрій

Грушко В.В.

Управління екології
та природних ресурсів

Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"

Ьлагоустрій

2816030

Грушко В.В.

Управління екології
та природних ресурсів

Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"

Ьлагоустрій

2816030

Грушко В.В.
86
Грушко В.В.

КП "Група впровадження проекту
Департамент житлово- з енергозбереження в
комунального
адміністративних і громадських
господарства
будівлях"
КП "Група впровадження проекту
Департамент житлово- з енергозбереження в
комунального
адміністративних і громадських
господарства
будівлях"
КП "Група впровадження проекту
Департамент житлово- з енергозбереження в
комунального
адміністративних і громадських
господарства
будівлях"

88
Грушко В.В.

Департамент житловокомунального
господарства
Департамент житловокомунального
господарства

КП "Київтеплоенерго"

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
0

Прохання мешканців

3000,00
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Прохання мешканців

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Прохання мешканців
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
0

Прохання мешканців

15000,00
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

0

10000,00

0

16000,00

Прохання мешканців
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Прохання мешканців
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Реконструкція центрального теплового
пункту по вул. Бальзака,56А в
Деснянському районі міста Києва.

1217310

Реконструкція теплових розподільчих
мереж ЦО та ГВП від ЦТП по вул.
Бальзака,56А до будинків на вул.
Бальзака,
52/22,54,56,68,70,72/19,54А,66/21,58,60,6
4,66,56А

0

400,00

4211021

СЗШ № 190 вул.Шолом-Алейхема 16-а

0

38244,00

ЖКГ

Прохання мешканців, спортсменів

10000,00

1217310

0

500,00

0

500,00

0

500,00

Прохання мешканців
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Прохання мешканців
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Прохання мешканців
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Прохання мешканців

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

ТОВ "Проектна майстерня
"Форма"

Зубко Ю.Г.

УПРАВЛІННЯ
КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ЕКОЛОГІЇ ТА
"КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО

-

Управління освіти Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

0

ЖКГ

ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

1217310

УПРАВЛІННЯ
КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ЕКОЛОГІЇ ТА
"КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Депутат Київської
міської ради
Зубрицька О.М.

Капітальний ремонт парку вздовж
Бальзака, між вул. Градинська та вул.
Лисківська.
Реконструкція центрального теплового
пункту за адресою проспект
Маяковського 49-а в Деснянському
районі міста Києва.
Реконструкція центрального теплового
пункту за адресою проспект
Маяковського 69-а в Деснянському
районі міста Києва.

Прохання мешканців

1200,00

ЖКГ

Зубко Ю.Г.

90

0

1217310

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ СЦЕНИ
З ГЛЯДАЦЬКИМИ ТРИБУНАМИ ТА
ІНФРАСТРУКТУРОЮ, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 4-А, ПАРК
МОЛОДІЖНИЙ

89

Прохання мешканців

800,00

ЖКГ

87
Грушко В.В.

0

18000,00

Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"

85

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

0

Управління екології
та природних ресурсів

Грушко В.В.

Прохання мешканців

1400,00

6500,00

Грушко В.В.

84

0

0

2816030

83

Прохання мешканців

1200,00

Капітальний ремонт скверу по вул.
Драйзера 36

Ьлагоустрій

82

0

2816030

Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"

Управління екології
та природних ресурсів

Прохання мешканців

1040,00

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Управління екології
та природних ресурсів

Грушко В.В.

0

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Грушко В.В.

81

Прохання мешканців

1400,00

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Проект землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у постійне
користування для обслуговування та
експлуатації зелених насаджень
загального користування у лугопарку між
проспектом Генерала Ватутіна та
вулецею Оноре де Бальзака, від річки
Десенка до насосної станції у
Деснянському районі

80

0

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

79

91

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Бальзака 63-б

Освіта

-

6030
Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

1010/надання дошкільної освіти

"_"

Прохання мешканців
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
В МЕЖАХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ

-

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕАТРАЛЬНОЇ
СЦЕНИ З ГЛЯДАЦЬКИМИ ТРИБУНАМИ
ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 4-А, ПАРК
МОЛОДІЖНИЙ

5000,0

-5000,0

0,0

5000,0

ПЕРЕРОЗПОДІЛ
В МЕЖАХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти № 199 на просп. Леся
Курбаса, 4-А у Святошинському районі

За рахунок збільшення надходжень від продажу
земельних ділянок

0

+ 3000,00

ЗАМІНИТИ ВИД РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ
НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

ЗАМІНИТИ ВИД РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ
НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

Будівля ЗДО № 199 побудована у 1968
році. Ремонт фасаду тривав у 2020-2021
рр, проте залишилось не утепленим
праве крило садочку (1 ясельна та 6 груп
середнього віку). В зимовий період
температура в окремих приміщеннях
дитячих груп опускається нижче 16 °C.
Потребують ремонту цоколь, відмостка
та вхідні групи садочку.

92

Депутат Київської
міської ради
Зубрицька О.М.

Управління екології та
природних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"

Житловокомунальне
господарство

6030/організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт парку
"Інтернаціональний" у Святошинському
районі

"_"

93
Депутат КМР В.
Іванченко

Голосіївська районна в
місті Києві державнв
адміністрація

УБА

Освіта

94

Іщенко М.В.

95

96

Іщенко М.В.

Іщенко М.В.

Департамент освіти і
науки

-

Освіта

Департамент охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

Комунальне некомерційне
підприємство «Дитяча клінічна
лікарня № 9 Подільського району
міста Києва» :
вул.
Копилівська, 1/7; вул. Турівська,
26; пр. Правди, 64-А.

Охорона здоров’я

Департамент охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

Комунальне некомерційне
підприємство «Дитяча клінічна
лікарня № 9 Подільського району
міста Києва» :
вул.
Копилівська, 1/7; вул. Турівська,
26; пр. Правди, 64-А.

Охорона здоров’я

Будівництво прибудови до
спеціалізованої школи I-III ступенів №
320 з поглибленим вивченням
української мови Деснянського району м.
Києва Центру дитячої та юнацької
творчості на вул. Будищанській, 8 у
Деснянському районі м. Києва

98

99

Іщенко М.В.

Іщенко М.В.

Департамент охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

Департамент охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

Департамент охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

Комунальне некомерційне
підприємство «Дитяча клінічна
лікарня № 9 Подільського району
міста Києва» :
вул.
Копилівська, 1/7; вул. Турівська,
26; пр. Правди, 64-А.

Охорона здоров’я

Комунальне некомерційне
підприємство «Дитяча клінічна
лікарня № 9 Подільського району
міста Києва» :
вул.
Копилівська, 1/7; вул. Турівська,
26; пр. Правди, 64-А.

+ 10000,00

Капітальний ремонт ЗОШ № 236 на
вул. вул. Академіка Заболотного, 144

3 500,0

3 500,0

1020
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами)

-

0

+ 500000,00

712010

712010

712010

712010
Комунальне некомерційне
підприємство «Дитяча клінічна
лікарня № 9 Подільського району
міста Києва» :
вул.
Копилівська, 1/7; вул. Турівська,
26; пр. Правди, 64-А.

35000,00

1021

97

Іщенко М.В.

За рахунок збільшення надходжень від продажу
земельних ділянок

Охорона здоров’я

КОРЕГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ
КНП

«Дитяча клінічна лікарня № 9
Подільського району міста Києва» за
адресами:
вул. Копилівська,
1/7; вул. Турівська, 26; пр. Правди, 64-А.
А САМЕ:
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (В ТОМУ
ЧИСЛІ КОРЕГУВАННЯ
КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
ФАСАДУ З ЗАМІНОЮ ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ ФІЛІЇ № 2 ПОЛІКЛІНІЧНОЇ
ЧАСТИНИ КНП ДКЛ № 9
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА,
ПР-Т. ПРАВДИ, 64А (Експертний звіт №
00-0884-18/ЦБ від 26.07.2018 року на
суму 8251,2 тис.грн.).
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (В ТОМУ
ЧИСЛІ КОРЕГУВАННЯ
КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
БАСЕЙНІВ З ВСТАНОВЛЕННЯМ
СИСТЕМ ОЧИСТКИ ТА ПІДІГРІВУ
ВОДИ, ЗАМІНОЮ ВНУТРІШНІХ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ФІЛІЇ № 2
ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ЧАСТИНИ КНП ДКЛ
№ 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА, ПР-Т. ПРАВДИ, 64А
(Експертний звіт № 01-0143-19/ЦБ від
25.06.2019 року на суму 11841,2 тис.грн.)
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ( (В ТОМУ ЧИСЛІ
КОРЕГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМИ
ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА
УПРАВЛІННЯ КВАКУАЦІЄЮ ФІЛІЇ № 2
ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ЧАСТИНИ КНП ДКЛ №

0

0

0

0

10000

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Парк "Інтернаціональний" - один з
найбільших парків у Святошинському
районі, який потребує капітального
ремонту та осучаснення. Парк
знаходиться поряд з житловими
будинками та кінотеатром і є
популярним місцем відпочинку
мешканців та потребує проведення
наступних робіт капітального характеру:
освітлення території та декоративне
освітлення згідно з проектом;
облаштування системи водовідведення;
проектування підпірних стін, сходів та
пандусів з боку кінотеатру; проектування
та реконструкція туалету з
приміщеннями муніципальної охорони,
сервісної кімнати для
відеоспостереження, господарськими
приміщеннями для обслуговування
території; реконструкція паркових
доріжок; облаштування ігрових та
спортивних зон для дозвілля і
відпочинку; озеленення території.

Мікрорайон інтенсивної забудови.
Недостатня кількість місць в закладі

-

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві (код 33010000)

Звернення керівництва медичного
закладу щодо необхідності корегування
існуючої та розробки нової проектної
документації з капітальних ремонтів

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві (код 33010000)

Звернення керівництва медичного
закладу щодо необхідності корегування
існуючої та розробки нової проектної
документації з капітальних ремонтів

11000

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві (код 33010000)

Звернення керівництва медичного
закладу щодо необхідності корегування
існуючої та розробки нової проектної
документації з капітальних ремонтів

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві (код 33010000)

Звернення керівництва медичного
закладу щодо необхідності корегування
існуючої та розробки нової проектної
документації з капітальних ремонтів

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві (код 33010000)

Звернення керівництва медичного
закладу щодо необхідності корегування
існуючої та розробки нової проектної
документації з капітальних ремонтів

15000

2030

9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА, ПР-Т. ПРАВДИ, 64А
(Експертний звіт А№ 7-096-18-ЕК/КО/1
від 04.07.2018 на суму 1448,8 тис.грн)
Охорона здоров’я

712010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ( (В ТОМУ ЧИСЛІ
КОРЕГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ З
УЛАШТУВАННЯМ ОПОВІЩЕННЯ ПРО
ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ
ЕВАКУАЦІЄЮ, РЕМОНТ
ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПРОВОДУ
СТАЦІОНАРНОЇ ЧАСТИНИ КНП ДКЛ №

9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА, ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 1/7.
(Експертний звіт № 118558-ОК від
14.08.2018 на суму 2341,1 тис.грн)

0

3200

100

101

Іщенко М.В.

Іщенко М.В.

Департамент охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

Департамент охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

102

Комунальне некомерційне
підприємство «Дитяча клінічна
лікарня № 9 Подільського району
міста Києва» :
вул.
Копилівська, 1/7; вул. Турівська,
26; пр. Правди, 64-А.

Охорона здоров’я

712010

ДКЛ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА, ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 1/7.
(Експертний звіт № 01-0851-18-ЦБ від
05.11.2018 на суму 1622,0 тис.грн)
712010

Комунальне некомерційне
підприємство «Дитяча клінічна
лікарня № 9 Подільського району
міста Києва» :
вул.
Копилівська, 1/7; вул. Турівська,
26; пр. Правди, 64-А.

Охорона здоров’я

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства
РДА

УЖКГ

4216011

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства
РДА

УЖКГ

4216011

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства
РДА

УЖКГ

4216011

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства
РДА

103

104

105

Іщенко М.В.

106

107

108

109

110

111

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ( (В ТОМУ ЧИСЛІ
КОРЕГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ФІЛІЇ
№ 1 ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ЧАСТИНИ КНП

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (В ТОМУ
ЧИСЛІ КОРЕГУВАННЯ
КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
ФАСАДУ З ЗАМІНОЮ ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ ФІЛІЇ № 3 ПОЛІКЛІНІЧНОЇ
ЧАСТИНИ КНП ДКЛ № 9
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА,
ВУЛ. ТУРІВСЬКА, 26 (Експертний звіт
№ 01-0143-19/ЦБ від 25.06.2019 року на
суму 11841,2 тис.грн.).

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ПР.
МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ ВУЛ. РАДУНСЬКА,28
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ ВУЛ. РАДУНСЬКА,32
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 81/1

УЖКГ

4216011

1021, надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

Ремонт фасаду
середня загальноосвітня школа №229
по вул. О. Тихого, 57

1021, надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

капітальний ремонт стадіону
загальноосвітня школа №121 вул.
Каменярів,32

депутат Кириченко Солом'янська районна у
К.В.
місті Києві державна
адміністрація

Солом'янська районна у місті
Києві державна адміністрація

освіта

депутат Кириченко Солом'янська районна у
К.В.
місті Києві державна
адміністрація

Солом'янська районна у місті
Києві державна адміністрація

освіта

депутат Кириченко Солом'янська районна у
К.В.
місті Києві державна
адміністрація

Солом'янська районна у місті
Києві державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

6011, експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

заміна вікон у житловому будинку на
просп. Лобановського, 96

депутат Кириченко Солом'янська районна у
К.В.
місті Києві державна
адміністрація

Солом'янська районна у місті
Києві державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

6011, експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

реконструкція /заміна ліфта у житловому
будинку на просп. Лобановського, 96

депутат Кириченко Солом'янська районна у
К.В.
місті Києві державна
адміністрація

Солом'янська районна у місті
Києві державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

6011, експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

реконструкція /заміна ліфтів у житловому
будинку на вул. Машинобудівній,25

депутат Кириченко Солом'янська районна у
К.В.
місті Києві державна
адміністрація

Солом'янська районна у місті
Києві державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

6011, експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

капітальний ремонт покрівлі у житловому
будинку на вул. Гарматній,16/85

0

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві (код 33010000)

Звернення керівництва медичного
закладу щодо необхідності корегування
існуючої та розробки нової проектної
документації з капітальних ремонтів

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві (код 33010000)

Звернення керівництва медичного
закладу щодо необхідності корегування
існуючої та розробки нової проектної
документації з капітальних ремонтів

2230

0

15000

6000,00

-6000,00

0,00

1000,00

0,00

800,00

550,00

200,00

0

8000

0

1000

0

400

0

1500

0

3000

0

1500

За рахунок перерозподілу видатків між
іншими видатками або за рахунок
збільшення коштів від продажу землі у м.
Києві
За рахунок перерозподілу видатків між
іншими видатками або за рахунок
збільшення коштів від продажу землі у м.
Києві

В задовільному стані

За численними зверненнями
мешканців

За рахунок перерозподілу видатків між
іншими видатками або за рахунок
збільшення коштів від продажу землі у м.
Києві

За численними зверненнями
мешканців

За рахунок перерозподілу видатків між
іншими видатками або за рахунок
збільшення коштів від продажу землі у м.
Києві

За численними зверненнями
мешканців

За рахунок перерозподілу видатків або
збільшення надходжень від продажу землі

За рахунок перерозподілу видатків або
збільшення надходжень від продажу землі

За рахунок перерозподілу видатків або
збільшення надходжень від продажу землі

За рахунок перерозподілу видатків або
збільшення надходжень від продажу землі

За рахунок перерозподілу видатків або
збільшення надходжень від продажу землі

За рахунок перерозподілу видатків або
збільшення надходжень від продажу землі

За рахунок коштів резервного фонду бюджету

112

Ковалевська М.О.

Голосіївська РДА

Освіта

Будівництво другої черги гімназії №59,
ім. О.М. Бойченка, вул. Велика
Китаївська, 85 в Голосіївському районі
м. Київа

Ковалевська М.О.

Департамент охорони
здоров'я

Охорона здоров'я

-

Ковалевська М.О.

Департамент охорони
здоров'я

Охорона здоров'я

-

113

114

4017321
Будівництво
освітніх установ та закладів

-

2010
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога Капітальний ремонт амбулаторій
населенню
2111
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги

Капітальний ремонт амбулаторій

0,0

+ 19000,00

0,0

- 155000,00

0,0

+ 155000,00

В укомплектованому навчальному
закладі в обов'язковому порядку повинна
бути їдальня, яка має відповідати діючим
санітарним вимогам та нормам безпеки,
визначених законодавством України.
Наразі стоїть гостре питання будівництва
перехідної галереї (ІІ черга будівнитцва)
та завершення спортивного комплексу
(ІІІ черга будівництва), у якому і
знаходиться їдальня.

Не потребує додаткових видатків. Пропонується
здійснити перерозподіл видатків в межах
Для забезпечення капітальних ремонтів
головного розпорядника шляхом
амбулаторій, які знаходяться вкрай
перенаправлення відповідних сум з коду 2010 на неприйнятному стані.
код 2111

За рахунок зменшення резервного фонду
бюджету міста Києва

115

Ковалевська Л.О.

116
Ковалевська Л.О.
117
Ковалевська Л.О.

118
Ковалевська Л.О.
119
Ковалевська Л.О.

120
Ковалевська Л.О.
121
Ковалевська Л.О.

122
Ковалевська Л.О.
123
Ковалевська Л.О.

124
Ковалевська Л.О.
125
Ковалевська Л.О.

126
Ковалевська Л.О.
127
Ковалевська Л.О.

128
Ковалевська Л.О.
129
Ковалевська Л.О.

130
Ковалевська Л.О.
131
Ковалевська Л.О.

132
Ковалевська Л.О.

Департамент
транспортної
інфраструктури

Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація

КП "Київській метрополітен"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожне
господарство

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВИХОДУ No1 СТАНЦIЇ
«ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР» ОБОЛОНСЬКОТЕРЕМКIВСЬКОЇ ЛIНIЇ З БУДIВНИЦТВОМ
ПIДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА
ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО
ПIДВУЛИЧНОГО ПIДЗЕМНОГО
ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМIКА
ГЛУШКОВА В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

-

-

0,0

20 000,00

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою вул.
Вірменська, 9

1660

-1660

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою вул.
Вірменська, 9

0

+1660

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна міжповерхових дверей за адресою
вул. Вербицького, 34А

1300

-1300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна міжповерхових дверей за адресою
вул. Вербицького, 34А

0

+1300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна міжповерхових дверей за адресою
вул. Вірменська, 5а

1300

-1300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна міжповерхових дверей за адресою
вул. Вірменська, 5а

0

+1300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт фасадів за адресою
вул. Харченка, 65

800

-800

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт фасадів за адресою
вул. Харченка, 65

0

+800

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт вхідних груп ха
адресою вул. Вербицького, 24а

300

-300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт вхідних груп ха
адресою вул. Вербицького, 24а

0

+300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт вхідних груп ха
адресою вул. Вербицького, 24б

300

-300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт вхідних груп ха
адресою вул. Вербицького, 24б

0

+300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою вул.
Декабристів, 10А

300

-300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою вул.
Декабристів, 10А

0

+300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою вул.
Декабристів, 10

300

-300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою вул.
Декабристів, 10

0

+300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою
пркт.Бажана, 5е

600

-600

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

Загальна кошториста вартість даного
об'єкту 458 112,4 тис. грн. На 2022 рік
необхість фінансування складає 30 000,0
тис. грн. Будівництво зазначеного
переходу обумовлено тим, що лише за
минулий рік підземним переходом
скористувалися близько 2,5 мільйонів
киян та гостей столиці. Незручності,
через які люди проходять, щоб дістатися
від станції метро Виставковий Центр до
центрального входу Національного
комплексу «Експоцентр України» та
назад, є неприйнятними. Під час
відкриття зазначеної станції у 2013 році,
було передбачено данний вихід, який не
було реалізовано.

133
Ковалевська Л.О.

134
Ковалевська Л.О.
135
Ковалевська Л.О.

136
Ковалевська Л.О.
137
Ковалевська Л.О.

138
Ковалевська Л.О.
139
Ковалевська Л.О.

140
Ковалевська Л.О.
141
Ковалевська Л.О.

142
Ковалевська Л.О.
143
Ковалевська Л.О.

144
Ковалевська Л.О.
145
Ковалевська Л.О.

146
Ковалевська Л.О.
147
Ковалевська Л.О.

148
Ковалевська Л.О.
149
Ковалевська Л.О.

150
Ковалевська Л.О.
151
Ковалевська Л.О.

152
Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою
пркт.Бажана, 5е

0

+600

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою
пркт.Бажана, 7Д

300

-300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою
пркт.Бажана, 7Д

0

+300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою
пркт.Декабристів, 12/37

300

-300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою
пркт.Декабристів, 12/38

0

+300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою
пркт.Бажана, 7і

600

-600

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою
пркт.Бажана, 7і

0

+600

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою вул.
Вербицького, 26а

300

+300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою вул.
Вербицького, 26а

0

-300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою вул.
Вірменська,3

600

-600

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою вул.
Вірменська,3

0

+600

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою вул.
Вербицького, 28а

300

-300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою вул.
Вербицького, 28а

0

+300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою вул.
Вербицького, 26б

300

-300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою вул.
Вербицького, 26б

0

+300

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою вул.
Вербицького, 26

500

-500

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Ремонт вхідних груп за адресою вул.
Вербицького, 26

0

+500

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Вишняківська, 12

870

-870

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Вишняківська, 12

0

+870

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Вишняківська, 5

360

-360

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника
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Ковалевська Л.О.
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Ковалевська Л.О.
155
Ковалевська Л.О.

156
Ковалевська Л.О.
157
Ковалевська Л.О.

158
Ковалевська Л.О.
159
Ковалевська Л.О.

160
Ковалевська Л.О.
161
Ковалевська Л.О.

162
Ковалевська Л.О.
163
Ковалевська Л.О.

164
Ковалевська Л.О.
165
Ковалевська Л.О.

166
Ковалевська Л.О.
167
Ковалевська Л.О.

168
Ковалевська Л.О.
169
Ковалевська Л.О.

170
Ковалевська Л.О.
171
Ковалевська Л.О.

172
Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Дарницька районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Оболонська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
мКиєві державна
адміністрація

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Вишняківська, 5

0

+360

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Литвинського, 11

50

-50

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Литвинського, 11

0

+50

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул. Мишугі, 3

940

-940

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул. Мишугі, 3

0

+940

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Новодарницька, 4

180

-180

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Новодарницька, 4

0

+180

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Новодарницька, 5

50

-50

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Новодарницька, 5

0

+50

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Новодарницька, 7

50

-50

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Новодарницька, 7

0

+50

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою вул.
Руденка, 15/14

1200

-1200

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою вул.
Руденка, 15/14

0

+1200

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою вул.
Харківське шосе, 146

1100

-1100

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон та дверей за адресою вул.
Харківське шосе, 146

0

+1100

Дарницька районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП за адресою пркт.Бажана, 5а

100

-100

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП за адресою пркт.Бажана, 5а

0

+100

Оболонська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон з адресою вул.
М.Рокосовського, 3

2200

-2200

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон з адресою вул.
М.Рокосовського, 3

0

+2200

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою Підвисоцького, 6

600

-600

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

173
Ковалевська Л.О.

174
Ковалевська Л.О.
175
Ковалевська Л.О.

176
Ковалевська Л.О.
177
Ковалевська Л.О.

178
Ковалевська Л.О.
179
Ковалевська Л.О.

180
Ковалевська Л.О.
181
Ковалевська Л.О.

182
Ковалевська Л.О.
183
Ковалевська Л.О.

184
Ковалевська Л.О.
185
Ковалевська Л.О.

186
Ковалевська Л.О.
187
Ковалевська Л.О.

188
Ковалевська Л.О.
189
Ковалевська Л.О.

190
Ковалевська Л.О.
191
Ковалевська Л.О.

192
Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
м.Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою Підвисоцького, 6

0

+600

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Дарвіна, 8

150

-150

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Дарвіна, 8

0

+150

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Звіренецька,63А

133

-133

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Звіренецька,63А

0

+133

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Бастіонна, 5/13

145

-145

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Бастіонна, 5/13

0

+145

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою буль. Дружби народів, 20

145

-145

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою буль. Дружби народів, 20

0

+145

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул.Білокур, 8

129

-129

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул.Білокур, 8

0

+129

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою булв. Л.Українки, 19

530

-530

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою булв. Л.Українки, 19

0

+530

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою Кловський узвіз, 11

129

-129

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою Кловський узвіз, 11

0

+129

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою булв. Л.Українки, 30

143

-143

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою булв. Л.Українки, 30

0

+143

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Раєвського, 25

133

-133

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Раєвського, 25

0

+133

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою буль. Дружби народів, 17а

143

-143

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

193
Ковалевська Л.О.

194
Ковалевська Л.О.
195
Ковалевська Л.О.

196
Ковалевська Л.О.
197
Ковалевська Л.О.

198
Ковалевська Л.О.
199
Ковалевська Л.О.

200
Ковалевська Л.О.
201
Ковалевська Л.О.

202
Ковалевська Л.О.
203
Ковалевська Л.О.

204
Ковалевська Л.О.
205
Ковалевська Л.О.

206
Ковалевська Л.О.
207
Ковалевська Л.О.

208
Ковалевська Л.О.
209
Ковалевська Л.О.

210

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою буль. Дружби народів, 17а

0

+143

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Лабораторна, 11

127

-127

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Лабораторна, 11

0

+127

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Експланадна, 2

133

-133

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Експланадна, 2

0

+133

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул.Басейна, 19а

133

-133

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул.Басейна, 19а

0

+133

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Кропивницького, 14

115

-115

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Кропивницького, 14

0

+115

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Лютеранська, 26/17

143

-143

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Лютеранська, 26/17

0

+ 143

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Д.Маккейна, 38а

1071

-1071

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Д.Маккейна, 38а

0

+ 1071

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адесою вул.
М.Заньковецької, 8

300

-300

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адесою вул.
М.Заньковецької, 8

0

+300

Печерська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адесою вул. Інституцька,
17/5

120

-120

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адесою вул. Інституцька,
17/5

0

+120

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Краснова, 8

200

-200

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Краснова, 8

0

+200

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Вернадського, 73а

150

-150

211

212

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Вернадського, 73а

0

+150

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. В.Стуса, 9

400

-400

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. В.Стуса, 9

0

+400

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Вітрука, 7а

200

-200

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Вітрука, 7а

0

+200

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою булв. Вернадського, 85

300

-300

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою булв. Вернадського, 85

0

+300

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою булв. Вернадського, 87

150

-150

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою булв. Вернадського, 87

0

+150

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівель за
адресою вул. Кулібіна, 14

300

-300

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівель за
адресою вул. Кулібіна, 14

0

+300

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Тернопільська, 7а

200

-200

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Тернопільська, 7а

0

+200

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Чорнобильська, 3

350

-350

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул.
Чорнобильська, 3

0

+350

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул.Г.Вітрука, 7, 7а, 9, 11/1,
19,21,23

350

-350

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул.Г.Вітрука, 7, 7а, 9, 11/1,
19,21,23

0

+350

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Ак. Доброхотова, 10 - б-р
Ак. Вернадського, 71А

350

-350

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Ак. Доброхотова, 10 - б-р
Ак. Вернадського, 71А

0

+350

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою пркт. Перемоги, 144

350

-350

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою пркт. Перемоги, 144

0

+350

Ковалевська Л.О.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою АК Доброхотова,5

200

-200

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою АК Доброхотова,5

0

+200

Ковалевська Л.О.

Оболонська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Оболонська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Героїв Дніпра, 20

1300

-1300

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Героїв Дніпра, 20

0

+1300

Ковалевська Л.О.

Оболонська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Оболонська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Дубовицька, 12

1200

-1200

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Дубовицька, 12

0

+1200

Ковалевська Л.О.

Соломянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Соломянська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі за адресою вул.
Волинська, 8

800

-800

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі за адресою вул.
Волинська, 8

0

+800

Ковалевська Л.О.

Соломянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Соломянська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Смоленська, 3а

320

-320

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Смоленська, 3а

0

+320

Ковалевська Л.О.

Соломянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Соломянська районна в місті
Києві державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Волгоградська, 6

900

-900

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Волгоградська, 6

0

+900

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Довнар-Запольського, 4

3500

-3500

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Довнар-Запольського, 4

0

+3500

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Річна, 3

800

-800

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

Ковалевська Л.О.

249

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Річна, 3

0

+800

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Довженка, 16

700

-700

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Довженка, 16

0

+700

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі над
ліфтовою за адресою вул. Довженка, 4а

50

-50

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі над
ліфтовою за адресою вул. Довженка, 4а

0

+50

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Довженка, 4а

100

-100

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Довженка, 4а

0

+100

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Табірна, 38

200

-200

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Табірна, 38

0

+200

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Туполева, 24

960

-960

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Туполева, 24

0

+960

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Каітальний ремонт вхідних груп за
адресою вул. Бульварно-кудрявська, 15

50

-50

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Каітальний ремонт вхідних груп за
адресою вул. Бульварно-кудрявська, 15

0

+50

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Каітальний ремонт вхідних груп за
адресою вул. Гончара, 14/26

50

-50

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Каітальний ремонт вхідних груп за
адресою вул. Гончара, 14/26

0

+50

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт фасадів за адресою
вул. Печенізька, 1/7

300

-300

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт фасадів за адресою
вул. Печенізька, 1/7

0

+300

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Я.Корчака, 16

100

-100

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

Ковалевська Л.О.

267

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт електрощитових за
адресою вул. Я.Корчака, 16

0

+100

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Сальського, 33

650

-650

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Сальського, 33

0

+650

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Турчина, 15

900

-900

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. Турчина, 15

0

+900

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
прскт.Перемоги, 16

500

-500

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
прскт.Перемоги, 16

0

+500

Ковалевська Л.О.

Шевченківська районна
Шевченківська районна в м. Києві
в м. Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі за адресою
вул. Десятина, 1/3

1140

-1140

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі за адресою
вул. Десятина, 1/3

0

+1140

Ковалевська Л.О.

Подільська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Подільська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт місць загального
користування (заміна дверей) за адресою вул.
Г.Гонгадзе, 20Б (під'їзд 4)

294

-294

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт місць загального
користування (заміна дверей) за адресою вул.
Г.Гонгадзе, 20Б (під'їзд 4)

0

+294

Ковалевська Л.О.

Подільська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Подільська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул. Г.Гонгадзе,
20Б (під'їзд 1-4)

430

-430

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою вул. Г.Гонгадзе,
20Б (під'їзд 1-4)

0

+430

Ковалевська Л.О.

Подільська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Подільська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт місць загального
користування (заміна дверей) за адресою вул.
Г.Гонгадзе, 20К

467

-467

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт місць загального
користування (заміна дверей) за адресою вул.
Г.Гонгадзе, 20К

0

+467

Ковалевська Л.О.

Подільська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Подільська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт фасадів за адресою
вул. В.Порика, 9а

1200

-1200

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт фасадів за адресою
вул. В.Порика, 9а

0

+1200

Ковалевська Л.О.

Подільська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Подільська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт місць загального
користування (заміна дверей) за адресою вул.
Г.Гонгадзе, 20А

755

-755

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт місць загального
користування (заміна дверей) за адресою вул.
Г.Гонгадзе, 20А

0

+755

Ковалевська Л.О.

Подільська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Подільська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою пркт. Правди,
96А (під'їзд 2)

85

-85

268

269

270

271

272

273

274

275

276
277

278
279

280
281

282
283

284
285

286

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Заміна вікон за адресою пркт. Правди,
96А (під'їзд 2)

0

+85

Ковалевська Л.О.

Подільська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Подільська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. В.Порика, 11а

215

-215

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. В.Порика, 11а

0

+215

Ковалевська Л.О.

Подільська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Подільська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. В.Порика, 11б

215

-215

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП/ГВП, ЦО і каналізація за адресою
вул. В.Порика, 11б

0

+215

Ковалевська Л.О.

Подільська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Подільська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі за адресою
вул. Виговського, 12Г

715

-715

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі за адресою
вул. Виговського, 12Г

0

715

Ковалевська Л.О.

Подільська районна в
м.Києві державна
адміністрація

Подільська районна в м.Києві
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Захарівська,2

824

-824

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів за
адресою вул. Захарівська,2

0

+824

Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
по вул. Прирічна, 27

1200

-1200

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
по вул. Прирічна, 27

0

+1200

Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Прирічна, 31-33

600

-600

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Прирічна, 31-33

0

+600

Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
по вул. Північна, 52

750

-750

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
по вул. Північна, 52

0

+750

Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
по вул. Північна, 48А

650

-650

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
по вул. Північна, 48А

0

+650

Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі по вул.
Малиновського, 3

1400

-1400

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі по вул.
Малиновського, 3

0

+1400

287

288

289

290

291

292
293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

306
Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт покрівлі по
просп.Героїв Сталінграда, 42А

1000

-1000

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по просп.Героїв Сталінграда,
56А

0

+1000

Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по просп.Героїв Сталінграда,
56А

800

-800

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по просп.Героїв Сталінграда,
56А

0

+800

Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Прирічна, 17Д

850

-850

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Прирічна, 17Д

0

+850

Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Прирічна, 9А

750

-750

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Прирічна, 9А

0

+750

Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Вирівнювання (послуги з поточного
(середнього) ремонту тротуару з ФЕМ по
вул.Прирічній від будинку №17 до будинку
№37 з пониженням бортового каменю та
влаштування тактильної плитки)

5000

-5000

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

0

+5000

Ковалевська Л.О.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

ЖКГ

_

6011

Поточний ремонт вхідної групи з
заміною вхідних дверей по Вул.
Прирічна, 19Г, Оболонський проспект,
26, проспект Героїв Сталінграда, 44, 52А,
56

600

-600

Ковалевська Л.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

ЖКГ

_

6011

Поточний ремонт вхідної групи з
заміною вхідних дверей по Вул.
Прирічна, 19Г, Оболонський проспект,
26, проспект Героїв Сталінграда, 44, 52А,
56

0

+600

Депутат Київради
Ковальчук М.М.

Спеціалізоване
водогосподарське
комунальне
підприємство
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)
«Київводфонд»

Деупатат КМР
Конопелько М.В.

Управління капітального
Дарницька районна в м.
Соціальний захист
будівництва Дарницької районної
Києві державна
та соціальне
в місті Києві державної
адміністрація
забезпечення
адміністрації

Депутат КМР
Конопелько М.В.

Управління капітального
Дарницька районна в м.
будівництва Дарницької районної
Києві державна
в місті Києві державної
адміністрація
адміністрації

Депутат КМР
Конопелько М.В.

Управління капітального
Дарницька районна в м.
будівництва Дарницької районної
Києві державна
в місті Києві державної
адміністрація
адміністрації

307

308

309

310

311

312

313

314

315

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

316

317

318

КП "Дирекція з капітального
будівництва та Реконструкції
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

321

-

-

виготовлення проектно - кошторисної
документації для будівництва бюветного
комплексу на вул. Харківське шосе 51/53
у Дарницькому районі м. Києва

1217310

-

-

Солом'янська РДА

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

УЖКГ та буд. СРДА

звернення мешканців Дарницького
району щодо відсутності питної води

325,0

бюджет м. Києва

Управління соціального захисту
населення Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації (надання
соціальних послуг в форматі "Прозорий
офіс") на Харківському шосе буд. 176-г
(проектні роботи)

-

-

0,00

2500,00

Молодіжна
політика

-

4113132 Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання

Капітальний ремонт приміщень у клубі
за місцем проживання "Дарничанин" за
адресою: вулиця Санаторна, буд. 12 у
Дарницькому районі міста Києва

0,00

1250,00

Молодіжна
політика

-

4113132 Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання

Капітальний ремонт приміщень у клубі
за місцем проживання "Дарничанин" за
адресою: вулиця Санаторна, буд. 12 у
Дарницькому районі міста Києва

0,00

1250,00

освіта

-

6011

Капітальний ремонт стадіону СЗШ
№12, за адресою: вул. Зелена,12.

0

3400

бюджет м. Києва

бюджет м. Києва

322
Костюшко О.П.

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

за рахунок збільшення надходжень до бюджету
розвитку

319

320

Вирівнювання (послуги з поточного
(середнього) ремонту тротуару з ФЕМ по
вул.Прирічній від будинку №17 до будинку
№37 з пониженням бортового каменю та
влаштування тактильної плитки)

не потребує додаткових фінансува, зміна
розпорядника

Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває у комунальній
власності (код 22080400)

звернення мешканців

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

Костюшко О.П.

Солом'янська РДА

УЖКГ та буд. СРДА

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

Кравець
Володимир
Андрійович

Солом'янська
РДА

-

ЖКГ

Кравець
Володимир
Андрійович

Управління екології та
природних ресурсів

КК "Київзеленбуд"

Благоустрій

Кравець
Володимир
Андрійович

Управління екології та
природних ресурсів

КК "Київзеленбуд"

Благоустрій

Кравець
Володимир
Андрійович

Управління екології та
природних ресурсів

КК "Київзеленбуд"

Благоустрій

освіта

-

6011

Капітальний ремонт паркану СЗШ №12,
за адресою: вул. Зелена,12.

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

-

0

2100

капітальний ремонт прибудинкової
території п-т Відрадний, 36

0

300

6012 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

капітальний ремонт прибудинкової
території О. Пироговського, 3

0

250

-

6012 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

0

250

-

6013 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

капітальний ремонт міжбудинкового
проїзду між будинками 28 та 30 пр-т
Відрадний
капітальний ремонт прибудинкової
території проспект Відрадний, 16

0

250

-

6014 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

капітатльний ремонт прибудинкової
території Вацлава Гавела 89/25

0

300

-

6015 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

капітальний ремонт прибудинкової
території вул. М. Донця,9

0

3000

-

6016 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

капітальний ремонт прибудинкової
території вул. М. Донця,13

0

300

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

капітальний ремонт прибудинкової
території вул. М. Донця,23

0

350

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

капітальний ремонт прибудинкової
території Гарматна, 55

0

300

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

капітальний ремонт прибудинкової
території Гарматна, 45

0

350

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

капітальний ремонт міжбудинкового
проїзду між будинками 48 та 50 по вул.
Героїв Севастополя

0

350

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

ремонт покрівлі вул. Іскрівська, 20

0

600

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

ремонт покрівлі вул. Іскрівська, 22

0

600

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

ремонт покрівлі вул. Іскрівська, 24

0

600

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

ремонт покрівлі вул. Л. Проценко 2/67

0

600

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

ремонт покрівлі вул. Л. Проценко 8

0

600

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

ремонт покрівлі вул. Роздільна, 5

0

600

0

80

0

80

0

80

ЖКГ

ЖКГ

Солом'янська
РДА

за рахунок резервного фонду

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Розроблення проекту землеустрою для
облаштування скверу на вул.
Волгоградській 8-а
Розроблення проекту землеустрою для
облаштування скверу вул. Професора
Караваєва 1/28
Розроблення проекту землеустрою для
облаштування скверу між буд. 34,36,38
на вул. Вадима Гетьмана

344
Кравець
Володимир
Андрійович

за рахунок резервного фонду

ЖКГ

Освіта

348

349

Покрівля за технічним станом та
терміном експлуатації потребує ремонту

за рахунок резервного фонду

Покрівля за технічним станом та
терміном експлуатації потребує ремонту

за рахунок резервного фонду

Покрівля за технічним станом та
терміном експлуатації потребує ремонту

за рахунок резервного фонду

Покрівля за технічним станом та
терміном експлуатації потребує ремонту

Освіта

Розробка проектної документації
реконструкції стадіону СШ №98, за
адресою: вул.І.Микитенка 7 у
Дніпровському районі м. Києва

4311021

Капітальний ремонт стадіону в закладі
загальної середньої освіти №121

0

0

2000

стадіон знаходиться у стані
непридатному для використання учнями
школи.

бюджет

ДЕПАРТАМЕНТ
ОСВIТИ I НАУКИ

КП "Група впровадження проекту
з енергозбереження в
адміністративних і громадських
будівлях"

Освіта

-

4311010

Запропоновані зміни необхідно врахувати
для капітального ремонту фасаду ЗДО
№655, за адресою: Курнатовського 4 В

0

5000

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Встановлення дитячого майданчика вул.
Ахматової, буд. 3

0,00

200

0,00

1200

0,00

700

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація
Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

ЖКГ

-

-

6011

6011

Територія знаходиться у вкрай
захаращеному стані
Територія потребує зеленої зони

2000

Депутат
Криворучко Т.Г.

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Територія знаходиться у вкрай
захаращеному стані

за рахунок резервного фонду

бюджет
Дніпровська районна в
Дніпровська районна в місті Києві
місті Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

346

347

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

6030
Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

345
Депутат
Криворучко Т.Г.

прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
прибудинкова територія знаходиться в
стані, що заважає мешканцям вільно
пересуватися
Покрівля за технічним станом та
терміном експлуатації потребує ремонту
Покрівля за технічним станом та
терміном експлуатації потребує ремонту

за рахунок резервного фонду

6030
Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

звернення мешканців

за рахунок резервного фонду

за рахунок резервного фонду

6030
Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

1020
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти ( у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами)

Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває у комунальній
власності (код 22080400)

Капітальний ремонт покрівлі даху вул.
Драгоманова, буд. 14

Капітальний ремонт
внутрішньоквартальних проїздів
(асфальтування) вул. Ревуцького, буд.
11 Г

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств

Запропоновані зміни необхідно
врахувати для розробки проектної
документації реконструкції об'єкту. План
2022 рік. Об'єкт є візитною карткою
Дніпровського району столиці.
Запропоновані зміни необхідно
врахувати для початку реконструкції
об'єкту та початку робіт. Об'єкт є
візитною карткою Дніпровського району
столиці.
Звернення мешканців

Звернення мешканців

Звернення мешканців

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Капітальний ремонт
внутрішньоквартальних проїздів
(асфальтування) вул. Тростянецька, буд.
7В
Капітальний ремонт
внутрішньоквартальних проїздів
(асфальтування) проспект Григоренка,
буд. 7А
Капітальний ремонт
внутрішньоквартальних проїздів
(асфальтування) проспект Григоренка,
буд. 7Б

0,00

700

0,00

500

0,00

500

0,00

200

0,00

800

0,00

700

0,00

700

Капітальний ремонт вхідних груп в 3-му
під’їзді вул.Драгоманова, буд. 42

0,00

500

6011

Капітальний ремонт покрівлі даху
вул.Ревуцького, буд. 18

0,00

1200

-

6011

Капітальний ремонт покрівлі даху
вул.Кошиця, буд. 10/21

0,00

1200

ЖКГ

-

6011

Капітальний ремонт пішохідних доріжок
вул.Драгоманова, буд. 22

0,00

500

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Капітальний ремонт покрівлі даху
вул.Ревуцького, буд. 18-А

0,00

700

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Капітальний ремонт фасаду (утеплення)
вул.Ревуцького, буд. 11Г

0,00

1000

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Капітальний ремонт фасаду (утеплення)
вул.Тростянецька, буд. 7В

0,00

1000

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Встановлення спортивного майданчика
пр.Григоренка, буд. 25-А

0,00

150

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Встановлення дитячого майданчика
пр.Григоренка, буд. 25-А

0,00

200

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Заміна вікон пр.Григоренка, буд. 25-А

0,00

500

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Капітальний ремонт покрівлі даху
вул.Ахматової, буд. 14Б

0,00

1200

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Встановлення спортивного майданчика
вул.Ахматової, буд. 14Б

0,00

150

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Встановлення дитячого майданчика
вул.Ахматової, буд. 14Б

0,00

200

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Капітальний ремонт
внутрішньоквартальних проїздів
(асфальтування) вул. Драгоманова, буд.
17

0,00

700

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Капітальний ремонт сходових клітин вул.
Олійника, буд.3

0,00

700

Депутат Київської
міської ради
Кримчак С.О.

Дарницька районна в
місті Києві державнв
адміністрація

Управління капітального
будівництва

ЖКГ

-

6011

Встановлення дитячого майданчика
пр.Григоренка, буд. 33/44

0,00

500

Встановлення спортивного майданчика
вул. Драгоманова, буд. 23-Б
Капітальний ремонт
внутрішньоквартальних проїздів
(асфальтування) вул. Драгоманова, буд.
23
Капітальний ремонт
внутрішньоквартальних проїздів
(асфальтування) вул. Драгоманова, буд.
23-А
Капітальний ремонт
внутрішньоквартальних проїздів
(асфальтування) вул. Драгоманова, буд.
18

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
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За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
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збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
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За рахунок збільшення дохідної частини
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н априбуток підприємств
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Звернення мешканців

Звернення мешканців

Звернення мешканців

Звернення мешканців

Звернення мешканців

373
Кулеба Євгенія
Анатоліївна

Департамент культури
Департамент культури
виконавчого органу Київської
виконавчого органу
міської ради Київської міської
Київської міської ради
державної адміністрації
Київської міської
державної адміністрації

Культура

-

1110
(Підготовка кадрів закладами вищої освіти)

374
Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока СЗШ
№126 (вул. Празька, 14) - модернізація та
приведення до стандартів

1 500,00

+500,00

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Управління освіти

Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока СЗШ
№129 (вул. Ю. Гагаріна, 19) модернізація та приведення до стандартів

1 500,00

+500,00

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Управління освіти

Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока Гімназії
№136 (вул. Ентузіастів, 29/3) модернізація та приведення до стандартів

0,00

+2 000,00

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Управління освіти

Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока СШ
№137 (вул. Ентузіастів, 7/4) модернізація та приведення до стандартів

0,00

+2 000,00

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Управління освіти

Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока СШ
№148 (вул. Будівельників, 37) модернізація та приведення до стандартів

0,00

+2 000,00

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Управління освіти

Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока НВК
№176 (просп. Ю. Гагаріна, 11) модернізація та приведення до стандартів

0,00

+2 000,00

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Управління освіти

Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока СЗШ
№182 (бул. І. Шамо, 17) - модернізація та
приведення до стандартів

0,00

+2 000,00

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Управління освіти

Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока СШ
№188 (вул. Будівельників, 10) модернізація та приведення до стандартів

1 500,00

+500

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Управління освіти

Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока Ліцей
№208 (вул. О. Туманяна, 2) модернізація та приведення до стандартів

0,00

+2 000,00

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Управління освіти

Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока СШ
№272 Український коледж імені
В.О.Сухомлинського (вул. Митрополита
Андрія Шептицького, 5А) - модернізація
та приведення до стандартів

0,00

+1 000,00

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Управління освіти

Освіта

-

4311021 "Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти"

Капітальний ремонт харчоблока Школа І
ступеня №330 «Русанівка» (бул. І. Шамо,
18) - модернізація та приведення до
стандартів

0,00

+1 000,00

378

379

380

381

382

383

384

385

389

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Департамент
благоустрою КМДА

КП «Київський центр розвитку
міського середовища»

Екологія

-

2817310 «Будівництво об'єктів житловокомунального господарства»

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Департамент
благоустрою КМДА

КП «Київський центр розвитку
міського середовища»

Екологія

-

2817310 «Будівництво об'єктів житловокомунального господарства»

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Михайлова Аліна
Артурівна

Михайлова Аліна
Артурівна

Дніпровська РДА

Управління будівництва

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради
(КМДА)

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради
(КМДА)

Житловокомунальне
господарство
ТРАНСПОРТ ТА
ТРАНСПОРТНА
Будівництво частини Веломаршруту
ІНФРАСТРУКТУР
№ 4 «Оболонь – Поділ – Центр»
А, ДОРОЖНЄ
вулицями Набережно-Рибальська та
ГОСПОДАРСТВО вулицею Набережно-Хрещатицька до

4316011 «Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду»
1917461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету»

Коригування проєктно-кошторисної
документації на будівництво за проєктом
«Благоустрій територій Долобецького
острова у Дніпровському районі»
Будівництво першої черги об'єкту
"Благоустрій територій Долобецького
острова у Дніпровському районі"
Капітальний ремонт спортивного
майданчика для занять боксом за
адресою: Русанівський бульвар, 6

ТРАНСПОРТ ТА
ТРАНСПОРТНА
ІНФРАСТРУКТУР
А, ДОРОЖНЄ
ГОСПОДАРСТВО

Будівництво частини Веломаршруту
№ 9 «Борщагівка – Центр»
проспектом Леся Курбаса від
Борщагівського шляхопроводу до
Великої кільцевої дороги – 2,9 км на
виконання Концепції розвитку
велосипедної інфраструктури у місті
Києві, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 08.02.2018
№ 7/4071

Бюджет міста Києва
Бюджет міста Києва
Бюджет міста Києва
Бюджет міста Києва
Бюджет міста Києва
Бюджет міста Києва
Бюджет міста Києва
Бюджет міста Києва
-

Бюджет міста Києва
Бюджет міста Києва
0

+1 500,00

0

+70 000,00

-

Бюджет міста Києва
Бюджет міста Києва
0

+1 300,00

-

Будівництво великої кільцевої дороги на
ділянці від вулиці Богатирської до
Оболонського проспекту в м. Києві

0

1917461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету»

Бюджет міста Києва

-

Поштової площі – 4,3 км на
виконання Концепції розвитку
велосипедної інфраструктури у місті
Києві, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 08.02.2018
№ 7/4071

Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 17400 млн.грн.

Бюджет міста Києва

Управління освіти

377

388

17400

Дніпровська РДА

376

387

0

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ
375

386

Капітальний ремонт будівлі літера "Г"
Київської муніципальної академії
естрадного та циркового мистецтва по
вул. Жилянська, 88

2676,21

Будівництво великої кільцевої дороги на
ділянці від вулиці Богатирської до
Оболонського проспекту в м. Києві

-

0

1547,11

390

391

392

Михайлова Аліна
Артурівна

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради
(КМДА)

ТРАНСПОРТ ТА
ТРАНСПОРТНА
ІНФРАСТРУКТУР
А, ДОРОЖНЄ
ГОСПОДАРСТВО

Михайлова Аліна
Артурівна

Деснянська районна в Деснянська районна в місті
місті Києві державна Києві державна адміністрація
адміністрація

ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА І
СПОРТ

Михайлова Аліна
Артурівна

Київська міська рада
(Секретаріат)

ДЕРЖАВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Київська міська рада
(Секретаріат)

Будівництво частини Веломаршруту
№ 14 «Теремки – Центр» від
Голосіївського проспекту,
проспектом Академіка Глушкова до
вулиці Зелена – 3,9 км на виконання
Концепції розвитку велосипедної
інфраструктури у місті Києві,
затвердженої рішенням Київської
міської ради від 08.02.2018 № 7/4071

-

1917461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету»

4216011 «Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду»

0110180 «Інша діяльність у сфері
державного управління»

Капітальний ремонт спортивного
майданчика на вул. Шолом-Алейхема,
11-А

Михайлова Аліна
Артурівна

Київська міська рада
(Секретаріат)

Київська міська рада
(Секретаріат)

ОСВІТА

0111142 «Інші програми та заходи у сфері
освіти»

395

Михайлова Аліна
Артурівна

Михайлова Аліна
Артурівна

Київська міська рада
(Секретаріат)

Київська міська рада
(Секретаріат)

Київська міська рада
(Секретаріат)

Київська міська рада
(Секретаріат)

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА
СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

0113242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення»

Михайлова Аліна
Артурівна

Київська міська рада
(Секретаріат)

Київська міська рада
(Секретаріат)

0114082 «Інші заходи в галузі культури і
мистецтва»

ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА І
СПОРТ

Михайлова Аліна
Артурівна

Київська міська рада
(Секретаріат)

Київська міська рада
(Секретаріат)

ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

Департамент освіти і
науки

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

23655,00

-23655,00

-59575,00

5000,00

-5000,00

3870,00

-3870,00

-

27900,00

-27900,00

-

100000

+20000

Освіта

БУДІВНИЦТВО
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА
ВУЛ. ЛІСЬКІВСЬКІЙ У 24
МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНАТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ
РАЙОНІ М.КИЄВА

7321

-

10000

+20000

400

7321

7321

-

80000

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

Освіта

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Департамент освіти і
науки

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

Освіта

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ З
ПРИБДОВОЮ ДО ШКОЛИ "ЛІЦЕЙ
№100 "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.
ПОКРОВСЬКІЙ, 4/6

7321

-

0

+7000

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Департамент освіти і
науки

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

Освіта

РЕКОНСТРКЦІЯ БУДІВЛІ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ ТАМПЕРЕ, 14А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.
КИЄВА

7321

-

0

+4000

Освіта

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ
БУДІВЕЛЬ ЛІТ. «А», «Б»
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III
СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
№ 110 ІМЕНІ К. ГАПЕНКА за адресою:
вул. Козацька, 5 у Голосіївському районі
міста Києва

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Департамент освіти і
науки

КНП "Освітня агенція міста
Києва"

Збільшення загального обсягу
видатків на 2022 рік, що планується
спрямувати на реалізацію проєктів у
Параметрах громадського бюджету
міста Києва на 2023 рік

Програма вирішення депутатами Київської
міської ради соціально-економічних
проблем, виконання передвиборних програм
та доручень виборців на 2021-2025 роки

Збільшення загального обсягу
видатків на 2022 рік, що планується
спрямувати на реалізацію проєктів у
Параметрах громадського бюджету
міста Києва на 2023 рік

Програма вирішення депутатами Київської
міської ради соціально-економічних
проблем, виконання передвиборних програм
та доручень виборців на 2021-2025 роки

Збільшення загального обсягу
видатків на 2022 рік, що планується
спрямувати на реалізацію проєктів у
Параметрах громадського бюджету
міста Києва на 2023 рік

Програма вирішення депутатами Київської
міської ради соціально-економічних
проблем, виконання передвиборних програм
та доручень виборців на 2021-2025 роки

Збільшення загального обсягу
видатків на 2022 рік, що планується
спрямувати на реалізацію проєктів у
Параметрах громадського бюджету
міста Києва на 2023 рік

Програма вирішення депутатами Київської
міської ради соціально-економічних
проблем, виконання передвиборних програм
та доручень виборців на 2021-2025 роки

Збільшення загального обсягу
видатків на 2022 рік, що планується
спрямувати на реалізацію проєктів у
Параметрах громадського бюджету
міста Києва на 2023 рік

бюджет міста Києва

Департамент освіти і
науки

403

Програма вирішення депутатами Київської
міської ради соціально-економічних
проблем, виконання передвиборних програм
та доручень виборців на 2021-2025 роки

-40000

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

402

Збільшення загального обсягу
видатків на 2022 рік, що планується
спрямувати на реалізацію проєктів у
Параметрах громадського бюджету
міста Києва на 2023 рік

бюджет міста Києва

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ
НАВЧАЛЬНО-АДМIНIСТРАТИВНОГО
КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО
УНIВЕРСИТЕТУ IМ. БОРИСА
ГРIНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА
ТИЧИНИ, 17 У ДНIПРОВСЬКОМУ
РАЙОНI М. КИЄВА

401

Програма вирішення депутатами Київської
міської ради соціально-економічних
проблем, виконання передвиборних програм
та доручень виборців на 2021-2025 роки

бюджет міста Києва

БУДІВНИЦТВО
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З
БАСЕЙНОМ НА ВУЛ.
С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ( Ж/М
ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)

399
Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

-97550,00

Освіта

398
Департамент освіти і
науки

97550,00

-

0115061 «Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» та проведення
фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
0116090 «Інша діяльність у сфері житловокомунального господарства»

-

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Спеціальний фонд бюджету міста Києва

-

397

5000

59575,00

-

396

0

-

-

КУЛЬТУРА І
МИСТЕЦТВО

2064,45

-

-

394

0

-

-

393

Будівництво великої кільцевої дороги на
ділянці від вулиці Богатирської до
Оболонського проспекту в м. Києві

-

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

7321

-

0

+5000

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Голосіївська районна в
Голосіївська районна в місті Києві
місті Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Голосіївська районна в
місті Києві державна
адміністрація

бюджет міста Києва

Освіта

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ
БУДІВЕЛЬ ЛІТ. «А», «Б»
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III
СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
№ 110 ІМЕНІ К. ГАПЕНКА за адресою:
вул. Козацька, 5 у Голосіївському районі
міста Києва

Освіта

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59
ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ.
ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Освіта

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ
БУДІВЛІ ЛІТ. "А-З"
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ
СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА
КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА
ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 23
НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКIЙ, 35 У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

7321

-

25000

-20000

404

7321

-

5000

-5000

бюджет міста Києва

405

КП "Голосіїво-будінвест"

406

7321

-

0

+25000

бюджет міста Києва

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Голосіївська районна в
Голосіївська районна в місті Києві
місті Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Деснянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Деснянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Деснянська районна в місті Києві
державна адміністрація

Освіта

БУДIВНИЦТВО
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36
КЛАСIВ У 20 МIКРОРАЙОНI
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ
ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Оболонська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА
ВУЛ.ПОПОВА, 7

7321

-

18000

-15000

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Оболонська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА
ВУЛ. ПОЛЯРНIЙ, 13-А

7321

-

8000

+15000

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Печерська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Печерська районна в місті Києві
державна адміністрація

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ
БУДIВЛI, РОЗТАШОВАНОЇ НА
ТЕРИТОРIЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 5
НА ВУЛ. ТИМIРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ
СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКIЛЬНОЇ
ОСВIТИ

7321

-

30000

-30000

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Подільська районна в місті Києві
державна адміністрація

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ
ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242,
ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г

7321

-

12619,9

+40000

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Солом'янська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ
БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А", "Б"
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №149 НА
ВУЛ. ІВАНА СВІТЛИЧНОГО, 1 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.
КИЄВА

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Дніпровська районна в
Дніпровська районна в місті Києві
місті Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

Освіта

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Дніпровська районна в
Дніпровська районна в місті Києві
місті Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

7321

-

0

+65000

бюджет міста Києва

407
Деснянська районна в місті Києві
державна адміністрація

408

409

410

411

412

413
Солом'янська районна в місті
Києві державна адміністрація

7321

416

40000

+20000

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

7321

-

-

1021

Надання загальної середньої освiти
закладами загальної середньої освiти.
Для здійснення капітальних ремонтів
харчоблоків у прилеглих до фабрикикухні закладах загальної середньої освіти.

26570

+20000

Освіта

-

1142

Iншi програми та заходи у сферi освiти.
Для завершення капітального ремонту
харчоблока у закладі під розміщення
фабрики-кухні.

1068,4

+22000,0

Дніпровська районна в
Дніпровська районна в місті Києві
місті Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

Освіта

-

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування. Для
придбання обладнання для фабрики-кухні.

30000

+25000

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Дніпровська районна в
Дніпровська районна в місті Києві
місті Києві державна
державна адміністрація
адміністрація

Освіта

-

5031

30000

+80000

Депутат КМР
Мондриївський
В.М.

Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1021

21010,7

+40000

Муха В.В.

Департамент культури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

414

415

-

417

418

419

Подільська районна в місті Києві
державна адміністрація

Київська муніципальна академія
музики імені Р.М.Глієра

освіта

-

1011110 "Підготовка кадрів закладами вищої
освіти"

Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкiл. Дляздійснення
капітального ремонту стадіону
"Дніпровець"
Надання загальної середньої освiти
закладами загальної середньої освiти.
Для здійснення капітальних ремонтів
харчоблоків у закладах загальної
середньої освіти.
Капітальний ремонт бойлерних
навчальних корпусів Київської
муніципальної академії музики імені
Р.М.Глієра

0

+2500

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

бюджет міста Києва

Спеціальний фонд бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)
129919,83

2279,6

-

420

Спеціальний фонд бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Муха В.В.

Департамент культури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Муха В.В.

Департамент культури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Центральний парк культури і
відпочинку м. Києва

Муха В.В.

Департамент культури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Національний музей "Київська
картинна галерея"

Муха В.В.

Департамент культури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Центральний парк культури і
відпочинку м. Києва

Муха В.В.

Департамент культури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

ТВЗК "Київський академічний
театр драми і комедії на лівому
березі Дніпра"

421

422

423

424

425
Депутат КМР Муха
В.В.

426
Депутат КМР Муха
В.В.

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

427

КП "Київкінофільм"

культура

Депутат КМР Муха
В.В.

429

культура

Депутат КМР Муха
В.В.

431

1014081 "Забезпечення діяльності інших
закладів в галузі культури і мистецтва"

-

1017340 "Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури"

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі
філії Національного музею "Київська
картинна галерея" Мистецький центр
"Шоколадний будинок"

культура

-

Ремонтно-реставраційні роботи пам'яток
архітектури національного значення
1017340 "Проектування, реставрація та охорона
Верхня та Нижня напівкруглі підпірні
пам'яток архітектури"
стіни, які примикають до зеленого театру
Центрального парку культури і
відпочинку м. Києва

культура

культура

Управління житловокомунального господарства
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

ЖКГ

Управління житловокомунального господарства
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

ЖКГ

Управління житловокомунального господарства
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

ЖКГ

-

1014010 "Фінансова підтримка театрів"

6011

Капітальний ремонт будівлі ТВЗК
"Київський академічний театр драми і
комедії на лівому березі Дніпра" просп.
Броварському, 25

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

Управління екології та
природних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Депутат Київської Солом'янська районна у
міської ради Непоп
м. Києві державна
В. І.
адміністрація

10 288,00

2 000,00

Управління житловокомунального господарства
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

"-"

-

КО "Київзеленбуд"

6030

Екологія

"-"

ДП "Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва"

Житловокомунальне
господарство

Капітальний ремонт скверу на розі просп.
Перемоги та вул. Чорнобильської, в тому
числі проектування системи поливу, сходів та
пандусу проектування генплан, інженерні
мережі та водовідведення у сквері

-

Спеціальний фонд бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)
430 472,80

0

0

6030

-

3 000,00

6 060,00

-

резервний фонд/ збільшення доходної частини
бюджету

Будинок введено в експлуатацію у 1970
році. Заміна вікон у будинку не
проводилася. Вікна знаходяться у
аварійному стані, що не підлягають
поточному ремонту. У звязку з станом
вікон температурні режими не
відповідають нормам.

резервний фонд/ збільшення доходної частини
бюджету

Будинок введено в експлуатацію у 1961
році. Заміна вікон у будинку не
проводилася. Вікна знаходяться у
аварійному стані, що не підлягають
поточному ремонту. У звязку з станом
вікон температурні режими не
відповідають нормам.

резервний фонд/ збільшення доходної частини
бюджету

Будинок введено в експлуатацію у 1970
році. Капітальногго ремонту
електрощитової не проводили. У
електрощитовій у 2020 році було коротке
замикання та пожежа. Працівники ЖЕД
усунули наслідки загорання. Але
фактично у будинку постійно
вимикається електропостачання,
мешканці турбуються щодо безпеки
проживання у будинку і справності
побутових приладів.

резервний фонд/ збільшення доходної частини
бюджету

Дошкільний навчальний заклад №532
введений в експлуатацію у 1976 році. У
садочку 460 вихованців, 16 груп. Тіньові
навіси відсутні, надходять постійні
скарги від батьків щодо перебування
дітей у несприятливих погодніх умовах
під час прогулянок.

резервний фонд/ збільшення доходної частини
бюджету

Впродовж 2020-2021 року надходили
численні звернення громадян щодо
підтоплення підвалів будинків по вул.
М.Ушакова, 18,20а. На території скверу
знаходиться озеро. При опадах
піднімаються грунтові води та невеликий
струмок розливається на території
скверу. Необхідне проектування
водовідведення у сквері.

резервний фонд/ збільшення доходної частини
бюджету

У сквері необхідно завершити капремонт
центральної вхідної групи до Меморіального
комплексу «Пам’ятник жертвам
Чорнобильської трагедії». Надходять
численні звернення вереранів, інвалідів,
учасників ліквідації Чорнобильської
катастрофи та мешканців району щодо
облаштування скверу, вхідної групи та
пандусу.

+700

+450

+100

+2750

Капітальний ремонт скверу на вул.
Прилужна, 2, проектування генплан,
інженерні мережі та водовідведення у
сквері

"-"

КО "Київзеленбуд"

84 128,64

0

"-"

1 500,00

Капітальний ремонт електричних мереж/
електрощитових. Житловий будинок,
просп. Перемоги, 127

Капітальний ремонт, облаштування
тіньових навісів, ігрових та спортивних
майданчиків Дошкільний навчальний
заклад №532, вул. М. Ушакова, 10а

-

Спеціальний фонд бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

0

1010

Екологія

84 128,64

Капітальний ремонт. Заміна вікон та
дверей, житловий будинок, проспект
Перемоги, 108/1

"-"

6011

6 500,00

Спеціальний фонд бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

0

6011

Освіта

149 156,60

Капітальний ремонт. Заміна вікон та
дверей, житловий будинок, вул.
Чистяківська, 12

"-"

Управління екології та
природних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської ради
Депутат КМР Муха (Київської міської
державної
В.В.
адміністрації)

430

-

Капітальний ремонт павільйону
"Троянда" для Центрального парку
культури і відпочинку м. Києва

-

Спеціальний фонд бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Депутат КМР Муха
В.В.

428

1014070 "Фінансова підтримка кінематографії"

Капітальний ремонт кінотеатру
"Лейпциг" для КП "Київкінофільм"

+1500

0

+4500

0

464,4

міський бюджет
обстеження технічного стану житлового
будинку на вул. Польовій 19/8

-

-

Виконання рішення суду

1200

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

600

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

750

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

650

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

1400

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

1000

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

800

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

850

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

432

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
по вул. Прирічна, 27

0,00

433

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Прирічна, 31-33

0,00

434

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
по вул. Північна, 52

0,00

435

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
по вул. Північна, 48А

0,00

436

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Капітальний ремонт покрівлі по вул.
Малиновського, 3

0,00

437

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Капітальний ремонт покрівлі по
просп.Героїв Сталінграда, 42А

0,00

438

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по просп.Героїв Сталінграда,
56А

0,00

439

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Прирічна, 17Д

0,00

25500

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

500

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

750

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

5000

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

1000

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

440

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Освіта

-

1020

Реконструкція шкільного стадіону між
школою І-ІІІ ступенів № 226
Оболонського району м. Києва на вул.
Прирічній, 19-Є та навчально-виховним
комплексом «Школа І ступеня – гімназія
«Оболонь» Оболонського району м. Києва
на вул. Прирічній, 27-Б

0,00

441

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Освіта

-

1020

Облаштування тіньових навісів по просп.
Героїв Сталінграда, 48А (Заклад
дошкільної освіти №665 "Соняшник")

0,00

442

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Прирічна, 9А

0,00

443

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Вирівнювання (послуги з поточного
(середнього) ремонту тротуару з ФЕМ по
вул.Прирічній від будинку №17 до будинку
№37 з пониженням бортового каменю та
влаштування тактильної плитки)

0,00

444

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Освіта

-

1020

Капітальний ремонт (утеплення) фасаду
НВК "ТУРБОТА" по вул. Героїв Дніпра,
38А

0,00

445

Никорак І.П.

4410000 Оболонська
4410000 Оболонська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

-

6011

Поточний ремонт вхідної групи з
заміною вхідних дверей по Вул.
Прирічна, 19Г, Оболонський проспект,
26, проспект Героїв Сталінграда, 44, 52А,
56

0,00

600

Окопний О.Ю.

Управління екології та
природних ресурсів

ОРГАНІЗАЦІЯ
БЛАГОУСТРОЮ
НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ

-

КПКВ 2816030

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА
ПРОСПЕКТІ Г. ГОНГАДЗЕ № 5-7Б У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

0

+ 6 500,00

ОРГАНІЗАЦІЯ
БЛАГОУСТРОЮ
НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ

-

КПКВ 2816030 КЕКВ 3210

РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ
ОЗЕРА (СИНЄ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ
РАЙОНІ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)

0

+24 996,1

446
КО "Київзеленбуд"

447

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

За рахунок коштів спеціального фонду
бюджету

Окопний О.Ю. та
Сторожук В.П.

Управління екології
КО "Київзеленбуд" КП "ПЛЕСО"
та природних ресурсів

Депутат Київради
Омельченко О.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури КМДА

КП "Київбудреконструкція"

Будівництво

-

7330

Капітальний ремонт нежитлового
офісного примміщення на вулиці Богдана
Хмельницького, 51, літ. Б

0,00

4080

Павлик В.А.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури КМДА

КП "Київтеплоенерго"

житлово-комунальне
господарство

Реконструкція центрального теплового
пункту за адресою: Харківське шосе, 178-А з
встановленням нового насосного обладанання

6012

-

0

5000

Павлик В.А.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури КМДА

КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних
і громадських будівлях"

житлово-комунальне
господарство

Встановлення нових індивідуальних
теплових пунктів за адресою: Харківське
шосе, 180/21 (в тому числі проєктні роботи)

7310

-

0

1000

Павлик В.А.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури КМДА

КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних
і громадських будівлях"

житлово-комунальне
господарство

Встановлення нових індивідуальних
теплових пунктів за адресою: Харківське
шосе, 178 (в тому числі проєктні роботи)

7310

-

0

1000

448

-

449

450

451

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств

Забезпечення належних умов для роботи
комунального підприємства

Ситематичні зупники роботи ЦТП через
зошеність обладання ЦТП на понад 80%

Колективне зверенння мешканців будинків

Колективне зверенння мешканців будинків

452
Павлик В.А.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури КМДА

КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних
і громадських будівлях"

житлово-комунальне
господарство

Встановлення нових індивідуальних
теплових пунктів за адресою: вул.
Тростянецька, 6Б (в тому числі проєктні
роботи)

7310

-

0

1000

Павлик В.А.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури КМДА

КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних
і громадських будівлях"

житлово-комунальне
господарство

Встановлення нових індивідуальних
теплових пунктів за адресою: вул.
Тростянецька, 6Ж (в тому числі проєктні
роботи)

7310

-

0

1000

Павлик В.А.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури КМДА

КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних
і громадських будівлях"

житлово-комунальне
господарство

Встановлення нових індивідуальних
теплових пунктів за адресою: вул.
Вербицького, 11 (в тому числі проєктні
роботи)

7310

-

0

1000

Павлик В.А.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури КМДА

КП "Київтеплоенерго"

житлово-комунальне
господарство

Реконструкція центрального теплового
пункту за адресою: вул. Вербицьrого, 11 з
встановленням нового насосного обладанання

6012

-

0

5000

Павлик В.А.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури КМДА

КП "Київбудреконструкція"

реконструкція та модернізація ліфтового
житлово-комунальне господарства у житловому фонді міста Києва
господарство
згідно переліку, затвердженого
розпорядженням КМДА

6015

-

176 200

223 800

453

454

455

456

457
Павлик В.А.

458
Павлик В.А.

Управління екології та
природних ресурсів
виконавчого органу
Київради (Київської
міської державної
адміністрації)
Управління екології та
природних ресурсів
виконавчого органу
Київради (Київської
міської державної
адміністрації)

КО Київзеленбуд

екологія

-

6030

Капітальний ремонт скверу на вул.
Горлівській, 124/1 у Дарницькому районі
міста Києва (встановлення системи поливу)

0

1000

КО Київзеленбуд

екологія

-

6030

Капітальний ремонт скверу на вул. Абая
Кунанбаєва у Дарницькому районі міста
Києва

0

1500

1020

-

0,00

15 000

459

Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Києві державна
адміністрація

Управління освіти Дарницької
районної в місті Києві державної
адміністрації

освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ
№267, ВУЛ.АРХIТЕКТОРА
ВЕРБИЦЬКОГО, 7А

Павлик В.А.

Департамент житловокомунальної
інстфраструктури КМДА

Департамент житловокомунальної інстфраструктури
КМДА

ЖКГ

Розроблення проектної (проектнокошторисної) документації для будівництва
сортувально - переробного комплексу для
поводження з твердими побутовими
відходами

7310

-

0,00

1 500

Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Києві державна
адміністрація

Управління освіти Дарницької
районної в місті Києві державної
адміністрації

освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ
№261, ВУЛ.АРХIТЕКТОРА
ВЕРБИЦЬКОГО, 7

1020

-

5000,00

15 000

депутат КМР
Пастухова Н.Ю.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

депутат КМР
Пастухова Н.Ю.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

депутат КМР
Пастухова Н.Ю.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

депутат КМР
Пастухова Н.Ю.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

460

461

462

463

464

465

466
депутат КМР
Пастухова Н.Ю.
467

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

депутат КМР
Пастухова Н.Ю.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Освіта

-

депутат КМР
Пастухова Н.Ю.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Освіта

-

депутат КМР
Пастухова Н.Ю.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Освіта

-

Пашинна Л.В.

4210000 Деснянська
районна в м. Києві
державна адміністрація

468

469

-

Облаштування ігрових дитячих
майданчиків вул. Кулібіна, 6А

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
акцизного податоку з вироблених в Україні
підакцизних товарів (пальне), та за рахунок коштів
акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (пальне)

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств

Облаштування спортивних майданчиків
вул. М.Ушакова, 14

-

Покращення стану ліфтового господарства
житлого фонду

Необхідність створення додаткових
благоустроених зелених зон в Дарницькому
районі міста Києва

Колективне зверенння мешканців будинків

Необхідність покращення матеріальнотехнічного стану закладів середньої освіти

Проблема з сорутванням та переробкою
ТПВ

Необхідність покращення матеріальнотехнічного стану закладів середньої освіти

Аварійний стан
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Аварійний стан

150

Облаштування ігрових та спортивних
майданчиків вул. Львівська, 59 А

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Аварійний стан

300

Облаштування ігрових дитячих
майданчиків бул. Кольцова, 14 З

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Аварійний стан

150

КПКВ 0211010 "Надання дошкільної освіти"

КПКВ 0211010 "Надання дошкільної освіти"

Облаштування дитячих ігрових майданчиків,
криті павільйони на майданчики, утеплення
фасаду ДНЗ №203 (вул. Зодчих, 22 А)

1400

КПКВ 0211010 "Надання дошкільної освіти"

Облаштування дитячих ігрових майданчиків,
криті павільйони на майданчики, утеплення
фасаду ДНЗ №277 (вул. вул. Кучера, 8 А)

1000

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Аварійний стан

1700
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

Аварійний стан
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Аварійний стан
Перерозполіл здійснюється в межах головного
розпорядника.

ЖКГ

Ситематичні зупники роботи ЦТП через
зошеність обладання ЦТП на понад 80%

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

470

4210000 Деснянська районна в
м. Києві державна адміністрація

Колективне зверенння мешканців будинків

Аварійний стан

150

Облаштування спортивних майданчиків
вул. Ірпінська, 62

Капітальний ремонт стадіону зі
спортивною інфраструктурою,
просп.Маяковського, 72-Б

Колективне зверенння мешканців будинків

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
150

Капітальний ремонт будівлі закладу
дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого
типу № 85 "Перші сходинки" (пр-т Корольова
8-А)

6011
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Колективне зверенння мешканців будинків

6000,0

-6000,00

Розпорядження № 655 від 27.10.2021р
Про закріплення на праві оперативного
управління спортивних майданчиків по
просп. Маяковського Володимира, 72-Б
за Деснянським районним у місті Києві
Центром фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх".

Перерозполіл здійснюється в межах головного
розпорядника.

471

Пашинна Л.В.

4210000 Деснянська
районна в м. Києві
державна адміністрація

4210000 Деснянська районна в
м. Києві державна адміністрація

Спорт

-

5061
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів

Капітальний ремонт стадіону зі
спортивною інфраструктурою,
просп.Маяковського, 72-Б

0,0

+6000,00

472

Пашинна Л.В.

Управління екології та
природніх ресурсів

КО Київзеленбуд

Благоустрій

-

6030
Благоустрій населених пунктів

Капітальний ремонт парку на
проспекі Генерала Ватутіна (між
вул. Закревського та проспектом
Шухевича) у Деснянському районі
міста Києва

6030
Благоустрій населених пунктів

Капітальний ремонт елементів
благоустрою регіонального
ландшафтного парку
"Смородинський" в Шевченківському
районі

0,0

+ 50000,00

473

Пашинна Л.В.

Управління екології та
природніх ресурсів

КО Київзеленбуд

Благоустрій

-

0,0

+ 15000,00

474

Пашинна Л.В.

Управління екології та
природніх ресурсів

КО Київзеленбуд

Благоустрій

-

6030
Благоустрій населених пунктів

Капітальний ремонт скверу імені
Петра Болбачана на вул. Січових
Стрільців, 86 в Шевченківському
районі

0,0

+ 15000,00

475

Пашинна Л.В.

Управління екології та
природніх ресурсів

КО Київзеленбуд

Благоустрій

-

6030
Благоустрій населених пунктів

Капітальний ремонт скверу на
перетині вулиці Закревського та
вулиці Марини Цветаєвої у
Деснянському районі

0,0

+ 5000,00

476

Пашинна Л.В.

Управління екології та
природніх ресурсів

КО Київзеленбуд

Благоустрій

-

6030
Благоустрій населених пунктів

Капітальний ремонт благоустрою
парку «Аскольдова Могила» у
Печерському районі (в тому числі
проектування)

0,0

+ 5000,00

477

Пашинна Л.В.

Управління екології та
природніх ресурсів

КО Київзеленбуд

Благоустрій

-

6030
Благоустрій населених пунктів

Капітальний ремонт благоустрою
парку відпочинку на вул.
Богатирській (біля озера Редькине) в
Оболонському районі (в тому числі
проектування)

0,0

+ 10000,00

478

Пашинна Л.В.

Управління екології та
природніх ресурсів

КО Київзеленбуд

Благоустрій

-

6030
Благоустрій населених пунктів

Капітальний ремонт парку
«Супутник» в Солом’янському районі

0,0

+ 5000,00

479

Пашинна Л.В.

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

4100000
Дарницька
районна в м. Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1010
Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти № 201, вул. Анни
Ахматової, 2-Б

0,0

+ 12000,00

Розпорядження № 655 від 27.10.2021р
Про закріплення на праві оперативного
управління спортивних майданчиків по
просп. Маяковського Володимира, 72-Б
за Деснянським районним у місті Києві
Центром фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх".

Збільшити прогноз доходу бюджету від
Об'єкт потребує термінової ремонту для
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
створення задовільних умов відпочинку
100 млн. грн. Також, пропоную збільшити
населення
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 5 млн. грн
Збільшити прогноз доходу бюджету від
Об'єкт потребує термінової ремонту для
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
створення задовільних умов відпочинку
100 млн. грн. Також, пропоную збільшити
населення
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 5 млн. грн
Збільшити прогноз доходу бюджету від
Об'єкт потребує термінової ремонту для
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
створення задовільних умов відпочинку
100 млн. грн. Також, пропоную збільшити
населення
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 5 млн. грн
Збільшити прогноз доходу бюджету від
Об'єкт потребує термінової ремонту для
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
створення задовільних умов відпочинку
100 млн. грн. Також, пропоную збільшити
населення
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 5 млн. грн
Збільшити прогноз доходу бюджету від
Об'єкт потребує термінової ремонту для
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
створення задовільних умов відпочинку
100 млн. грн. Також, пропоную збільшити
населення
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 5 млн. грн
Збільшити прогноз доходу бюджету від
Об'єкт потребує термінової ремонту для
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
створення задовільних умов відпочинку
100 млн. грн. Також, пропоную збільшити
населення
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 5 млн. грн
Збільшити прогноз доходу бюджету від
Об'єкт потребує термінової ремонту для
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
створення задовільних умов відпочинку
100 млн. грн. Також, пропоную збільшити
населення
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 5 млн. грн
Збільшити прогноз доходу бюджету від
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
50 млн. грн. Також, пропоную збільшити
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 10 млн. грн

Об'єкт потребує термінової
термомодернізації для створення
задовільних умов для проведення
освітнього процесу

480

Пашинна Л.В.

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

4100000
Дарницька
районна в м. Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1010
Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти № 126, проспект
Миколи Бажана, 6-Б

0,0

+ 12000,00

481

Пашинна Л.В.

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

4100000
Дарницька
районна в м. Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1010
Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти № 189, вул.
Ревуцького, 4-А

0,0

+ 12000,00

482

Пашинна Л.В.

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

4100000
Дарницька
районна в м. Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1010
Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти № 160, вул. Анни
Ахматової, 11-А

0,0

+ 12000,00

483

Пашинна Л.В.

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

Пинзеник Олеся
Олександрівна

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Пинзеник Олеся
Олександрівна

484

485

486
Пинзеник Олеся
Олександрівна

4100000
Дарницька
районна в м. Києві державна
адміністрація

Освіта

-

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

-

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

-

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Освіта

-

1020
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

6030 Організація благоустрою населених пунктів

6030 Організація благоустрою населених пунктів

1020 Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету

Капітальний ремонт фасаду закладу
загальної середньої освіти № 255, вул.
Архітектора Вербицького, 26-В

Капітальний ремонт скверу провулок
Моторний,5

Капітальний ремонт парку ім.Максима
Рильського, вулиця Генерала Родимцева,6-А

Проектно-кошторисна документація по
об”єкту “Будівництво Загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №110
імені К.Гапоненка з поглибленим вивченням
французької мови по вулиці Козацька, 5"

Департамент
транспортної
інфраструктури
Комунальне підприємство
виконавчого органу
"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"
Київської міської ради
(КМДА)

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКОВИГУРIВСЬКОЇ ЛIНIЇ КИЇВСЬКОГО
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД КIЛЬЦЕВОЇ
ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА З
ЕЛЕКТРОДЕПО

1917423
Утримання та розвиток метрополiтену

-

Деснянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Управління будівництва,
архітектури та землекористування
Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

Освіта і наука

БУДIВНИЦТВО
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36
КЛАСIВ У 20 МIКРОРАЙОНI
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ
ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

4217321
Будiвництво освiтнiх установ та закладiв

-

Збільшити прогноз доходу бюджету від
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
50 млн. грн. Також, пропоную збільшити
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 10 млн. грн

Об'єкт потребує термінової
термомодернізації для створення
задовільних умов для проведення
освітнього процесу

Збільшити прогноз доходу бюджету від
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
50 млн. грн. Також, пропоную збільшити
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 10 млн. грн

Об'єкт потребує термінової
термомодернізації для створення
задовільних умов для проведення
освітнього процесу

Збільшити прогноз доходу бюджету від
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
50 млн. грн. Також, пропоную збільшити
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 10 млн. грн

Об'єкт потребує термінової
термомодернізації для створення
задовільних умов для проведення
освітнього процесу

+ 12000,00

1500

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями мешканців

0

20000

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями мешканців

0

5000

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями мешканців

0

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі
у м. Києві.

У проєкті рішення передбачено фінансування
видатків на цей об'єкт у розмірі 50 000 тис. грн,
що є очевидно недостатнім.
Так, під час розгляду Прогнозу бюджету міста
Києва на 2022-2024 роки постійна комісія
Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку вирішила
передбачити на цей об'єкт кошти з бюджету міста
Києва у сумі 500,0 млн грн у 2022 році (протокол
№ 21/28 від 19.10.2021 року позачергового
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку).
У зв'язку з цим, необхідно збільшити
фінансування цього проекту для забезпечення
дійсної можливості його реалізації відповідно до
розпорядженя ВО КМР (КМДА) від 30.01.2012
року №134.

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі
у м. Києві.

Під час обговорення Прогнозу бюджету міста
Києва на 2022-2024 роки постійна комісія
Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку прийшла до
висновку, що запланованого Прогнозом
фінансування цього проекту у 2022 році є явно
недостатньо для забезпечення його реалізації у
визначені ВО КМР (КМДА) строки.
З огляду на це, необхідно збільшити фінансування
на будівництво цього об'єкта у 2022 році
щонайменше на 50 000 тис. грн.

50 000,00

450 000,00

488

Порайко Андрій
Миколайович

Об'єкт потребує термінової
термомодернізації для створення
задовільних умов для проведення
освітнього процесу

500,0

487

Порайко Андрій
Миколайович

Збільшити прогноз доходу бюджету від
продажу земельних ділянок (код 33010000) на
50 млн. грн. Також, пропоную збільшити
прогнозовані доходи за класифікаціями: кошти
від плати за місця від паркування транспортних
засобів (код 50110007) та кошти від плати за
право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 10 млн. грн

25 000,00

50 000,00

489

Порайко Андрій
Миколайович

Департамент охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

Комунальне некомерційне
підприємство "КИЇВСЬКА
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Охорона здоров'я
та медичне
забезпечення

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ
ЛIКАРНI ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ НА ВУЛ.
БРАТИСЛАВСЬКIЙ, 3 У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

0717322
Будiвництво медичних установ та закладiв

-

5 000,00

100 000,00

490

Порайко Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
Комунальне підприємство
виконавчого органу
"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"
Київської міської ради
(КМДА)

Порайко Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

491
Комунальне підприємство
"ДИРЕКЦIЯ БУДIВНИЦТВА
ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ
СПОРУД"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ
ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ
М.КИЄВА

1917423
Утримання та розвиток метрополiтену

1917441
Утримання та розвиток мостiв/шляхопроводiв

-

1 056 472,90

-1 000 000,00

Порайко Андрій
Миколайович

КП "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Виготовлення проєктно-кошторисної
документації для об’єктів, які будуть
фінансуватися та реалізовуватися за
кредитні кошти ЄІБ відповідно до
фінансової угоди між Україною та ЄІБ
щодо реалізації проєкту «Підвищення
безпеки автомобільних доріг в містах
України» та які затверджені
Координаційною радою Міністерства
інфраструктури та Міністерства фінансів
України

1917461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

-

176 429,60

Порайко Андрій
Миколайович

КП "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Встановлення дублюючого сигналу
світлофору на тротуарі (Led-бруківка),
включаючи розроблення проєктнокошторисної документації

1917461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

На покриття фінансування таких витрат:
- БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКОВИГУРIВСЬКОЇ ЛIНIЇ КИЇВСЬКОГО
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ
НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРIВЩИНАТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО.
- БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ
ШКОЛИ НА 36 КЛАСIВ У 20 МIКРОРАЙОНI
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРIВЩИНАТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ
МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI ШВИДКОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.
БРАТИСЛАВСЬКIЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ
РАЙОНI.

Рішенням від 23.09.2021 року у справі
№910/13557/21 за позовом Акціонерного
товариства "Київметробуд" до Комунального
підприємства "Київський метрополітен" за участі
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмета спору, на стороні відповідача, Департамент транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про
внесення змін до договору Господарський суд
міста Києва частково задовольнив позов та внести
зміни до п. 2.1 та підпункту 19.1.1 пункту 19
Договору № 744-ДБМ-18, що був укладений
20.11.2018 року між АТ «Київметробуд» та КП
«Київський Метрополітен» в частині строку
передачі готового об`єкту та строку виконання
зобов'язань та встановив строк пердачі готового
об'єкта - до 23.12.2022 року, а термін договору 24.01.2023 року. Наразі справа №910/13557/21
переглядається Північним апеляційним
господарським судом. Тому сумнівною видається
можливість будівництва зазначеного об'єкта у
строки, що були закладені у Програму
економічного і соціального розвитку міста Києва
на 2021-2023 роки та Прогноз бюджету міста
Києва на 2022-2024 роки, та, відповідно,
необхідність виділення коштів, що передбачені у
проєкті рішення.
У зв'язку з цим, варто перенаправити кошти, що
не будуть використані у 2022 році на будівництво
Сирецько-Печерської лінії метрополітену, на інші
потреби.

-176 429,60

-

0

-

0

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі у м. Києві.

9 липня 2018 року між Україною та ЄІБ підписано
Фінансову угоду стосовно Проекту «Підвищення
безпеки автомобільних доріг в містах України».
Орієнтовна вартість Проекту (за оцінками експертів ЄІБ)
177 млн. євро (без ПДВ), з яких кредити ЄІБ - 75 млн.
євро; ЄБРР - 75 млн. євро; решта – власні кошти міст,
технічна допомога.
Основним завданням Проекту є зменшення кількості
загиблих та серйозно постраждалих в ДТП в міських
зонах, з особливою увагою до двох категорій
постраждалих – пішоходів та велосипедистів, та
покращення ефективності і рівня безпеки міського
транспорту в цілому шляхом:
- поліпшення міської дорожньої інфраструктури з
метою зменшення аварійності на дорогах;
- поліпшення інфраструктури дорожніх перехресть;
- вуличних реновацій: покращення інфраструктури для
пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту і
комунальних служб;
- підготовки маршрутних планів дій або програм
широких зон (зменшення швидкості у населених
пунктах або поблизу шкіл);
- підтримки правової та моніторингової бази для
здійснення таких заходів.
Київ є одним з міст, в яких здійснюється реалізація
Проекту.
Разом з тим, для забезпечення можливості залучення
коштів міжнародних кредиторів необхідно розробити
відповідну проектно-кошторисну документація.
У зв'язку з цим пропонується направити кошти на
вказаний напрям.

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі у м. Києві.

Дублюючі сигнали світлофору на тротурах (Ledбруківка) є одним з найкращих способів
привертання уваги пішоходів до світлофорів як
засобів регулювання дорожнього руху. Цей
механізм не лише істотно підвищує безпечність
пішохідних переходів, але й робить місто
зручнішим для мешканців і привабливішим для
туристів.

29 860,80

493
Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого орагну
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Згідно з проєктом рішення цей об'єкт планувалось
побудувати у період з 02.2008 по 12.2026,
загальна вартість проекту становить 250 000,00
тис. грн, при цьому станом на сьогодні рівень
реалізації складає 2,8%.
Це свідчить про абсолютне недофінансування
проекту, що порушує право жителів Деснянського
району та всіях киян на доступну безоплатну
медичну допомогу.
Шляхом усунення цієї проблеми та
пришвидшення початку ефективних робіт на
об'єкті є дієве збільшення фінансування з
бюджету міста Києва.

Наразі невирішеним є питання щодо відведення
земельних ділянок для реалізації цього проекту.
У зв'язку з цим до моменту вирішення всіх
питань, пов'язаних із землекористуванням,
виділення коштів на цей об'єкт є нераціональним.

492

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого орагну
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі
у м. Києві.

45 000,00

494

Порайко Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого орагну
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

КП "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Придбання та встановлення
світлодіодних консолей та колон

1917461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

-

0

35 000,00

495

Порайко Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого орагну
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

КП "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Реалізація комплексної системи безпеки
пасажирів на зупинках громадського
транспорту, включаючи придбання
матеріалів та монтаж

1917461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

-

0

60 000,00

496

Порайко Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого орагну
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

КП "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Будівництво нових світлофорних
об’єктів біля шкіл, дитячих садочків, на
аварійно-небезпечних ділянках, в т.ч.
розробка проєктно-кошторисної
документації – 6 397,9 тис. грн

1917461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

-

0

14 692,00

497

Порайко Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого орагну
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

КП "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Реконструкція світлофорних об’єктів

1917461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

-

0

9 950,00

498

Порайко Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого орагну
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

КП "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Будівництво автоматичних пунктів для
габаритно-вагового контролю
(комплексів зважування в русі WIM)

1917461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

-

0

Порайко Андрій
Миколайович

КП "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Придбання спецтехніки для нанесення
дорожньої розмітки та миття технічних
засобів регулювання дорожнім рухом

1917461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

-

0

Цей захід дозволить поліпшити сприйняття
водіями та іншими учасниками дорожнього руху
регулівних сигналів світлофорів, що суттєво
покращить організації дорожнього руху в Столиці
та слугувати утвердженню іміджу Києва як
європейського міста.

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі у м. Києві.

Безпека киян є одним з основних пріоритетів не
лише ДТІ та ЦОДР-у, але й всіх органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади Столиці, їх
посадових та службових осіб.
Придбання та встановлення систем безпеки на
зупинках громадського транспорту дозволить
убезпечити пасажирів, що очікують на
громадський транспорт на зупинках, від ДТП та
істотно знизити пов'язаний з ДТП травматизм.

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі у м. Києві.

Цей захід дозволить підвищити безпеку руху
пішоходів та транспортниї засобів по вулицях та
автомобільних дорогах у темний час доби біля
шкіл, дитячих садочків, на аварійно-небезпечних
ділянках та зменшити аварійність, пов'язану з
недостатнім освітленням дорожньо-вуличної
мережі Столиці.

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі у м. Києві.

Цей захід дозволить підвищити безпеку руху
пішоходів і транспортних засобів на вулицях
міста Києва та зменшити аварійність, пов'язану з
недостатнім освітленням дорожньо-вуличної
мережі Столиці.

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі у м. Києві.

Однією з чільних проблем транспортної
інфраструктури Столиці є перевантаженість,
пов'язана, серед іншого, з порушеннями водіями
та перевізниками вантажів вимог щодо ваги
автотранспорту.
При цьому з 01.12.2021 року набули чинності
Закон України від 03.06.2021 року № 1534-IX
«Про внесення змін до деяких законів України
щодо окремих питань здійснення габаритновагового контролю», який вніс зміни, зокрема, до
Закону України від 05.04.2001 року № 2344-III
«Про автомобільний транспорт», та Закон
України від 29.06.2021 року № 1582-IX «Про
внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо окремих
питань здійснення габаритно-вагового контролю»
(далі – Закон № 1582). Цими Законами було
посилено контроль над дотриманням вимог до
габариту та ваги автотранспорту й посилено
відповідальність за порушення цих вимог.
З метою забезпечення можливості реалізації
оновленого законодавства та поліпшення
транспортної ситуації у місті Києві необхідно
забезпечити будівництво у Столиці автоматичних
пунктів для габаритно-вагового контролю
(комплексів зважування в русі WIM).

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі у м. Києві.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 19 Закону України "Про
автомобільні дороги" до основних обов'язків
органів місцевого самоврядування у частині
управління функціонуванням і розвитком вулиць і
доріг міст та інших населених пунктів віднесено
організація будівництва, реконструкції, ремонту
та утримання вулиць і доріг міст та інших
населених пунктів за встановленими для них
будівельними нормами, правилами та нормами.
Для забезпечення реалізації обов'язку щодо
утримання вулиць і доріг міста Києва за
встановленими для них будівельними нормами,
правилами та нормами необхідно передбачити
фінансування на придбання спецтехніки для
нанесення дорожньої розмітки та миття технічних
засобів регулювання дорожнім рухом.

400 000,00

499

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого орагну
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі у м. Києві.

10 000,00

500

Порайко Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого орагну
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Порайко Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого орагну
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

КП "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Облаштування підзарядок для
електромобілів на паркувальних
майданчиках (150 шт.)

1917442
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

-

0

20 250,00

501

502

КП "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС"

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Облаштування кемпінгу на просп.
Перемоги (навпроти вул. М. Ушакова) у
Святошинському районі міста Києва

1917442
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

Порайко А.М.

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства
РДА

УЖКГ

-

4216011

Порайко А.М.

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства
РДА

УЖКГ

-

4216011

503

-

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА
ВУЛ.МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ, 16 Б
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА
ВУЛ.МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ, 16

0

15 000,00

1500,00

0,00

0,00

1500,00

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

4100000 Дарницька районна в м.
Києві державна адміністрація

Освіта

Реконструкція міжшкільного стадіону
закладів зальної середньої освіти № 255,
вул. Архітектора Вербицького, 26В та №
237, вул. Архітектора Вербицького, 28Г

7321 Будівництво освітніх установ та закладів

-

0,0

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

4100000 Дарницька районна в м.
Києві державна адміністрація

Культура

-

1080 Надання спеціальної освіти мистецькими
школами

Капітальний ремонт будівлі Дитячої
школи мистецтв № 4, вул. Бориспільська,
34

0,0

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

4100000 Дарницька районна в м.
Києві державна адміністрація

Освіта

-

1021 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

Капітальний ремонт фасаду закладу
загальної середньої освіти №302, вул.
Декабристів, 8А

0,0

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

4100000 Дарницька районна в м.
Києві державна адміністрація

Освіта

-

1010 Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти №385, вул.
Сормовська, 5

0,0

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

4100000 Дарницька районна в м.
Києві державна адміністрація

Освіта

-

1010 Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти №275, вул. Ялтинська,
10/14

0,0

Немає необхідності

За численними зверненнями
мешканців

10000

Нагальна потреба, звернення мешканців

18000,0

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

10000,0

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

10000,0

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

508

Слончак В.В.

За рахунок перерозподілу видатків між
іншими видатками або за рахунок
збільшення коштів від продажу землі у м.
Києві
За рахунок перерозподілу видатків між
іншими видатками або за рахунок
збільшення коштів від продажу землі у м.
Києві

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

507

Слончак В.В.

Реалізація цього проекту спрямована на створення
авто-туристичного об'єкта в Столиці, що
дозволить покращити імідж міста Києва як
автотуристичної столиці України.

На коригування існуючої проектної
документації та продовження робіт з
реконструкції.

506

Слончак В.В.

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі у м. Києві.

20000,0

505

Слончак В.В.

Розвиток ринку та розширення використання
електромобілів як дієвої альтернативи
автомобілям з двигунами внутрішнього згорання є
одним з найбільш ефективних способів
зменшення негативного впливу діяльності людей
на навколишнє природне середовище. Однак
доводиться констатувати, що наразі електроінфраструктура міста Києва (як й України в
цілому) є недостатньо розвинутою для належного
забезпечення попиту, що постійно зростає. Можна
очікувати, що найближчим часом (з огляду на
підвищення цін на викопні енергоносії) може
відбутись гіперболічне зростання використання
електромобілів та подібних засобів пересування.
У зв'язку з цим доцільним є впровадження
відповідних інфраструктурних проектів, метою
яких є забезпечення розвитку в Україні
екологічно-дружньо економіки (зеленої
економіки), зорієнтованої на відновні ресурси та
чисте виробництво.

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

504

Слончак В.В.

За рахунок зменшення фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення коштів від продажу землі у м. Києві.

10000,0

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

4000,0

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

500,0

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

1500,0

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

4000,0

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

3000,0

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

Нагальна потреба, звернення мешканців

0,0

2000,0

За рахунок збільшення доходів за статтею
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством (код 25010000); За рахунок
коштів резервного фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) та доходу від продажу земельних
ділянок (код 33010000).

0,00

1400,00

0,00

600,00

509

Слончак В.В.

4100000 Дарницька
районна в м. Києві
державна адміністрація

4100000 Дарницька районна в м.
Києві державна адміністрація

4100000 Дарницька
4100000 Дарницька районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

510

Освіта

Освіта

Слончак В.В.

Капітальний ремонт харчоблоку закладу
загальної середньої освіти спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№316, просп. Миколи Бажана, 32А
0,0

1021 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

Освіта

Слончак В.В.

Капітальний ремонт харчоблоку ліцею №
303, вул. Драгоманова, 9А

0,0

1021 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

Капітальний ремонт харчоблоку ліцею №
309, просп. Григоренка, 21Б

0,0

-

4100000 Дарницька
4100000 Дарницька районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Освіта

Слончак В.В.

1010 Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт харчоблоку закладу
дошкільної освіти №314, вул.
Драгоманова, 25А

0,0

-

4100000 Дарницька
4100000 Дарницька районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

515

Капітальний ремонт харчоблоку закладу
загальної середньої освіти №314, вул.
Княжий Затон, 7А

-

4100000 Дарницька
4100000 Дарницька районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Освіта

Слончак В.В.

1021 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

Капітальний ремонт покрівлі закладу
загальної середньої освіти №237, вул.
Архітектора Вербицького 28-Г

-

516

0,0

0,0

1021 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

Освіта

Слончак В.В.

514

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти №809, вул. Анни
Ахматової, 14В

-

4100000 Дарницька
4100000 Дарницька районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

513

1021 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

Освіта

Слончак В.В.

512

1010 Надання дошкільної освіти

-

4100000 Дарницька
4100000 Дарницька районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

511

-

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА
ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Б

За рахунок перерозподілу видатків між
іншими видатками або за рахунок
збільшення коштів від продажу землі у м.
Києві
За рахунок перерозподілу видатків між
іншими видатками або за рахунок
збільшення коштів від продажу землі у м.
Києві

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства
РДА

УЖКГ

-

4216011

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства
РДА

УЖКГ

-

4216011

Сторожук В.П.

Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія"

Житловокомунальне
господарство

-

6011

Проведення капітальних робіт за адресою
пров. Межовий, 5. Асфальтування
прибудинкової території.

1294

-1294

-

Сторожук В.П.

Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія"

Житловокомунальне
господарство

-

6011

Проведення капітальних робіт за
адресою пров.Межовий, 5А.
Асфальтування прибудинкової території

1480

-1480

-

517

518

519

ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО
МАЙДАНЧИКА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 10

Нагальна потреба, звернення мешканців

За численними зверненнями
мешканців

За численними зверненнями
мешканців

Не враховувати. Зазначена пропозиція
була врахована раніше.

Не враховувати. Зазначена пропозиція
була врахована раніше.

520
Сторожук В.П.
521
Сторожук В.П.
522
Сторожук В.П.
523
Сторожук В.П.
524
Сторожук В.П.
525
Сторожук В.П.
526
Сторожук В.П.
527

Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація
Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія"

КП "Керуюча компанія"

КП "Керуюча компанія"

КП "Керуюча компанія"

КП "Керуюча компанія"

КП "Керуюча компанія"

КП "Керуюча компанія"

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

-

6011

-

6011

-

6011

-

6011

-

6011

-

6011

-

6011

Проведення капітальних робіт за
адресою вул. Світлицького, 28В.
Асфальтування прибудинкової території

1480

-1480

0

460

0

480

Проведення капітальних робіт за адресою
пр.Свободи, 28А. Заміна вікон.

0

756

Проведення капітальних робіт за адресою
вул. Світлицького, 24А. Заміна вікон.

0

260

0

940

0

607

Проведення капітального ремонту за
адресою пр.Правди, 6, під'їзди №5,6.
Ремонт покрівлі.
Проведення капітального ремонту за
адресою пр.Правди, 6А, під'їзди №3,4.
ремонт покрівлі.

Проведення капітального ремонту за
адресою пр. Свободи, 28. Ремонт
покрівлі.
Проведення капітального ремонту за
адресою вул. Світлицького, 23А. Ремонт
покрівлі.

Сторожук В.П.

Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія"

Житловокомунальне
господарство

-

6011

Проведення капітальних робіт за адресою
пр.Свободи, 4А. Асфальтування
міжбудинкових проходів.

0

215

Сторожук В.П.

Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія"

Житловокомунальне
господарство

-

6011

Проведення капітальних робіт за адресою
вул. Світлицького, 19. Асфальтування
прибудинкової території.

0

536

528

529

Странніков А. М.

4300000 Дніпровська
4300000 Дніпровська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Освіта

-

1010 Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт будівлі закладу
дошкільної освіти № 525, пр-т П.
Тичини, 14-В

0,0

3000,0

4300000 Дніпровська
4300000 Дніпровська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Освіта

-

1010 Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт будівлі закладу
дошкільної освіти № 454, вул.
Березняківська, 26-А

0,0

4300000 Дніпровська
4300000 Дніпровська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Освіта

-

1010 Надання дошкільної освіти

Благоустрій території закладу дошкільної
освіти № 166, пр-т П. Тичини, 28-А

0,0

4300000 Дніпровська
4300000 Дніпровська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Освіта

-

1010 Надання дошкільної освіти

Благоустрій території закладу дошкільної
освіти № 274, вул. І. Миколайчука, 15-А

0,0

Аварійний стан. Звернення мешканців.

Здійснення перерозподілу коштів в межах
головного розпорядника а саме за рахунок
виключення об'єктів

Аварійний стан. Звернення мешканців.

Аварійний стан. Звернення мешканців.

Аварійний стан. Звернення мешканців.

Аварійний стан. Звернення мешканців.

Аварійний стан. Звернення мешканців.

Аварійний стан. Звернення мешканців.

Аварійний стан. Звернення мешканців.

Об'єкт потребує термінового покращення
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею технічного стану будівлі для створення
кошти від відчуження майна, що належить задовільних умов для проведення
Автономній Республіці Крим та майна, що освітнього процесу
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн

1500,0

Внаслідок неосвітленості прилеглої
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею території об'єкт потребує невідкладного
кошти від відчуження майна, що належить благоустрою задля створення належних
Автономній Республіці Крим та майна, що умов перебігу освітнього процесу
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн

1500,0

Внаслідок неосвітленості прилеглої
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею території об'єкт потребує невідкладного
кошти від відчуження майна, що належить благоустрою задля створення належних
Автономній Республіці Крим та майна, що умов перебігу освітнього процесу
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн

532

Странніков А. М.

Здійснення перерозподілу коштів в межах
головного розпорядника а саме за рахунок
виключення об'єктів
Здійснення перерозподілу коштів в межах
головного розпорядника а саме за рахунок
виключення об'єктів
Здійснення перерозподілу коштів в межах
головного розпорядника а саме за рахунок
виключення об'єктів
Здійснення перерозподілу коштів в межах
головного розпорядника а саме за рахунок
виключення об'єктів
Здійснення перерозподілу коштів в межах
головного розпорядника а саме за рахунок
виключення об'єктів
Здійснення перерозподілу коштів в межах
головного розпорядника а саме за рахунок
виключення об'єктів
Здійснення перерозподілу коштів в межах
головного розпорядника а саме за рахунок
виключення об'єктів

5000,0

531

Странніков А. М.

Не враховувати. Зазначена пропозиція
була врахована раніше.

Об'єкт потребує термінового покращення
Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею технічного стану будівлі для створення
кошти від відчуження майна, що належить задовільних умов для проведення
Автономній Республіці Крим та майна, що освітнього процесу
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн
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-
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Освіта

-

1020 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому
числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
закладу загальної середньої освіти № 228,
вул. Березняківська, 34

0,0

1500,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн

1500,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн

1500,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн

1500,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн

1500,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн

500,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за статтею
кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності (код
31030000) на 30 млн. грн. та доходу від продажу
земельних ділянок (код 33010000) на 30 млн.
грн. Також, пропоную збільшити прогнозовані
доходи за класифікаціями: кошти від плати за
місця від паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами) (код
50110005) на суму 11 млн. грн
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Освіта

-

1020 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому
числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
закладу загальної середньої освіти № 209,
вул. Березняківська, 32

0,0

535
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Освіта

-

1020 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому
числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
закладу загальної середньої освіти № 191,
вул. І. Миколайчука, 9-А

0,0
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Освіта

-

1020 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому
числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
закладу загальної середньої освіти № 195,
вул. І. Миколайчука, 17-А

0,0
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Освіта

-

1020 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому
числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
закладу загальної середньої освіти № 327,
вул. І. Миколайчука, 9-А

0,0

538
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Освіта

-

1020 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому
числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))

Благоустрій території закладу загальної
середньої освіти № 327, вул. І.
Миколайчука, 9-А

0,0

Об'єкт потребує термінової
термомодернізації і підвищення
енергоефективності для створення
задовільних умов для проведення
освітнього процесу

Об'єкт потребує термінової
термомодернізації і підвищення
енергоефективності для створення
задовільних умов для проведення
освітнього процесу

Об'єкт потребує термінової
термомодернізації і підвищення
енергоефективності для створення
задовільних умов для проведення
освітнього процесу

Об'єкт потребує термінової
термомодернізації і підвищення
енергоефективності для створення
задовільних умов для проведення
освітнього процесу

Об'єкт потребує термінової
термомодернізації і підвищення
енергоефективності для створення
задовільних умов для проведення
освітнього процесу

Внаслідок неосвітленості та руйнування
асфальтного покриття прилеглої
території об'єкт потребує невідкладного
благоустрою задля створення належних
умов перебігу освітнього процесу
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Житловокомунальна
інфраструктура

-

Капітальний ремонт
6013 Забезпечення діяльності водопровідно- зливоприймальної мережі
каналізаційного господарства
(виготовлення проєктної
документації) б-р А. Бучми, 4

0,0

500,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

Внаслідок значного відсотка зношення і
руйнування
каналізаційно-зливової мережі,
спричинення частих підтоплень вулиці
об'єкт потребує термінового капітального
ремонту

1500,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

Внаслідок великого відсотка зношеності
асфальтового покриття, пошкодження
транспорту, неможливі\ості пересування
дитячих та інвалідних візків об'єкт потребує
капітального ремонту асфальтно-дорожнього
покриття

500,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

Внаслідок великого відсотка зношеності
асфальтового покриття, пошкодження
транспорту, неможливі\ості пересування
дитячих та інвалідних візків об'єкт потребує
капітального ремонту асфальтно-дорожнього
покриття

300,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

Внаслідок великого відсотка зношеності
асфальтового покриття, пошкодження
транспорту, неможливі\ості пересування
дитячих та інвалідних візків об'єкт потребує
капітального ремонту асфальтно-дорожнього
покриття

500,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

Внаслідок великого відсотка зношеності
асфальтового покриття, пошкодження
транспорту, неможливі\ості пересування
дитячих та інвалідних візків об'єкт потребує
капітального ремонту асфальтно-дорожнього
покриття

1000,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

З метою ефективної організації дозвілля дітей
молодшого та середнього шкільного віку,
усебічного фізичного та естетичного
розвитку, задля уникнення травмувань під
час гри об'єкт потребує капітального ремонту

540

Странніков А. М.

4300000 Дніпровська
4300000 Дніпровська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Житловокомунальна
інфраструктура

-

6010 Утримання та ефективна експлуатація Капітальний ремонт асфальтового
об'єктів житлово-комунального гоподарства покриття вул. Березняківська, 36

0,0

541

Странніков А. М.

4300000 Дніпровська
4300000 Дніпровська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Житловокомунальна
інфраструктура

-

6010 Утримання та ефективна експлуатація Капітальний ремонт асфальтового
об'єктів житлово-комунального гоподарства покриття пр-т П. Тичини, 14-А

0,0

542

Странніков А. М.

4300000 Дніпровська
4300000 Дніпровська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Житловокомунальна
інфраструктура

-

6010 Утримання та ефективна експлуатація Капітальний ремонт асфальтового
об'єктів житлово-комунального гоподарства покриття вул. І. Миколайчука, 7-7-А

0,0

543

Странніков А. М.

4300000 Дніпровська
4300000 Дніпровська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Житловокомунальна
інфраструктура

-

6010 Утримання та ефективна експлуатація Капітальний ремонт асфальтового
об'єктів житлово-комунального гоподарства покриття пр-т П. Тичини, 19

0,0

544

Странніков А. М.

4300000 Дніпровська
4300000 Дніпровська районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

Житловокомунальна
інфраструктура

-

6011 Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду

Капітальний ремонт ігрового
майданчика вул. Березняківська, 12-14

0,0

545

Странніков А. М.

Комунальне об'єднання Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"
"Київзеленбуд"

Житловокомунальна
інфраструктура

-

6013 Забезпечення діяльності водопровідно- Капітальний ремонт системи поливу
каналізаційного господарства
парку о. Тельбін

0,0

5000,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

З метою збереження зелених насаджень,
підвищення екологічної безпеки та якості
життя мешканців масиву, для ефективної
організації коротко- та довготривалого
відпочинку об'єкт потребує улаштування
системи централізованого водопостачання

4000,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

У зв'язку зі зношеністю приміщень будівлі та
застарілою матеріально-технічною базою, а
також неможливістю надавати якісні медичні
послуги у подальшому об'єкт потребує
термінового оновлення приміщень

2400,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

3000,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

1000,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за технічного стану приміщень для
статтею кошти від відчуження майна, що створення задовільних умов для
належить Автономній Республіці Крим та проведення освітнього процесу
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

5000,0

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

546

Странніков А. М.

Департамент охорони
здоров'я КМДА

Департамент охорони здоров'я
КМДА

Охорона здоров'я

Капітальний ремонт приміщень
Комунального некомерційного
підприємства «Консультативнодіагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва», пр-т
П. Тичини, 12

-

0,0

2111 Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санiтарної)
допомоги
547

Странніков А. М.

Департамент охорони
здоров'я КМДА

Департамент охорони здоров'я
КМДА

Охорона здоров'я

Капітальний ремонт (заміна) ліфтів
Філії №2 Комунального
некомерційного підприємства
«Консультативно-діагностичний
центр Дніпровського району м.
Києва», пр-т П. Тичини, 22

-

0,0

2111 Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санiтарної)
допомоги
548

Странніков А. М.

Департамент охорони
здоров'я КМДА

Департамент охорони здоров'я
КМДА

Капітальний ремонт приміщень
Комунального некомерційного
підприємства «Київська міська
клінічна лікарня №11», вул.
Рогозівська, 6

-

0,0

2111 Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санiтарної)
допомоги

Охорона здоров'я

Внаслідок технічної несправності
ліфтового обладнання, що
використовується понад нормовий
термін, завршенням гарантійного та
постгарантійного терміну експлуатації
ліфтів, через неможливість надання
якісних послуг превинною медичною
ланкою особам з обмежении фізичними
можливостями об'єкт потребує нагальної
заміни ліфтів

У зв'язку зі зношеністю приміщень будівлі та
застарілою матеріально-технічною базою, а
також неможливістю надавати якісні медичні
послуги у подальшому об'єкт потребує
термінового оновлення приміщень

Об'єкт потребує термінового покращення

549

Странніков А. М.

4100000 Дарницька
4100000 Дарницька районна в м.
районна в м. Києві
Києві державна адміністрація
державна адміністрація

-

1020 Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому
числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))

Капітальний ремонт приміщень
спеціальної школи І-ІІ ступенів № 12,
Харківське шосе, 121/3

0,0

Освіта
550

Странніков А. М.

Комунальне об'єднання Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"
"Київзеленбуд"

6030 Організація благоустрою населених
пунктів

Благоустрій

-

Капітальний ремонт скверу на вул. І.
Миколайчука, 7-7А у Дніпровському
районі

0,0

З метою ефективної організації короткота довготривалого відпочинку, задля
підвищення екологчної безпеки та якості
життя мешканців масиву об'єкт потребує
капітального ремонту

551

Странніков А. М.

Комунальне об'єднання Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"
"Київзеленбуд"

Благоустрій

-

6030 Організація благоустрою населених
пунктів

Капітальний ремонт скверу на вул.
Митрополита Андрея Шептицького, 35 у Дніпровському районі

0,0

1450,0

З метою ефективної організації короткота довготривалого відпочинку, задля
підвищення екологчної безпеки та якості
життя мешканців Дніпровського району
даний об'єкт потребує капітального
ремонту
З метою ефективної організації короткоЗбільшити прогноз доходу бюджету за та довготривалого відпочинку, задля
статтею кошти від відчуження майна, що підвищення екологчної безпеки та якості
належить Автономній Республіці Крим та життя мешканців Дніпровського району
майна, що перебуває в комунальній даний об'єкт потребує капітального
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та ремонту

552

Странніков А. М.

Комунальне об'єднання Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"
"Київзеленбуд"

Благоустрій

-

6030 Організація благоустрою населених
пунктів

Капітальний ремонт скверу між
вулицею Раїси Окіпної та проспектом
Броварським у Дніпровському районі

0,0

1450,0

553

Странніков А. М.

Комунальне об'єднання Комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"
"Київзеленбуд"

Благоустрій

-

6030 Організація благоустрою населених
пунктів

Капітальний ремонт скверу на вул. І.
Миколайчука, 3-3А у Дніпровському
арйоні

0,0

1500,0

554

Сулига Ю.А.

Дарницька РДА

Дарницьке районне управління освіти

освіта

-

1020

Капітальний ремонт стадіону Спеціалізованої
загальноосвітньої школи №291 з
поглибленим вивченням іноземної мови за
адресою: вул. Тростянецька, 19

0

Сулига Ю.А.

556
Терентьєв М.О.

Дарницька РДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

Дарницьке районне управління освіти

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД УКБ"

освіта

-

1020

Капітальний ремонт стадіону школи І-ІІІ
ступенів №160 за адресою: вул. Ю.
Литвинського, 45

0

5 000

ТРАНСПОРТ ТА
ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА,
ДОРОЖНЄ
ГОСПОДАРСТВО

БУДІВНИЦТВО ПАРКІНГУ
КИЯНІВСЬКОМУ ПРОВУЛКУ
(БІЛЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ)

-

-

0,0

9000,0

-

0

2 000

0

5 000

0

850

З метою ефективної організації короткота довготривалого відпочинку, задля
підвищення екологчної безпеки та якості
життя мешканців масиву даний об'єкт
потребує капітального ремонту

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
податку та збору на доходи фізичних осіб;
-Податок на прибуток підприємств;
Акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів;
Податку на майно;
- Єдиного податку

У зв’язку з обмеженим обсягом асигнувань
виділених Дарницькій районній в місті Києві
державній адміністрації на реалізацію в 2021
році об’єктів капітальних вкладень
неможливо виконати будівельні роботи у
2021 році по даному об’єкту. Відповідно до
цього просимо Вас включити об’єкт
"Капітальний ремонт стадіону
Спеціалізованої загальноосвітньої школи
№291 з поглибленим вивченням іноземної
мови за адресою: вул. Тростянецька, 19 у
Дарницькому районі м. Києва" до бюджету
міста Києва на 2021 рік та Програми
економічного і соціального розвитку м.Києва
на 2021-2023 роки та виділити додаткові
асигнування.

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
податку та збору на доходи фізичних осіб;
-Податок на прибуток підприємств;
Акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів;
Податку на майно;
- Єдиного податку

У зв’язку з обмеженим обсягом асигнувань
виділених Дарницькій районній в місті Києві
державній адміністрації на реалізацію в 2021
році об’єктів капітальних вкладень
неможливовиконати будівельні роботи у 2021
році по даному об’єкту. Відповідно до цього
просимо Вас включити об’єкт "Капітальний
ремонт стадіону школи І-ІІІ ступенів №160
за адресою: вул. Ю. Литвинського, 45 у
Дарницькому районі м. Києва» до бюджету
міста Києва на 2021 рік та Програми
економічного і соціального розвитку м.Києва
на 2021-2023 роки та виділити додаткові
асигнування.

Бюджет

Солом'янська РДА в м.Києві

Освіта

Розробка проектної документації
реконструкції стадіону СШ № 71 по
пров. Польовий, 10 у Соломянському
районі м. Києва

4311021

Депутат Тихонович Департамент освіти та
Ю.С.
науки КМДА

КП "Група впровадження проекту
з енергозбереження в
адміністративних і громадських
будівлях"

Освіта

_

4311021

Депутат Тихонович Солом'янська РДА в
Ю.С.
м.Києві

Солом'янська РДА в м.Києві

Житловокомунальне
господарство

-

6011
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

558

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

За рахунок зменшення резервного фонду бюджету
міста Києва

Депутат Тихонович Солом'янська РДА в
Ю.С.
м.Києві

557

доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

5 000

555

559

Збільшити прогноз доходу бюджету за
статтею кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній
власності (код 31030000) на 30 млн. грн. та
доходу від продажу земельних ділянок (код
33010000) на 30 млн. грн. Також, пропоную
збільшити прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти від плати за місця від
паркування транспортних засобів (код
50110007) та кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму 11 млн. грн

Запропоновані зміни необхідно врахувати
для капітального ремонту фасаду
спеціальної загальноосвітньої школи
"Надія" по вул. Академіка Янгеля, 12/2
Вул.Борщагівська, 133, асфальтування
прибудинкової території

Запропоновані зміни необхідно
врахувати для розробки проектної
документації реконструкції обєкту. План
2022 рік.

Бюджет
Запропоновані зміни необхідно
врахувати для початку реконструкції
обєкту та початку робіт
Бюджет розвитку спеціального фонду бюджету
м. Києва

Звернення мешканців Солом`янського
району м. Києва

560

561

562

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

Депутат Тихонович Солом'янська РДА в
Ю.С.
м.Києві

Солом'янська РДА в м.Києві

Депутат Тихонович Солом'янська РДА в
Ю.С.
м.Києві

Солом'янська РДА в м.Києві

Депутат Тихонович Солом'янська РДА в
Ю.С.
м.Києві

Солом'янська РДА в м.Києві

Депутат Тихонович Солом'янська РДА в
Ю.С.
м.Києві

Солом'янська РДА в м.Києві

Депутат Тихонович Солом'янська РДА в
Ю.С.
м.Києві

Солом'янська РДА в м.Києві

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

Управління освіти Оболонської
РДА

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

-

-

6011
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
6011
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

565

566

567

568

569

578

590

Бюджет розвитку спеціального фонду бюджету
м. Києва
Бюджет розвитку спеціального фонду бюджету
м. Києва

Освіта

-

1020
Надання дошкільної освіти

Вул.О.Тихого, 21-А, Заклад дошкільної
освіти № 677, капітальний ремонт
спортивної зали та прилеглих приміщень

0

1 000

Освіта

-

1021
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

Пров.Польовий, 10, Спеціалізована
школа № 71, капітальний ремонт великої
спортивної зали

0

1 300

Освіта,
дошкільна освіта

-

1010

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ
№527, просп. М.Рокоссовського, 6-Б

0

1350

-

6011

Заміна вікон просп. М.
Рокоссовського, 3

0

2200

ЖКІ

-

6011

Облаштування спортвного
майданчика футбольного поля просп.
М. Рокоссовського, 3

0

1450

Управління освіти Оболонської
РДА

Освіта,
дошкільна освіта

-

1010

Облаштування дитячих ігрових
майданчиків ДНЗ №527, просп.
М.Рокоссовського, 6-Б

0

500

Оболонська РДА

Управління освіти Оболонської
РДА

Освіта,
дошкільна освіта

-

1010

Облаштування спортивних
майданчиків ДНЗ №527, просп. М.
Рокоссовського, 6

0

500

Оболонська РДА

Освіта, надання
загальної
Управління освіти Оболонської середньої освіти
РДА
загальноосвітніми
навчальними
закладами

1020

Капітальний ремонт фасаду школи ІІІІ ступенів №29, вул. Петра
Калнишевського, 3-а

Оболонська РДА

Освіта, надання
загальної
Управління освіти Оболонської середньої освіти
РДА
загальноосвітніми
навчальними
закладами

1020

Капітальний ремонт асфальтового
покриття школи І-ІІІ ступенів №29,
вул. Петра Калнишевського, 3-а

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

Освіта, надання
загальної
Управління освіти Оболонської середгьої освіти
РДА
загальноосвітніми
навчальними
закладами

-

1020

Капітальний ремонт стадіону школи ІІІІ ступенів №29, вул. Петра
Калнишевського, 3-а

0

3000

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території
просп. Мінський, 8-а

0

1000

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території
просп. Мінський, 10-а

0

1000

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території вул.
Полярна, 7-Б

0

800

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкової території вул.
Ф. Максименка, 12-14

0

800

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт сходових клітин
просп. М. Рокоссовського, 3

0

1200

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт сходових клітин
просп. М. Рокоссовського, 2

0

1200

Бюджет розвитку спеціального фонду бюджету
м. Києва

Бюджет розвитку спеціального фонду бюджету
м. Києва

За рахунок коштів сеціального фонду

За рахунок коштів сеціального фонду

Звернення мешканців Солом`янського
району м. Києва
Звернення мешканців Солом`янського
району м. Києва
Звернення мешканців Солом`янського
району м. Києва
Звернення мешканців Солом`янського
району м. Києва
Звернення мешканців Солом`янського
району м. Києва

Капітальний ремонт фасаду
розпочався ще в 2017 році. Однак, на
сьогоднішній день роботи не
завершено
В даному житловому будинку
знаходиться 6 під'їздів. Заміна вікон
відбулася лише в двох із них. В решті
будину виникла соціальна напруга по
даному питанню

За рахунок коштів сеціального фонду
Спортивний майданчик знаходиться в
занедбаному стані,огорожа
зруйнована, покриття відсутнє
Доходи від продажу землі

Доходи від продажу землі

572

577

0

960

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

576

Пров.Чугуївський, 17-19, асфальтування
міжквартального проїзду

0

571

575

Бюджет розвитку спеціального фонду бюджету
м. Києва

-

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

574

300

6030
Організація благоустрою населенних пунктів

570

573

0

Вул.Вінницька, 10, Парк Захисників
України, пам'ятник загиблим воїнам АТО

563

564

Пров.Ковальський, 20, асфальтування
прибудинкової території

Відсутність дитячих майданчиків в
навчальному закладі, неодноразові
звернення в район та до депутата,
соціальна напруга
Відсутність спортивни майданчиків в
навчальному закладі, неодноразові
звернення в район та до депутата,
соціальна напруга

Доходи від продажу землі

-

0

Жахливий стан фасаду школи,
неодноразові звернення батьківського
комітету, соціальна напруга

3000

Доходи від продажу землі

-

0

Жахливий стан асфальтового
покриття на території школи,
неодноразові звернення батьківського
комітету, соціальна напруга

1500

Доходи від продажу землі
Відсутність нормального стадіону,
неодноразові звернення батьківського
комітету, соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан асфальтного
покриття, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан асфальтного
покриття, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан асфальтного
покриття, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан асфальтного
покриття, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан сходових клітин,
звернення громади, соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан сходових клітин,
звернення громади, соціальна напруга

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

Доходи від продажу землі

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт сходових клітин
вул. Полярна, 7

0

1200

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт сходових клітин
просп. М. Рокоссовського, 6

0

1200

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт сходових клітин
просп. М. Рокоссовського, 6-Б

0

1200

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт сходових клітин
просп. Мінський, 10

0

1200

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Заміна вікон, вул. Ю. Кондратюка, 4-6

0

800

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Заміна вікон, просп. М.
Рокоссовського, 3-В

0

600

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Заміна вікон, просп. М.
Рокоссовського, 4

0

1200

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт інженерних
мереж, просп. М. Рокоссовського, 10-а

0

1000

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт інженерних
мереж, просп. М. Рокоссовського, 8-а

0

700

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт інженерних
мереж, просп. М. Рокоссовського, 3-а

0

800

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт інженерних
мереж, просп. М. Рокоссовського, 3-в

0

800

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт інженерних
мереж, вул. Полярна, 7

0

1000

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт електричних
мереж, просп М. Рокоссовського, 4-а

0

800

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт електричних
мереж, просп М. Рокоссовського, 8-а

0

800

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт електричних
мереж, просп Мінський, 12

0

800

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт покрівель, просп.
М. Рокоссовського, 4-а

0

800

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

ЖКІ

-

6011

Капітальний ремонт покрівель, просп.
М. Рокоссовського, 3

0

1200

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району м.
Києва"

6011

Капітальний ремонт покрівель, вул. Ф.
Максименка, 4

Депутат Київської
міської ради
Турець Владислав
Володимирович

Жахливий стан сходових клітин,
звернення громади, соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан сходових клітин,
звернення громади, соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан сходових клітин,
звернення громади, соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан сходових клітин,
звернення громади, соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан вікон, звернення
громади, соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан вікон, звернення
громади, соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Жахливий стан вікон, звернення
громади, соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Постійні аварії інженерних мереж
будинку, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Постійні аварії інженерних мереж
будинку, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Постійні аварії інженерних мереж
будинку, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Постійні аварії інженерних мереж
будинку, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Постійні аварії інженерних мереж
будинку, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Постійні аварії електричних мереж
будинку, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Постійні аварії електричних мереж
будинку, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Постійні аварії електричних мереж
будинку, звернення громади,
соціальна напруга
Доходи від продажу землі
Звернення громади, соціальна напруга

Доходи від продажу землі
Звернення громади, соціальна напруга

Доходи від продажу землі
ЖКІ

-

0

800

Звернення громади, соціальна напруга

Усов К. Г

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства РДА

УЖКГ

_

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ ВУЛ.МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ,
16

5000,00

6500,00

Усов К. Г

Деснянська РДА

Управління житловокомунального господарства РДА

УЖКГ

_

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО
МАЙДАНЧИКА ВУЛ.МАРИНИ
ЦВЄТАЄВОЇ, 16

1500,00

0,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.
Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.
Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.
Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Подільська районна в м.
Києві державна
адміністрація
Подільська районна в м.
Києві державна
адміністрація
Подільська районна в м.
Києві державна
адміністрація
Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

597

598

599
600
601
602

Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Подільського району
Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Подільського району
Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Подільського району
Управління освіти

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

Освіта

605
606
607

608
609

610

611

612

615
616

619

620

_

Облаштування ігрового майданчика за
адресою проспект Правди, 8

6011

Облаштування ігрового майданчика за
адресою вулиця Світлицького, 21

1140

Закупівля принтеру для Дитячо-юнацької
спортивної школи №21 за адресою: вул.
Алматинська, 60

0
0
0

0

250,00

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

250,00

За рахунок розподілу асигнувань на Подільську
районну в м. Києві державну адміністрацію

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

217,00

За рахунок розподілу асигнувань на Подільську
районну в м. Києві державну адміністрацію

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

13,00

За рахунок розподілу асигнувань на Дніпровську
районну в м. Києві державну адміністрацію

1021

-

0

1500,00

Управління освіти

Освіта

-

1021

Огорожа футбольного стадіону на
території СЗШ №11

0

500,00

За рахунок розподілу асигнувань на Дніпровську
районну в м. Києві державну адміністрацію

Забезпечення належних умов для
навчання дітей

270,00

За рахунок розподілу асигнувань на Дніпровську
районну в м. Києві державну адміністрацію

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

0

1500,00

За рахунок розподілу асигнувань на Дніпровську
районну в м. Києві державну адміністрацію

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

Капітальний ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО та каналізація)
житлового будинку за адресою: вул.
Літинська, 1А

0

300,00

0

200,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.
Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.
Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація
Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація
Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.
Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Облаштування дитячого майданчику за
адресою вул. Інженера Бородіна, 5Б

ЖКГ

-

КО "Київзеленбуд"

ЖКГ

Облаштування спортивного залу під
відкритим небом в парку "Сосновий"

5040

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду

ЖКГ

-

6011

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду

ЖКГ

Встановлення дитячого майданчику за
адресою вул. Рогозівська, 1А

6011

-

0,00

5000,00

6011

0

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

Управління будівництва

Освіта

-

1140

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Подільська районна в м.
Києві державна
адміністрація

КП" Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Подільського району"

ЖКГ

-

6011

Облаштування ігрового майданчика за
адресою проспект Правди, 10

0

250,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Подільська районна в м.
Києві державна
адміністрація

КП" Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Подільського району"

ЖКГ

-

6011

Облаштування ігрового майданчика за
адресою проспект Правди, 8

0

250,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Подільська районна в м.
Києві державна
адміністрація

КП" Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Подільського району"

ЖКГ

-

6011

Облаштування ігрового майданчика за
адресою вулиця Світлицького, 21

0

217,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

Управління освіти

Освіта

Реконструкція середньої
загальноосвітньої школи (утеплення
фасаду)
І-ІІІ ступенів № 66 за адресою вул.
Каунаська, 2 в Дніпровському районі м.
Києва

1021

-

0

1500,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

Управління освіти

Освіта

-

1021

Огорожа футбольного стадіону на
території СЗШ №11

0

500,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

КП" Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду"

ЖКГ

-

6011

Накриття для сміттєвих баків за адресою
Харківське шосе, 2Б

0

70,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду"

ЖКГ

-

6011

Облаштування дитячого майданчику за
адресою вул. Інженера Бородіна, 5Б

0

200,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Управління екології та
природних ресурсів
виконавчого органу
Київради (Київської
міської державної
адміністрації)

КО "Київзеленбуд"

екологія

-

5040

Облаштування спортивного залу під
відкритим небом в парку "Сосновий"

0

1500,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду"

ЖКГ

-

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО та каналізація)
житлового будинку за адресою: вул.
Літинська, 1А

0

300,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду"

ЖКГ

-

6011

Встановлення дитячого майданчику за
адресою вул. Рогозівська, 1А

0

200,00

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

Управління будівництва

Освіта

-

1140

Капітальний ремонт стадіонів та
спортивних майданчиків дитячоюнацької спортивної школи № 21, м.
Київ, вулиця Алматинська, 60

4950,00

5000,00

-

Освіта

-

1020
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами)

0

+ 46228,70

Деснянська РДА

Капітальний ремонт для задовільної
експлуатації будівлі школи I-III ступенів
№ 282, вул. Миколи Закревського, 65-А

За рахунок розподілу асигнувань на Дніпровську
районну в м. Києві державну адміністрацію
За рахунок розподілу асигнувань на Дніпровську
районну в м. Києві державну адміністрацію

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

621

Забезпечення належних умов для
навчання дітей

За рахунок розподілу асигнувань на Дніпровську
районну в м. Києві державну адміністрацію

Капітальний ремонт стадіонів та
спортивних майданчиків дитячоюнацької спортивної школи № 21, м.
Київ, вулиця Алматинська, 60

Царенко М.О.

Забезпечення спортивної школи
необхідною технікою

За рахунок розподілу асигнувань на Дніпровську
районну в м. Києві державну адміністрацію

Реконструкція середньої
загальноосвітньої школи (утеплення
фасаду)
І-ІІІ ступенів № 66 за адресою вул.
Каунаська, 2 в Дніпровському районі м.
Києва

Дніпровська районна в м.
Києві державна
адміністрація

617

618

_

6011

Облаштування ігрового майданчика за
адресою проспект Правди, 10

-

За рахунок розподілу асигнувань на Подільську
районну в м. Києві державну адміністрацію

Освіта

Депутат Київської
міської ради
Федоренко Я.Ю.

613

614

_

6011

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями мешканців

Управління освіти

603

604

_

За рахунок перерозподілу видатків між іншими
видатками або за рахунок збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок розподілу асигнувань на Дніпровську
районну в м. Києві державну адміністрацію

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб, а також податку
н априбуток підприємств
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Звернення мешканців

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців
Забезпечення належних умов для
навчання дітей

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

Забезпечення належних умов для
навчання дітей

Забезпечення належних умов для
навчання дітей

Звернення мешканців

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

Звернення мешканців

Забезпечення належних умов для
дозвілля мешканців

Забезпечення належних умов для
навчання дітей

Для задовільної експлуатації будівлі

Капітальний ремонт (підсилення основ
фундаменту та фасаду) школи I-III № 249,
вул. Вікентія Беретті, 7

0

+ 11472,40

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Капітальний ремонт (заміна вікон) школи
I-III ступенів № 276, вул. Сержа Лифаря,
14

0

+ 1000,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Капітальний ремонт (заміна вікон) школи
I-III ступенів № 192, вул. Мілютенка, 5-б

0

+ 500,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

6030
Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт скверу на вул. Кіото,
11-А у Деснянському районі

0

+ 2669,30

Встановлення підземних контейнерів на
прибудинкових територіях:
- вул. Шолом-Алейхема, 12;
- вул. Радистів, 47-51;
- пр-т Володимира Маяковського, 36/7.

-

-

0

+ 2100,00

житловокомунальне
господарство

Розроблення проєкту тепличного
комплексу для КП УЗН Деснянського
району

6030
Організація благоустрою населених пунктів

-

0

+ 500,00

житловокомунальне
господарство

Реконструкція паркової зони та
встановлення пам'ятного знака пам'яті
жертв чорнобиля у четвертому
мікрорайоні житлового масиву
Вигурівщина-Троєщина (коригування
проєктно-кошторисної документації)

6030
Організація благоустрою населених пунктів

-

0

+ 1000,00

622
Царенко М.О.

Деснянська РДА

-

Освіта

-

Царенко М.О.

Деснянська РДА

-

Освіта

-

Царенко М.О.

Деснянська РДА

-

Освіта

-

Царенко М.О.

Управління екології та
природних ресурсів

-

житловокомунальне
господарство

-

Царенко М.О.

Деснянська РДА

-

житловокомунальне
господарство

Царенко М.О.

Управління екології та
природних ресурсів

КО
"Київзеленбуд"

Царенко М.О.

Управління екології та
природних ресурсів

-

623

624

625

626

627

628

1020
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами)
1020
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами)
1020
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами)

629

Царенко М.О.

Деснянська РДА

-

Освіта

-

1020
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами)

Царенко М.О.

Деснянська РДА

-

Освіта

-

1010
Надання дошкільної освіти

630

631

632

633

634

Депутат Київської
міської ради
Чорній Богдан
Петрович
Депутат Київської
міської ради
Чорній Богдан
Петрович
Депутат Київської
міської ради
Чорній Богдан
Петрович
Депутат Київської
міської ради
Чорній Богдан
Петрович

635

Шаповал А.А.
636

Шаповал А.А.
637

Шаповал А.А.
638

Шаповал А.А.
639

Шаповал А.А.
640
641
642

643

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

КП "Київтеплоенерго"

ЖКГ

Дніпровска районна в Управління будівництва
місті Києві державна Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
анміністрація

Освіта

Дніпровска районна в Управління будівництва
місті Києві державна Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
анміністрація

Освіта

Дніпровска районна в Управління будівництва
місті Києві державна Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
анміністрація

Освіта

Дніпровска районна в Управління будівництва
місті Києві державна Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
анміністрація

Освіта

Дніпровска районна в Управління будівництва
місті Києві державна Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
анміністрація

ЖКГ

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація
Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація
Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація
Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація

Капітальний ремонт скверу на вул.
Калнишевського, 4 в Оболонському
районі
Капітальний ремонт скверу між пров.
Попова та вул. Агрегатною в
Оболонському районі
Капітальний ремонт скверу на вул.
Вишгородська, 10-12 в Оболонському
районі

Капітальний ремонт центрального
теплового пункту на вул. Маршала
Малиновського, 25 в Оболонському
районі
-

-

-

-

-

КПКВ 2816030 "Організація благоустрою
населених пунктів"

КПКВ 2816030 "Організація благоустрою
населених пунктів"

КПКВ 2816030 "Організація благоустрою
населених пунктів"

КПКВ 1216012 "Забезпечення діяльності з
виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії"

ЖКГ

-

0

2000

-

0

1000

-

0

2000

-

0

11 000

1 000,00

-

1 000,00

-

1 000,00

-

1 000,00

-

1 000,00

-

-

1 500,00

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

-

1 500,00

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 582,
вул.Флоренції 3

6011 Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду

Капітальний ремонт інженерних
мереж за адресою: м.Київ, вулиця
Шепицкого 1/2
Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку за адресою: вул. М. Бойчука, 30А

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

-

-

1020 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами

-

-

+ 1000,00

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 559,
вул.Флоренції 7

ЖКГ

ЖКГ

0

1020 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами

-

-

Реконструкція закладу дошкільної освіти
№175, вул. Радистів, 61 (селище Биківня)

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 616,
вул.Челябінська 9а

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
+ 18519,82

1020 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами

-

Коригування проєктно-кошторисної
документації

0

Капітальний ремонт будівлі СЗШ 65,
вул.Челябінська 5

ЖКГ

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Капітальний ремонт стадіону
комунального закладу "Навчальновиховний комплекс "Спеціалізована
школа І-ІІ ступенів з поглибленим
вивченням природничих наук - ліцей №
293" Деснянського району міста Києва,
вул. Милославська, 7.

1020 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку за адресою: вул. Професора
Підвисоцького, 20
Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за адресою:
вул. Джона Маккейна, 38А
Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за адресою:
вул. М.Бойчука, 25

-

-

1 070,19

1 000,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
міста Києва, а саме збільшення доходів від
продажу землі

Проєктні роботи
Незадовільний стан території;
звернення мешканців

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
міста Києва, а саме збільшення доходів від
продажу землі

Незадовільний стан території;
звернення мешканців

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
міста Києва, а саме збільшення доходів від
продажу землі

Незадовільний стан території;
звернення мешканців

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
міста Києва, а саме збільшення доходів від
продажу землі

Аварійний стан; звернення мешканців

Місцевий бюджет

Утеплення,енергозбереження

Місцевий бюджет

Утеплення,енергозбереження

Місцевий бюджет

Утеплення,енергозбереження

Місцевий бюджет

Утеплення,енергозбереження

Місцевий бюджет

Покращення житлового фонду

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

(незадовільний технічний стан)

644

645

646

647

648

649

650

651

652
653

654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664

665

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація

-

ЖКГ

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за адресою:
вул. Драгомирова, 10А

-

1 000,00

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація

-

ЖКГ

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Капітальний ремонт підпірної стінки
підвального приміщення житлового будинку
по вул. М.Бойчука, 28 (4 під’їзд)

-

500,00

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація

-

ЖКГ

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

-

1 554,28

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація
Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація

-

-

-

-

-

-

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

670

671

-

-

-

-
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6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.
Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація
Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація
Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація
Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація
Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація
Печерська районна в місті
Києві державна
адміністрація
Дніпровска районна в
місті Києві державна
анміністрація
Дніпровска районна в
місті Києві державна
анміністрація
Дніпровска районна в
місті Києві державна
анміністрація
Дніпровска районна в
місті Києві державна
анміністрація

Управління будівництва Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації
Управління будівництва Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації
Управління будівництва Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації
Управління будівництва Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Дніпровска районна в
місті Києві державна
анміністрація

Управління будівництва Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

1020 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

Дніпровска районна в
місті Києві державна
анміністрація

Управління будівництва Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації

Охорона здоров'я

-

2090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню

-

-

-

-

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

-
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-
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-
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-
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-

ЖКГ

-
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-

ЖКГ

-
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-

ЖКГ

ЖКГ

ЖКГ

-
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житлового фонду

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку за адресою: вул. М. Бойчука, 12А
Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за адресою:
вул. М. Бойчука, 12А
Капітальний ремонт сходових клітин
житлового будинку за адресою: вул. М.
Бойчука, 28 (4 під’їзди)
Капітальний ремонт сходових клітин
житлового будинку за адресою: вул.
Богомольця, 8А (6 під’їздів)
Капітальний ремонт сходових клітин
житлового будинку за адресою: вул.
Німанська, 5 (4 під’їзд)
Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку за адресою: вул. Професора
Підвисоцького, 7
Заміна вікон в місцях загального
користування житлового будинку за адресою:
вул. Професора Підвисоцького, 7
Капітальний ремонт сходових клітин
житлового будинку за адресою: вул.
Бастіонна, 14
Капітальний ремонт/заміна вікон/дверей за
адресою: м.Київ, вулиця Кибалчича Миколи,
5б (1, 2-й під.)
Капітальний ремонт/заміна дверей за адресою:
м.Київ, булвар Перова, 50б (1, 2-й під.)

-

-

-

-

-

-

-

1 057,72

1 520,09

1 533,01

3 328,22

1 000,47

1 500,00

1 828,70

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва
За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

-

1 403,30

(незадовільний технічний стан)

-

112,90

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

400,00

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

-

1 500,00

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

-

1 200,00

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

-

Капітальний ремонт/заміна дверей за адресою:
м.Київ, бульвар Перова, 50 (1, 2-й під.)

-

1 100,00

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

ЖКГ

Розроблення проєктної документації
об'єкту будівництва централізованої
системи водопостачання та
водовідведення вул. Фестивальна в
Голосіївському районі м.Києва

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Житловокомунальне
господарство

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

1 500,00

-

17 900,00

-

0

23012,668

6011

-

0

1500

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 39 (За зверненнями
мешканців)

520,00

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 49в (6 під'їзди) (За
зверненнями мешканців)

680,00

Капітальний ремонт інженерних мереж та
центрального опалення житлового будинку на
вул. Данила Щербаківського, 31б (За
зверненнями мешканців)

260,00

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

-

-

6011

-

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Нивська 7А, (За
зверненнями мешканців)

(незадовільний технічний стан)

(незадовільний технічний стан)

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Управління будівництва

(незадовільний технічний стан)

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

-

Голосіївська РДА

(незадовільний технічний стан)

85,70

-

ЖКГ

Шпак І.В.

(незадовільний технічний стан)

(незадовільний технічний стан)

1 200,00

ЖКГ

(незадовільний технічний стан)

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

-

Управління будівництва

(незадовільний технічний стан)

1 200,00

-

Капітальний ремонт/заміна дверей за адресою:
м.Київ, булвар Перова, 48б (1, 2-й під.)

Голосіївська РДА

(незадовільний технічний стан)

(незадовільний технічний стан)

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Шпак І.В.

(незадовільний технічний стан)

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

-

Будівництво мереж водопостачання та
водовідведення приватного сектору
Мишоловка (вулиць Адмірала Ушакова,
Військов, Маршальської, Буковинської,
Новокорчуватської та провулку
Буковинського в Голосіївському районі
м.Києва

(просідання грунту підлоги в підвальному
приміщенні під’їзду №4 під сходами, що
призвело до руйнування цегляного пристінку,
просідання бетонної підлоги)

800,00

-

ЖКГ

Проведення робіт з проектування
капітального ремонту стадіону середньої
загальноосвітньої школи № 180 за
адресою:бульвар Перова,21
Капітальний ремонт фасаду з утепленням та
заміною вікон за адресою: м.Київ вул.
Митрополита Андрея Шептицького , 5

(незадовільний технічний стан)

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

667

669

-

6011 Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Депутат Київської
міської ради Шлапак
А.В.

666

668

-

Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за адресою:
вул. Звіринецька, 61
Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за адресою:
вул. Бастіонна, 13
Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за адресою:
вул. Бастіонна, 11А
Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за адресою:
вул. Буслівська, 20
Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за адресою:
вул. Курганівська, 3
Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів за адресою:
вул. М. Бойчука, 13А

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

520,00

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення надходжень податків до
бюджету м. Києва

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств

(незадовільний технічний стан)
Утеплення,енергозбереження,покращення
житлового фонду
Утеплення,енергозбереження,покращення
житлового фонду

Утеплення,енергозбереження,покращення
житлового фонду
Покращення спортивної інфраструктури
навчальних закладів

Утеплення,енергозбереження

Колективне зверенння мешканців будинків

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих відподатку та збору на доходи
Колективне зверенння мешканців будинків
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств
за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

Депутат КМР
Яловий В.Б.

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району міста
Києва"

Житловокомунальне
господарство

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду"

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду"

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська районна в
м. Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду"

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

-

-

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

-

6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"
6011 "Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду"

-

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 53б (За зверненнями
мешканців)

680,00

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Туполєва, 22д (За
зверненнями мешканців)

780,00

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 59 (За зверненнями
мешканців)

520,00

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 64а (За зверненнями
мешканців)

520,00

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Усурійська 6, (За
зверненнями мешканців)

520,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку на вул. Данила Щербаківського,
60(За зверненнями мешканців)

500,00

Капітальний ремонт сходових клітин
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 68а (За зверненнями
мешканців)

720,00

Капітальний ремонт сходових клітин
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 44 (За зверненнями
мешканців)

480,00

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Олександрівська,
16 (За зверненнями мешканців)

780,00

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Салютна, 25 (За
зверненнями мешканців)

680,00

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. ДовнарЗапольского, 3 корп.2 (За зверненнями
мешканців)

680,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку на вул. Олександрівська , 12/14 (За
зверненнями мешканців)

580,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку на вул.Половецька, 16а (За
зверненнями мешканців)

580,00

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Покрівля знаходится в аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Сходові клітини знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Сходові клітини знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Інженерні мережі знаходяться в
аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Покрівля знаходится в аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Покрівля знаходится в аварійному стані

за рахунок збільшення доходної частини

Аварійний стан будинку

Укріплення панелі підвального приміщення
будинку на вул.Турчина, 12 (За зверненнями
мешканців)

1 200,00 міського бюджету

Укріплення панелі перекриття будинку на
вул.Корчака, 60 (За зверненнями мешканців)

1 500,00 міського бюджету

за рахунок збільшення доходної частини

Капітальний ремонт індивідуального
теплового пункту (ІТП), що обслуговує
будинки 31а, 31б та 33, по вул. Д.
Щербаківського у зв'язку з незадовільним
станом за зверненнями громадян.

за рахунок збільшення доходної частини
міського бюджету

Аварійний стан будинку

Аварійний стан ІТП

1 700,00

688
Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житловокомунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою (сквер
по вул. Польова, 56-74)

6030

-

0

3700,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житловокомунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою (сквер
по вул. Августина Волошина, 2- 2А)

6030

-

0

3000,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житловокомунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою

6030

сквера по вул. Професора Караваєва, 1/28

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житловокомунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою (сквер
по вул. Донця, 9-11-13)

6030

-

0

8000,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житловокомунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою (сквер
по вул. Героїв Севастополя (алея)

6030

-

0

10000,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житловокомунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою

6030

сквер по бульв. Чоколівський

0

25000,00

689

690
1000,00

691

692

693

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств

Колективне зверенння мешканців будинків

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств

Колективне зверенння мешканців будинків

Колективне зверенння мешканців будинків

Колективне зверенння мешканців будинків

694
Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП " Київтеплоенерго"

Житловокомунальна

-

6012

Капітальні ремонт теплової мережі по
вул. Молодогвардійська, 16

0

2 600,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Департамент
транспортної
інфраструктури

КК "Київавтодор"

Транспорт

-

7442

Проектні роботи реконструкції
Севастопольської площі у
Солом'янському районі

0

500,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житлово-комунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою

6030

сквер по вул. Польова, 56-74

3700,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житлово-комунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою

6030

сквер по вул. Августина Волошина, 2- 2А

3000,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житлово-комунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою

6030

сквера по вул. Професора Караваєва, 1/28

1000,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житлово-комунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою

6030

сквер по вул. Донця, 9-11-13

8000,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житлово-комунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою

6030

сквер по вул. Героїв Севастополя (алея)

10000,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житлово-комунальна

Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою

6030

сквер по бульв. Чоколівський

25000,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП " Київтеплоенерго"

Житлово-комунальна

Капітальний ремонт теплових мереж

6012

Капітальні ремонт теплової мережі по вул.
Молодогвардійська, 16

2 600,00

Депутат Київради
Ярошенко Р. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КК "Київавтодор"

Житлово-комунальна

Капітальний ремонт шляхової мережі

7442

Проектні роботи реконструкції
Севастопольської площі у Солом'янському
районі

500,00

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

Капітальний ремонт електричних мереж/
елетрощитових б-р Ак. Вернадського, 85

300

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

Капітальний ремонт електричних мереж/
елетрощитових б-р Ак. Вернадського, 87

150

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

Капітальний ремонт електричних мереж/
елетрощитових вул. Ак. Доброхотова, 5

200

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

Капітальний ремонт покрівель вул.
Кулібіна, 14

300

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

Капітальний ремонт, заміна вікон вул.
Тернопільська, 7а

200

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

Капітальний ремонт, заміна вікон вул.
Чорнобильська, 3

350

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716
депутат КМР
Ясинський Г.І.
717
депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація
Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини
бюджету міста Києва за рахунок коштів
отриманих від податку та збору на доходи
фізичних осіб, подітку на прибуток підприємств

Колективне зверенння мешканців будинків

Колективне зверенння мешканців будинків

За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
податку та збору на доходи фізичних осіб, подітку на
прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
податку та збору на доходи фізичних осіб, подітку на
прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
податку та збору на доходи фізичних осіб, подітку на
прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
податку та збору на доходи фізичних осіб, подітку на
прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
податку та збору на доходи фізичних осіб, подітку на
прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
податку та збору на доходи фізичних осіб, подітку на
прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
податку та збору на доходи фізичних осіб, подітку на
прибуток підприємств
За рахунок збільшення дохідної частини бюджету
міста Києва за рахунок коштів отриманих від
податку та збору на доходи фізичних осіб, подітку на
прибуток підприємств

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Капітальний ремонт інженерних мереж
(ГВП,ХВП, ЦО, каналізація) вул. М,
Краснова, 8

Аварійний стан інженерних мереж

200
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

Капітальний ремонт інженерних мереж
(ГВП,ХВП, ЦО, каналізація) б-р Ак.
Вернадського, 73А

Аварійний стан інженерних мереж

150
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

Капітальний ремонт інженерних мереж
(ГВП,ХВП, ЦО, каналізація) вул.
В.Стуса, 9

Аварійний стан інженерних мереж

400
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

Капітальний ремонт інженерних мереж
(ГВП,ХВП, ЦО, каналізація) вул.
Вітрука, 7А

Аварійний стан інженерних мереж

200
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

Аварійний стан електричних мереж
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Аварійний стан електричних мереж
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Аварійний стан електричних мереж
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Аварійний стан
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Енергоефективні заходи
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Енергоефективні заходи
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

Облаштування контейнерних
майданчиків для збору сміття б-р Ак.
Вернадського, 16А

Благоустрій територій

20
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

Облаштування контейнерних
майданчиків для збору сміття
вул.Ак.Доброхотова, 15

Благоустрій територій

30
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

-

-

Облаштування спортивного майданчику
пл. Святошинська, 1

Аварійний стан

100
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

-

-

Облаштування ігрових майданчиків вул.
М.Ушакова, 12

150

Аварійний стан

718

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

Облаштування ігрових майданчиків вул.
Біличанська, 3

200

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

Облаштування ігрових майданчиків вул.
Корольова, 12Л

150

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

Облаштування ігрових майданчиків вул.
Ірпінська, 2

50

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

Облаштування ігрових майданчиків
просп. Перемоги, 144

200

719

720

721

722
депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

727

-

-

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Житловокомунальне
господарство

-

-

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Освіта

-

-

депутат КМР
Ясинський Г.І.

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в м. Києві
державна адміністрація

Освіта

-

-

728

729

730

731

732

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Аварійний стан
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

Святошинська районна
в м. Києві державна
адміністрація

726

Аварійний стан
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

депутат КМР
Ясинський Г.І.

725

Аварійний стан
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

723

724

Аварійний стан

Аварійний стан

200

Благоустрій прибудинкової території М.
Краснова, 8
Капітальний ремонт асфальтового
покриття прибудинково території та
міжквартального проїзду вул. Ак.
Доброхотова, 10 - б-р Ак. Вернадського,
71
Капітальний ремонт асфальтового
покриття прибудинково території та
міжквартального проїзду вул. Ген.
Вітрука, 7

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Аварійний стан

480

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Аварійний стан

470
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

Благоустрій території (капітальний
ремонт сходів) ЗЗСО №304 (вул.
Ак.Єфремова, 21А)

Аварійний стан території

100
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету

Житловокомунальне
господарство
-

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

0,00

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

0,00

Забезпечення завершення робіт по об'єкту

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

1 950,00

204,60

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 22-Б
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

205,30

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: ПЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, Б/Н
1
0,00

Забезпечення завершення робіт по об'єкту

26 741,83

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА, 24

Житловокомунальне
господарство
-

500,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
44 312,28

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ.
ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 81
-

-

6 529,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
РИТУАЛЬНОГО КОРПУСУ ТА
ПІДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ МІСЬКОГО
КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН

Благоустрій територій

400

Облаштування освітлення стадіону ЗЗСО
№197 (вул. Генерала Потапова, 12)
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ОБЛАДНАННЯ МІСЬКОГО
КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН

207,30

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство
-

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

0,00

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

202,40

222,00

160,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 80
-

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

257,40

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 63
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

207,40

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 15-17
-

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

194,20

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85

Житловокомунальне
господарство

-

0,00

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

-

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ:
ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ МИХАЙЛА
КОТЕЛЬНИКОВА І АНАТОЛІЯ
ПЕТРИЦЬКОГО

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

198,10

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 14
-

-

0,00

Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану

203,60

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ:
ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ І
ОЛЕКСАНДРА ПИРОГОВСЬКОГО

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

-

0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
2 100,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ЯКУБА КОЛАСА, 25
-

-

0,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 18
-

-

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА,
Б/Н 1

176,80

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство
-

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

0,00

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

300,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

700,00

Пропонується в зв'язку з нестачею площі
для почесних поховань.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Пропонується в зв'язку з незадовільним
технічним станом будівлі.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом будівлі охорони.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом поливального
водопроводу.(Корозіятруб, пориви)

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом поливальн.
водопроводу. Нові ділянки не обладнані
системою поливальн. водопроводу.)

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Пропонується в зв'язку з відсутністю
твердого покриття на проїздах між
ділянками для поховання.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Відсутність твердого покриття на
основних проїздах між ділянками для
поховання.

250,00

1 500,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

200,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
0,00

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

515,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3
0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

1 100,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ
ОХОРОНИ ПІВНІЧНОГО
КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
0,00

Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану

2 160,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С. ВІТАПОШТОВА

Житловокомунальне
господарство
-

1 000,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

199,60

БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ
ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА
ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

-

0,00

Для забезпечення стабільної роботи
фонтанного комплексу й попередження
виникнення аварійних ситуацій

1 750,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІСОВОГО
КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ,3
-

-

0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
1 350,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДАНИЛА
ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 2-Б (ПІДЗЕМНА)

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

-

0,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
МЕЖОВА, 25
-

-

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНА
"КАСКАДНИЙ" ЗА АДРЕСОЮ:
МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ (НЕПАРНА
СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)

1 500,00

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство
-

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216011
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Житловокомунальне
господарство
-

Приміщення знаходяться в незадовільному технічному стані і потребують
ремонту.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проєктних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
0,00

1210160
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громад

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

500,00

6 500,00

Капітальний ремонт фасаду адмінбудівлі
по вул. В.Житомирська, 15-А

-

Приміщення знаходяться в
незадовільному технічному стані.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
10 000,00

1216014
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

6 000,00

Встановлення КП "Київкомунсервіс"
автоматизованих підземних контейнерів

Житловокомунальне
господарство

ПрАТ "АК "Київводоканал"

4 000,00

Дорожне покриття перебуває в
незадовільному технічному стані.
Необхідне проведення ямкового ремонту.

510,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ
ПАВЛА ТИЧИНИ, 6
-

-

0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

210,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ
БРОАРСЬКОГО РАЙОНУ

1216013
Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства

Житловокомунальне
господарство

-

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА,ВУЛ.
БАЙКОВА 1,3,5,6
0,00

Дорожне покриття перебуває в
незадовільному технічному стані.
Необхідне проведення ямкового ремонту.

1 000,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОВНОГО
МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ
-

-

0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
1 000,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
БАЙКОВА 1,3,5,6
-

-

0,00

Дорожне покриття перебуває в
незадовільному технічному стані.
Необхідне проведення ямкового ремонту.

1 200,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
СТЕЦЕНКА,18
-

-

0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
0,00

1 500,00

ЖКГ

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЮКЕРНИХ
ПЕРЕХОДIВ ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО

-

-

50 000,00

-38 000,00

Для завершення підготовчих робіт до початку
санації у 2022 році необхідно всього 12,0
млн грн

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ЖКГ
БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З
МЕТОЮ ЛIКВIДАЦIЇ КНС "НИВКИ" В
М.КИЄВI

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=800-900-2000 ММ НА ВУЛ.
ВЕРБОВIЙ НА ДIЛЯНЦI ВIД КАМЕРИ
ГАСIННЯ НАПIРНИХ КОЛЕКТОРIВ
КНС "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС
"ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНI
М. КИЄВА

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ НАПIРНИХ
МУЛОПРОВОДIВ БОРТНИЦЬКОЇ
СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ ВIД КАМЕРИ МК2
ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 1 В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
ДО КАМЕРИ МК20 НА ТЕРИТОРIЇ
ГНIДИНСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ
БОРИСПIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ,
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

-

-

-

-

ЖКГ

-

-

-

30 500,00

8 000,00

-

6 500,00

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проектних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завршення виконання будівельних
робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для продовження реалізації проєктів, які
були включені до Програми у 2021 році

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проектних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для початку виконання робіт на
стратегічно важливому об'єкті

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для продовдення виконання будівельних
робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проєктних робіт та
початку реалізації проєкту

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проєктних робіт та
початку реалізації проєкту

95 283,00

37 100,00

1 446,10

48 000,00

90 000,00

9 400,00

ЖКГ
БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО
ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І
ЧЕРГА

Для завершення виконання будівельних
робіт

9 068,30

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=2400 ММ НА ВУЛ. М.ЛЕБЕДЄВА У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

ПрАТ "АК "Київводоканал"

0,00

РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=1000-1200-2000-2200 ММ НА
ПРОСП. ПРАВДИ ТА ВУЛ. ПОПОВА
НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. МАРШАЛА
ГРЕЧКА ДО ВУЛ. СIМ'Ї КУЛЬЖЕНКIВ
У М. КИЄВI
-

ПрАТ "АК "Київводоканал"

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
50 778,80

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ НОВОМИШОЛОВСЬКОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

ПрАТ "АК "Київводоканал"

0,00

Для завершення проектних робіт

6 000,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАМБИ
МУЛОВОГО ПОЛЯ №3 БОРТНИЦЬКОЇ
СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ НА ТЕРИТОРIЇ
ГНIДИНСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ
БОРИСПIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ,
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ПрАТ "АК "Київводоканал"

-

0,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРУД ПЕРШОЇ
ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ
АЕРАЦIЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ, 1-А
В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
(КОРИГУВАННЯ) I ЧЕРГА
БУДIВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦIЯ
ПЕРШОГО ПIДЙОМУ

ПрАТ "АК "Київводоканал"

-

-

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОХIДНОГО
КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400
ММ ВIД СТАНЦIЇ МЕТРО "ДНIПРО"
ДО ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКОЇ В М.
КИЄВI

ПрАТ "АК "Київводоканал"

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

15 900,00

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIВОБЕРЕЖНОГО
КОЛЕКТОРА З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ
ВIД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47
В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ПрАТ "Київспецтранс"

ЖКГ

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ
ВОДОВОДУ №1 ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ
ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ ДО
НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
«СМОРОДИНСЬКА» (ВІД ВУЛ.
С.СКЛЯРЕНКА, 9/2 ДО ПРОСП.
С.БАНДЕРИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА
БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ
МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ.
МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ
КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ
М.КИЄВА

ПрАТ "Київспецтранс"

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ З
СИСТЕМОЮ ПРЕДОЧИСТКИ
ФІЛЬТРАТУ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.
ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адмiнiстративних
i громадських будiвлях м.Києва"

КП "Київбудреконструкція"

0,00

-

-

20 000,00

-

-

-

-

30 000,00

5 400,00

-

-

5 000,00

СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М.
КИЄВА НА ПЕРIОД ДО 2030 РОКУ, II
ЕТАП (РОЗРАХУНКОВОIНФОРМАЦIЙНИЙ КОМПЛЕКС
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)

-

-

8 000,00

-

-

0,00

-

176 200,00

-

-

8000,0

Для завершення проєктних робіт та
початку реалізації проєкту

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для продовження сталого виконання
робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проектних робіт.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проектних робіт.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для розробки схеми в повному обсязі

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для продовження реалізації заходу, що
здійснюється у 2021 році. Встановлення
105 лічильників

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

На реконструкцію об'єктів ліфтового
госоподарства по перехідних об'єктах де
у 2021 році вже отримано експертні звіти

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Не вирішене питання з комерційним
забудовником

100 000,00

1 000,00

1 000,00

12 000,00

15 255,40

548 200,00

ЖКГ
ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI
ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНI
ПРОВУЛКУ АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА
У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

117 401,70

ЖКГ

-

Для завершення проектних робіт

11 300,00

ЖКГ
ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ
КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТI,
ЖБК ТА ОСББ
ТЕПЛОЛIЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З
ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ
ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦIЇ
(ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
2 483,10

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА МОДЕРНIЗАЦIЯ
ЛIФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У
ЖИТЛОВОМУ ФОНДI МIСТА КИЄВА
(ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНО
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)
ВIД 29.04.2021 № 1006)
КП "Київбудреконструкція"

-

0,00

Для початку виконання робіт на
стратегічно важливому об'єкті

30 000,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5
В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

-

-

0,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ №5
В С. ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI.
РЕКУЛЬТИВАЦIЯ ДIЛЯНКИ №1

ПрАТ "Київспецтранс"

-

-

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ N 5
В С. ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ПрАТ "Київспецтранс"

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

-8 000,00

784

785

786

787

788

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП "Київбудреконструкція"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.
КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13

КП "Київбудреконструкція"

790

791

792

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАНЦIЇ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЗI
ВСТАНОВЛЕННЯМ У КОМIРКАХ
КОТЛIВ № 5 I № 6 НОВИХ
ВОДОГРIЙНИХ КОТЛIВ
ПОТУЖНIСТЮ 100 ГКАЛ/ГОД, ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКIВ, 17

-

-

3388,1

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

ЖКГ

ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП
"ЗАВОД "ЕНЕРГIЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ.
КОЛЕКТОРНIЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНI М. КИЄВА В ЧАСТИНI
СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ
ГАЗIВ

-

-

-

-

0,00

20 000,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для початку виконання підготовчих
будівельних робіт. Біля житлового
будинку по вул.Нововокзальна,21
внаслідок особливостей місцевого
рельєфу виникла ситуація пов’язана з
загрозою пошкодження будинків
зсувними грунтами та деревами. Для
проведення авторського нагляду на
об'єкті необхідно 100 тис.грн

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Не можливість виконати роботи,
відсутня земельна ділянка

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для розробки проектної документації.
Будівництво об'єкту необхідне для
забезпечення мешканців селища Рибне
питною водою.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для початку будівництва / реконструкції.
У 2021 році планувалося розпочати
будівництво даного об’єкту, але з огляду
на тривалий час, що необхідний на
розробку проєктно-кошторисної
документації, її погодження та
проведення експертизи, розпочати
будівництво у 2021 році не має
можливості. Тому пропонується
перенести початок будівництво на 2022
рік. Будівництво свердловини на
проспекті Оболонському, 14-Б у 2022
році пропонується забезпечити замість
свердловини на проспекті Героїв
Сталінграда так як територія її
будівництва знаходиться у власності
Київводоканалу, що ускладнює процес
отримання дозволу на його будівництво,
а територія будівництва свердловини на
проспекті Оболонському, 14-Б належить
до комунальної власності м. Києва.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

для забезпечення надійного
фукнціонування електрообладнання СП
"ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

для забезпечення надійного
фукнціонування електрообладнання СП
"ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

для забезпечення надійного
фукнціонування електрообладнання СП
"ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для приведення СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ"
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" до
екологічних норм викидів забруднюючих
речовин

28 037,70

-3 388,10

325,00

3388,1

15 000,00

7 000,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
ДО СТАНЦIЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ2 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКIВ, 17

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

0,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВП ТА А
НА КОТЛАХ СП "ЗАВОД ЕНЕРГIЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

-

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ
ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

789

-

Для виконання проектних робіт небхідно
1 000,0 тис.грн та початку будівельних
робіт

3 000,00

ЖКГ
БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬОНУ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З
РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ ТА
ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ У
СЕЛИЩІ РИБНОМУ ДНІПРОВСЬКОГО
РАЙОНУ

СВКП "Київводфонд"

0,00

ЖКГ
БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТI НА ПРОСПЕКТI
ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 14/16 В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

СВКП "Київводфонд"

-

ЖКГ
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ.
НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У
СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

СВКП "Київводфонд"

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

6 000,00

372 481,50

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ВУЛИЦЯ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ, 1 У
СОЛО'МЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

-

0,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
РИТУАЛЬНОГО КОРПУСУ ТА
ПІДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ МІСЬКОГО
КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН

500,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

0,00

Для виконання проектних робіт
необхідно 750,0 тис. грн та для початку
будівельних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Відповідно до пункту 3 Протоколу
доручень №51, напрацьованого під час
наради з обговорення питань
спорудження алеї перепоховань видатних
українських діячів, похованих за межами
України, з комплексом будівель
адміністративно-господарського
призначення на території комунального
підприємства - Державного історикомеморіального Лук'янівського
заповідника під головуванням
Поворозника М.Ю. Для проведення
тендеру з визначення підрядної
організації. Для завершення проектних
робіт необхідно 1 350,0 тис.грн

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення будівництва /
реконструкції. Можливість здійснення
сімейних поховань в одну нішу (4-6 урн з
прахом). Загальна кількість поховань 3,0
тис.урн, що економить біля 0,9 га площі
земельної ділянки під одинарні
поховання. Для розробки проектної
документації необхідно 230,0 тис грн

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення будівництва /
реконструкції. Можливість здійснення
сімейних поховань в одну нішу (4-6 урн з
прахом). Загальна кількість поховань
4,08 тис.урн, що економить біля 1,2 га
площі земельної ділянки під одинарні
поховання. Для розробки проектної
документації необхідно 50,0 тис грн

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для реалізації другого пускового
комплексу пешої черги реконструкції

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Забезпечення завершення робіт по об'єкту

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Забезпечення завершення робіт по об'єкту

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

1500

1500

283 003,40

44 312,28

26 741,83

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ.
ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 81
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

12 000,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ОБЛАДНАННЯ МІСЬКОГО
КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН
6 529,00

Для виконання проектних робіт
необхідно 750,0 тис. грн та для початку
будівельних робіт

5 000,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ЧОКОЛIВСЬКОГО
КОМУНIКАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА
ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ
ВОДОПРОВIДНИХ I ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
5 000,00

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ
СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ,
ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18

КП "Київжитлоспецексплуатація"

-

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ
СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ,
ВУЛ. КРАЙНЯ, 3. ІІ ЧЕРГА

РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО

-

Для виконання проектних робіт

750,00

ЖКГ

УЛАШТУВАННЯ АЛЕЇ
ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ
ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З
РЕКОНСТРУКЦІЄЮ БУДІВЕЛЬ
АДМІНІСТРАТИВНОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА - ДЕРЖАВНОГО
ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО
ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

0,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 178-А З
ЗАМІНОЮ НАСОСНОГО
ОБЛАДНАННЯ У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКОМЕМОРІАЛЬНИЙ
ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК

-

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, 11 З
ЗАМІНОЮ НАСОСНОГО
ОБЛАДНАННЯ У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

205,30

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: ПЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, Б/Н
1
0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ:
ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ МИХАЙЛА
КОТЕЛЬНИКОВА І АНАТОЛІЯ
ПЕТРИЦЬКОГО

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

207,40

257,40

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85
-

Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану

194,20

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 14
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

198,10

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ЯКУБА КОЛАСА, 25
-

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

203,60

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ:
ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ І
ОЛЕКСАНДРА ПИРОГОВСЬКОГО
0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

2 100,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 18
-

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

207,30

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА,
Б/Н 1
0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
204,60

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 22-Б
-

Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану

1 950,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА, 24
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

202,40

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 15-17
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

0,00

Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Пропонується в зв'язку з нестачею площі
для почесних поховань.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Пропонується в зв'язку з незадовільним
технічним станом будівлі.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом будівлі охорони.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом поливального
водопроводу.(Корозіятруб, пориви)

515,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3
0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

1 100,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ
ОХОРОНИ ПІВНІЧНОГО
КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
0,00

Для забезпечення стабільної роботи
фонтанного комплексу й попередження
виникнення аварійних ситуацій

2 160,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІСОВОГО
КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ,3
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

199,60

БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ
ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА
ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3
1 000,00

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

1 750,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
МЕЖОВА, 25
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

1 350,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДАНИЛА
ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 2-Б (ПІДЗЕМНА)
0,00

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

176,80

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНА
"КАСКАДНИЙ" ЗА АДРЕСОЮ:
МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ (НЕПАРНА
СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)
0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
160,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 80
-

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

222,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 63
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

200,00

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

300,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

700,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство
-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

Житловокомунальне
господарство

0,00

1216013
Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства

Житловокомунальне
господарство

4 000,00

1216011
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Дорожне покриття перебуває в
незадовільному технічному стані.
Необхідне проведення ямкового ремонту.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Дорожне покриття перебуває в
незадовільному технічному стані.
Необхідне проведення ямкового ремонту.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Приміщення знаходяться в
незадовільному технічному стані.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Приміщення знаходяться в незадовільному технічному стані і потребують
ремонту.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проєктних робіт

6 000,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ
ПАВЛА ТИЧИНИ, 6
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

510,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОВНОГО
МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ
-

Дорожне покриття перебуває в
незадовільному технічному стані.
Необхідне проведення ямкового ремонту.

210,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ
БРОАРСЬКОГО РАЙОНУ
0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

1 000,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА,ВУЛ.
БАЙКОВА 1,3,5,6
0,00

Відсутність твердого покриття на
основних проїздах між ділянками для
поховання.

1 000,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
БАЙКОВА 1,3,5,6
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

1 200,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
СТЕЦЕНКА,18
-

Пропонується в зв'язку з відсутністю
твердого покриття на проїздах між
ділянками для поховання.

1 500,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
1 500,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
-

Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом поливальн.
водопроводу. Нові ділянки не обладнані
системою поливальн. водопроводу.)

250,00

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С. ВІТАПОШТОВА
-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
10 000,00

500,00

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство
-

Житловокомунальне
господарство

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=800-900-2000 ММ НА ВУЛ.
ВЕРБОВIЙ НА ДIЛЯНЦI ВIД КАМЕРИ
ГАСIННЯ НАПIРНИХ КОЛЕКТОРIВ
КНС "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС
"ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНI
М. КИЄВА

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ НАПIРНИХ
МУЛОПРОВОДIВ БОРТНИЦЬКОЇ
СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ ВIД КАМЕРИ МК2
ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 1 В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
ДО КАМЕРИ МК20 НА ТЕРИТОРIЇ
ГНIДИНСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ
БОРИСПIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ,
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

-

-

50 000,00

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

0,00

-

-

-

-

30 500,00

8 000,00

-

-

6 500,00

-

-

0,00

Для завершення підготовчих робіт до початку
санації у 2022 році необхідно всього 12,0
млн грн

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проектних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення виконання будівельних
робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проектних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завршення виконання будівельних
робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для продовження реалізації проєктів, які
були включені до Програми у 2021 році

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проектних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для початку виконання робіт на
стратегічно важливому об'єкті

6 000,00

50 778,80

9 068,30

95 283,00

37 100,00

1 446,10

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ НОВОМИШОЛОВСЬКОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
-38 000,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАМБИ
МУЛОВОГО ПОЛЯ №3 БОРТНИЦЬКОЇ
СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ НА ТЕРИТОРIЇ
ГНIДИНСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ
БОРИСПIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ,
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ПрАТ "АК "Київводоканал"

1 500,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРУД ПЕРШОЇ
ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ
АЕРАЦIЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ, 1-А
В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
(КОРИГУВАННЯ) I ЧЕРГА
БУДIВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦIЯ
ПЕРШОГО ПIДЙОМУ

ПрАТ "АК "Київводоканал"

0,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОХIДНОГО
КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400
ММ ВIД СТАНЦIЇ МЕТРО "ДНIПРО"
ДО ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКОЇ В М.
КИЄВI

ПрАТ "АК "Київводоканал"

1210160
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громад

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

ЖКГ
БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З
МЕТОЮ ЛIКВIДАЦIЇ КНС "НИВКИ" В
М.КИЄВI

ПрАТ "АК "Київводоканал"

6 500,00

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЮКЕРНИХ
ПЕРЕХОДIВ ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

0,00

Капітальний ремонт фасаду адмінбудівлі
по вул. В.Житомирська, 15-А

-

ПрАТ "АК "Київводоканал"

1216014
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

1210160
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об’єднаних територіальних громад

48 000,00

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=1000-1200-2000-2200 ММ НА
ПРОСП. ПРАВДИ ТА ВУЛ. ПОПОВА
НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. МАРШАЛА
ГРЕЧКА ДО ВУЛ. СIМ'Ї КУЛЬЖЕНКIВ
У М. КИЄВI
-

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ПрАТ "Київспецтранс"

ЖКГ

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ
ВОДОВОДУ №1 ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ
ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ ДО
НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
«СМОРОДИНСЬКА» (ВІД ВУЛ.
С.СКЛЯРЕНКА, 9/2 ДО ПРОСП.
С.БАНДЕРИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА
БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ
МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ.
МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ
КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ
М.КИЄВА

ПрАТ "Київспецтранс"

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

20 000,00

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ З
СИСТЕМОЮ ПРЕДОЧИСТКИ
ФІЛЬТРАТУ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.
ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

-

-

-

-

30 000,00

5 400,00

-

-

5 000,00

Для завершення проєктних робіт та
початку реалізації проєкту

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проєктних робіт та
початку реалізації проєкту

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для початку виконання робіт на
стратегічно важливому об'єкті

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проектних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проєктних робіт та
початку реалізації проєкту

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для продовження сталого виконання
робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проектних робіт.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення проектних робіт.

15 900,00

30 000,00

2 483,10

11 300,00

117 401,70

100 000,00

1 000,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5
В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
9 400,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ №5
В С. ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI.
РЕКУЛЬТИВАЦIЯ ДIЛЯНКИ №1

ПрАТ "Київспецтранс"

0,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ N 5
В С. ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ПрАТ "Київспецтранс"

-

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIВОБЕРЕЖНОГО
КОЛЕКТОРА З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ
ВIД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47
В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

ПрАТ "АК "Київводоканал"

-

Для продовдення виконання будівельних
робіт

90 000,00

ЖКГ
БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО
ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І
ЧЕРГА

ПрАТ "АК "Київводоканал"

0,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=2400 ММ НА ВУЛ. М.ЛЕБЕДЄВА У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

ПрАТ "АК "Київводоканал"

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

1 000,00

853

854

855

856

857

858

859

860

861

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адмiнiстративних
i громадських будiвлях м.Києва"

КП "Київбудреконструкція"

ЖКГ
СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М.
КИЄВА НА ПЕРIОД ДО 2030 РОКУ, II
ЕТАП (РОЗРАХУНКОВОIНФОРМАЦIЙНИЙ КОМПЛЕКС
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)

ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ
КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТI,
ЖБК ТА ОСББ
ТЕПЛОЛIЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З
ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ
ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦIЇ
(ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

-

176 200,00

-

-

8000,0

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

3388,1

-

0,00

-

-

0,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

На реконструкцію об'єктів ліфтового
госоподарства по перехідних об'єктах де
у 2021 році вже отримано експертні звіти

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Не вирішене питання з комерційним
забудовником

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для виконання проектних робіт небхідно
1 000,0 тис.грн та початку будівельних
робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для початку виконання підготовчих
будівельних робіт. Біля житлового
будинку по вул.Нововокзальна,21
внаслідок особливостей місцевого
рельєфу виникла ситуація пов’язана з
загрозою пошкодження будинків
зсувними грунтами та деревами. Для
проведення авторського нагляду на
об'єкті необхідно 100 тис.грн

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Не можливість виконати роботи,
відсутня земельна ділянка

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для розробки проектної документації.
Будівництво об'єкту необхідне для
забезпечення мешканців селища Рибне
питною водою.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для початку будівництва / реконструкції.
У 2021 році планувалося розпочати
будівництво даного об’єкту, але з огляду
на тривалий час, що необхідний на
розробку проєктно-кошторисної
документації, її погодження та
проведення експертизи, розпочати
будівництво у 2021 році не має
можливості. Тому пропонується
перенести початок будівництво на 2022
рік. Будівництво свердловини на
проспекті Оболонському, 14-Б у 2022
році пропонується забезпечити замість
свердловини на проспекті Героїв
Сталінграда так як територія її
будівництва знаходиться у власності
Київводоканалу, що ускладнює процес
отримання дозволу на його будівництво,
а територія будівництва свердловини на
проспекті Оболонському, 14-Б належить
до комунальної власності м. Києва.

-8 000,00

3 000,00

28 037,70

-3 388,10

325,00

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ
ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

Для продовження реалізації заходу, що
здійснюється у 2021 році. Встановлення
105 лічильників

548 200,00

ЖКГ

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

15 255,40

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬОНУ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З
РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ ТА
ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ У
СЕЛИЩІ РИБНОМУ ДНІПРОВСЬКОГО
РАЙОНУ
СВКП "Київводфонд"

0,00

ЖКГ

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТI НА ПРОСПЕКТI
ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 14/16 В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI
СВКП "Київводфонд"

-

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ.
НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У
СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

СВКП "Київводфонд"

-

Для розробки схеми в повному обсязі

12 000,00

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.
КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13

КП "Київбудреконструкція"

8 000,00

ЖКГ

ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI
ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНI
ПРОВУЛКУ АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА
У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

КП "Київбудреконструкція"

-

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА МОДЕРНIЗАЦIЯ
ЛIФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У
ЖИТЛОВОМУ ФОНДI МIСТА КИЄВА
(ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНО
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)
ВIД 29.04.2021 № 1006)
КП "Київбудреконструкція"

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

3388,1

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу
Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВП ТА А
НА КОТЛАХ СП "ЗАВОД ЕНЕРГIЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАНЦIЇ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЗI
ВСТАНОВЛЕННЯМ У КОМIРКАХ
КОТЛIВ № 5 I № 6 НОВИХ
ВОДОГРIЙНИХ КОТЛIВ
ПОТУЖНIСТЮ 100 ГКАЛ/ГОД, ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКIВ, 17

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ЖКГ

ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП
"ЗАВОД "ЕНЕРГIЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ.
КОЛЕКТОРНIЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНI М. КИЄВА В ЧАСТИНI
СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ
ГАЗIВ

РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО

-

-

-

0,00

20 000,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

УЛАШТУВАННЯ АЛЕЇ
ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ
ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З
РЕКОНСТРУКЦІЄЮ БУДІВЕЛЬ
АДМІНІСТРАТИВНОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА - ДЕРЖАВНОГО
ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО
ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

для забезпечення надійного
фукнціонування електрообладнання СП
"ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для приведення СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ"
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" до
екологічних норм викидів забруднюючих
речовин

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для виконання проектних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для виконання проектних робіт
необхідно 750,0 тис. грн та для початку
будівельних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для виконання проектних робіт
необхідно 750,0 тис. грн та для початку
будівельних робіт

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Відповідно до пункту 3 Протоколу
доручень №51, напрацьованого під час
наради з обговорення питань
спорудження алеї перепоховань видатних
українських діячів, похованих за межами
України, з комплексом будівель
адміністративно-господарського
призначення на території комунального
підприємства - Державного історикомеморіального Лук'янівського
заповідника під головуванням
Поворозника М.Ю. Для проведення
тендеру з визначення підрядної
організації. Для завершення проектних
робіт необхідно 1 350,0 тис.грн

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення будівництва /
реконструкції. Можливість здійснення
сімейних поховань в одну нішу (4-6 урн з
прахом). Загальна кількість поховань 3,0
тис.урн, що економить біля 0,9 га площі
земельної ділянки під одинарні
поховання. Для розробки проектної
документації необхідно 230,0 тис грн

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для завершення будівництва /
реконструкції. Можливість здійснення
сімейних поховань в одну нішу (4-6 урн з
прахом). Загальна кількість поховань
4,08 тис.урн, що економить біля 1,2 га
площі земельної ділянки під одинарні
поховання. Для розробки проектної
документації необхідно 50,0 тис грн

750,00

5 000,00

5 000,00

12 000,00

1500

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ
СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ,
ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

372 481,50

ЖКГ

-

для забезпечення надійного
фукнціонування електрообладнання СП
"ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

6 000,00

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ
СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ,
ВУЛ. КРАЙНЯ, 3. ІІ ЧЕРГА

РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі
7 000,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 178-А З
ЗАМІНОЮ НАСОСНОГО
ОБЛАДНАННЯ У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКОМЕМОРІАЛЬНИЙ
ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК

0,00

для забезпечення надійного
фукнціонування електрообладнання СП
"ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

15 000,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, 11 З
ЗАМІНОЮ НАСОСНОГО
ОБЛАДНАННЯ У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

-

0,00

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ВУЛИЦЯ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ, 1 У
СОЛО'МЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

-

-

ЖКГ
РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
ДО СТАНЦIЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ2 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКIВ, 17

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

-

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

1500

872

873

874

875

876

877

878

879

880

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житловокомунального
господарства та
паливноенергетичного
комплексу

Департамент
муніципальної безпеки
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
Буде визначено після
будівництва та
проведення закупівлі
житлового забезпечення відповідно до Закону України

КП "Київжитлоспецексплуатація"

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЧОКОЛIВСЬКОГО
КОМУНIКАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА
ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ
ВОДОПРОВIДНИХ I ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ
Департамент муніципальної
безпеки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

-

Житлово_комуналь
не господарство

-

0,00

-

10 903,10

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету
м. Києва, а саме збільшення надходжень коштів
від продажу землі

Для реалізації другого пускового
комплексу пешої черги реконструкції

Бюджет міста Києва

Відповідно до пункту 1.1.11 Міської цільової
програми забезпечення готовності до дій за
призначенням територіальної підсистеми
міста Києва Єдиної державної системи
цивільного захисту на 2020-2022 роки
передбачено здійснення практичних заходів з
реконструкції (модернізації) існуючої системи
оповіщення з використанням сучасних
інформаційних та телекомунікаційних
технологій шляхом пустової заміни
складових частин системи та каналів зв'язку.
У 2021 році розроблено проєкт щодо
капітального ремонту (модернізації) системи
оповіщення.

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

На обліку громадян, які потребують
надання житлового приміщення з
фондів житла для тимчасово
проживання перебуває понад 200
сімей. На теперішній час фонд житла
не створений. Придбання
тимчасового житла буде
здійснюватися за рахунок
співфінансування з державного
бюджету (70%) відповідно до
постанови Кабінету Міністрів
України від 04.10.2017 № 769 (кошти
міського бюджету у сумі 4 000 000,00
грн та кошти державного бюджету у
сумі 9 333 333,33 грн)

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

На квартирному обліку в районних в
місті Києві державних адміністраціях
перебуває понад 67 тисяч сімей та
одиноких громадян, які потребують
поліпшення житлових умов

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

На соціальному квартирному обліку в
районних в місті Києві державних
адміністраціях перебуває понад 130
сімей. На сьогодні створено житловий
фонд соціального призначення який
налічує 72 квартири

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

На теперішній час, залишається
невирішеним питання забезпечення
житлом
2 родинам з аварійного
будинку № 70, корпус 2 на проспекті
Голосіївському

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

З метою проведення остаточних
розрахунків за обмірами БТІ по
договорам, що були укладені у
минулих роках

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

На завершення виконання
підготовчих робіт, винесення споруди
ТП та зовнішніх інженерних мереж з
плями забудови, знесення зелених
насаджень, виконання будівельномонтажних робіт по реконструкції
будівлі нежитлового будинку та
прибудови гуртожитку

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

Для проведення відновлювальних
робіт буде розроблено і затверджено
ПКД на відновлення 7 поверхів
будинку та виконано будівельномонтажні роботи. Місто отримає 40
квартир, що сприятиме поліпшенню
житлових умов громадян. На даний
час вирішується питання розробки та
затвердження проєкту розпорядження
ВО КМР (КМДА).

283 003,40

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
(МОДЕРНІЗАЦІЯ) ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПОВІЩЕННЯ
(ТАСЦО) М. КИЄВА
-

14 096,90

Житловокомунальне
господарство

"Про публічні закупівла"

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
Буде визначено після
будівництва та
проведення закупівлі
житлового забезпечення відповідно до Закону України

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
Буде визначено після
будівництва та
проведення закупівлі
житлового забезпечення відповідно до Закону України

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
Буде визначено після
будівництва та
проведення закупівлі
житлового забезпечення відповідно до Закону України

Житловокомунальне
господарство

"Про публічні закупівла"

Житловокомунальне
господарство

"Про публічні закупівла"

Житловокомунальне
господарство

"Про публічні закупівла"

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
Буде визначено після
будівництва та
проведення закупівлі
житлового забезпечення відповідно до Закону України

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
КП "Житлоінвестбуд - УКБ"
будівництва та
житлового забезпечення

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

ЖКГ

Житловокомунальне
господарство

"Про публічні закупівла"

Департамент
КП "Житлоінвестбуд - УКБ"
будівництва та
житлового забезпечення

Житловокомунальне
господарство

БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ)
ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА

1516082
"Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства"

БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ)
ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ
КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ

1516082
"Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства"+

БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ)
СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА

1516082
"Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства"

ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ
МЕШКАНЦІВ ЖИТЛОВОГО
БУДИНКУ №70, КОРПУС 2 НА
ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІЇВСЬКОМУ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
МІСТА КИЄВА, ПОСТРАЖДАЛИХ
ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ, ЩО ВИНИКЛА У
ЦЬОМУ БУДИНКУ
РІЗНИЦЯ ВАРТОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ
ЗБІЛЬШЕННЯМ ЗАГАЛЬНОЇ
ПЛОЩІ ПО ОБМІРАХ БТІ У
КВАРТИРАХ, ПРИДБАНИХ ДЛЯ
ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО
ОБЛІКУ У МИНУЛИХ РОКАХ
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО
БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ
ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ.
ПОЛЬОВОМУ, 7 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.
КИЄВА

1516082
"Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства"

1516082
"Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства"

1517330
"Будівництво інших об"єктів комунальної
власності"

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36 000,0

4 000,0

100 000,0

20 000,0

2 304,6

7 000,0

34 000,0

Житловокомунальне
господарство
ВІДНОВЛЕННЯ ШОСТОГО
ПІД"ЇЗДУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
№1/5 НА ВУЛ. СОЛОМІЇ
КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

1517330
"Будівництво інших об"єктів комунальної
власності"

-

0,0

70 000,0

881

882

883

884

885

886

887

888

889

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
КП "Житлоінвестбуд - УКБ"
будівництва та
житлового забезпечення

Департамент
Буде визначено після
будівництва та
проведення закупівлі
житлового забезпечення відповідно до Закону України

Департамент
Буде визначено після
будівництва та
проведення закупівлі
житлового забезпечення відповідно до Закону України

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
Буде визначено після
будівництва та
проведення закупівлі
житлового забезпечення відповідно до Закону України

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
Буде визначено після
будівництва та
проведення закупівлі
житлового забезпечення відповідно до Закону України

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

1517340
"Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури"

-

0,0

20 000,0

Житловокомунальне
господарство

Житловокомунальне
господарство

"Про публічні закупівла"

Житловокомунальне
господарство

"Про публічні закупівла"

Житловокомунальне
господарство

"Про публічні закупівла"

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
Буде визначено після
будівництва та
проведення закупівлі
житлового забезпечення відповідно до Закону України

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
КП "Житлоінвестбуд - УКБ"
будівництва та
житлового забезпечення

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ
РОБОТИ ДАХУ ТА ГОРИЩА НАД
ОСНОВНОЮ БУДІВЛЕЮ ТА
СЕСІЙНОЮ ЗАЛОЮ З
ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД
СУЧАСНІ УМОВИ
АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДИНКУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА
ВУЛ. ХРЕЩАТИК,36 У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

"Про публічні закупівла"

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Державне
управління

Житловокомунальне
господарство

"Про публічні закупівла"

Департамент
КП "Житлоінвестбуд - УКБ"
будівництва та
житлового забезпечення

Житловокомунальне
господарство

БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ)
ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА

1516082
"Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства"

БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ)
ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ
КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ

1516082
"Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства"

БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ)
СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА

ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ
МЕШКАНЦІВ ЖИТЛОВОГО
БУДИНКУ №70, КОРПУС 2 НА
ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІЇВСЬКОМУ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
МІСТА КИЄВА, ПОСТРАЖДАЛИХ
ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ, ЩО ВИНИКЛА У
ЦЬОМУ БУДИНКУ
РІЗНИЦЯ ВАРТОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ
ЗБІЛЬШЕННЯМ ЗАГАЛЬНОЇ
ПЛОЩІ ПО ОБМІРАХ БТІ У
КВАРТИРАХ, ПРИДБАНИХ ДЛЯ
ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО
ОБЛІКУ У МИНУЛИХ РОКАХ
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО
БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ
ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ.
ПОЛЬОВОМУ, 7 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.
КИЄВА

1516082
"Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства"

1516082
"Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства"

1517330
"Будівництво інших об"єктів комунальної
власності"

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36 000,0

4 000,0

Державне
управління

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ
РОБОТИ ДАХУ ТА ГОРИЩА НАД
ОСНОВНОЮ БУДІВЛЕЮ ТА
СЕСІЙНОЮ ЗАЛОЮ З
ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД
СУЧАСНІ УМОВИ
АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДИНКУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА
ВУЛ. ХРЕЩАТИК,36 У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

1517330
"Будівництво інших об"єктів комунальної
власності"

1517340
" Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури"

-

-

0,0

0,0

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

На квартирному обліку в районних в
місті Києві державних адміністраціях
перебуває понад 67 тисяч сімей та
одиноких громадян, які потребують
поліпшення житлових умов

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

На соціальному квартирному обліку в
районних в місті Києві державних
адміністраціях перебуває понад 130
сімей. На сьогодні створено житловий
фонд соціального призначення який
налічує 72 квартири

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

На теперішній час, залишається
невирішеним питання забезпечення
житлом
2 родинам з аварійного
будинку № 70, корпус 2 на проспекті
Голосіївському

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

З метою проведення остаточних
розрахунків за обмірами БТІ по
договорам, що були укладені у
минулих роках

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

На завершення виконання
підготовчих робіт, винесення споруди
ТП та зовнішніх інженерних мереж з
плями забудови, знесення зелених
насаджень, виконання будівельномонтажних робіт по реконструкції
будівлі нежитлового будинку та
прибудови гуртожитку

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

Для проведення відновлювальних
робіт буде розроблено і затверджено
ПКД на відновлення 7 поверхів
будинку та виконано будівельномонтажні роботи. Місто отримає 40
квартир, що сприятиме поліпшенню
житлових умов громадян. На даний
час вирішується питання розробки та
затвердження проєкту розпорядження
ВО КМР (КМДА).

Бюджет розвитку спеціального фонду м.
Києва

На обстеження даху та горища
будинку, перевірки чи враховано в
ПКД всі необхідні обсяги робіт,
скоригування ПКД, яка розроблена у
цінах 2019 року, проведення
демонтажних робіт (частково) та
початок роботи по влаштуванню
дерев"яних крокв, прогонів,стійок,
обрещітки та інших несучих
елементів покриття, металевого
огородження покриття та по
влаштуванню покрівлі з листової
оцінкованої сталі.

100 000,0

20 000,0

2 304,6

7 000,0

34 000,0

Житловокомунальне
господарство
ВІДНОВЛЕННЯ ШОСТОГО
ПІД"ЇЗДУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
№1/5 НА ВУЛ. СОЛОМІЇ
КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Департамент
КП "Житлоінвестбуд - УКБ"
будівництва та
житлового забезпечення

1516082
"Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства"

-

70 000,0

20 000,0

На обстеження даху та горища
будинку, перевірки чи враховано в
ПКД всі необхідні обсяги робіт,
скоригування ПКД, яка розроблена у
цінах 2019 року, проведення
демонтажних робіт (частково) та
початок роботи по влаштуванню
дерев"яних крокв, прогонів,стійок,
обрещітки та інших несучих
елементів покриття, металевого
огородження покриття та по
влаштуванню покрівлі з листової
оцінкованої сталі.
На обліку громадян, які потребують
надання житлового приміщення з
фондів житла для тимчасово
проживання перебуває понад 200
сімей. На теперішній час фонд житла
не створений. Придбання
тимчасового житла буде
здійснюватися за рахунок
співфінансування з державного
бюджету (70%) відповідно до
постанови Кабінету Міністрів
України від 04.10.2017 № 769 (кошти
міського бюджету у сумі 4 000 000,00
грн та кошти державного бюджету у
сумі 9 333 333,33 грн)

Тихонович Ю.С

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Тихонович Ю.С

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

890

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЮКЕРНИХ
ПЕРЕХОДIВ ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО

ЖКГ

БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З
МЕТОЮ ЛIКВIДАЦIЇ КНС "НИВКИ" В
М.КИЄВI

-

-

-

50 778,80

-

-

-

2 000,00

-

-

50 000,00

-38 000,00

891
ПрАТ "АК "Київводоканал"

892

Тихонович Ю.С

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=800-900-2000 ММ НА ВУЛ.
ВЕРБОВIЙ НА ДIЛЯНЦI ВIД КАМЕРИ
ГАСIННЯ НАПIРНИХ КОЛЕКТОРIВ
КНС "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС
"ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНI
М. КИЄВА

Тихонович Ю.С

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОХIДНОГО
КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400
ММ ВIД СТАНЦIЇ МЕТРО "ДНIПРО"
ДО ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКОЇ В М.
КИЄВI

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ НАПIРНИХ
МУЛОПРОВОДIВ БОРТНИЦЬКОЇ
СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ ВIД КАМЕРИ МК2
ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 1 В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
ДО КАМЕРИ МК20 НА ТЕРИТОРIЇ
ГНIДИНСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ
БОРИСПIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ,
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦІЯ НОВОМИШОЛОВСЬКОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ
ВОДОВОДУ №1 ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ
ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ ДО
НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
«СМОРОДИНСЬКА» (ВІД ВУЛ.
С.СКЛЯРЕНКА, 9/2 ДО ПРОСП.
С.БАНДЕРИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ
МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ.
МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ
КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ
М.КИЄВА

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ N 5
В С. ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ З
СИСТЕМОЮ ПРЕДОЧИСТКИ
ФІЛЬТРАТУ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.
ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5
В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2

ЖКГ

СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М.
КИЄВА НА ПЕРIОД ДО 2030 РОКУ, II
ЕТАП (РОЗРАХУНКОВОIНФОРМАЦIЙНИЙ КОМПЛЕКС
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)

893

894

Тихонович Ю.С

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Тихонович Ю.С

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ПрАТ "АК "Київводоканал"

-

-

-

2 000,00

896

Тихонович Ю.С

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ПрАТ "АК "Київводоканал"

897

Тихонович Ю.С

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ПрАТ "АК "Київводоканал"

898
ПрАТ "Київспецтранс"

899
ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ПрАТ "Київспецтранс"

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Департамент житловокомунальної інфраструктури

ПрАТ "Київспецтранс"

900

901

Перерозподіл бюджетних коштів за рахунок
об'єкту " Реконструкція дюкерних переходів
через р. Дніпро"

Для завершення підготовчих робіт до
початку санації у 2022 році необхідно
всього 12,0 млн грн

Для продовження проектних робіт

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

-

-

8 000,00

12 000,00

Для завершення виконання будівельних
робіт

Перерозподіл бюджетних коштів за рахунок
об'єкту " Реконструкція дюкерних переходів
через р. Дніпро"

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету, та 19002,5 за рахунок перерозподілу
бюджетних коштів за рахунок з обєкту "
Реконструкція дюкерних переходів через р.
Дніпро"

Для продовження проектних робіт

Для продовження реалізації проєктів, які
були включені до Програми у 2021 році

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

895
ПрАТ "АК "Київводоканал"

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

-

-

-

Для початку виконання робіт на
стратегічно важливому об'єкті

48 000,00

Перерозподіл бюджетних коштів за рахунок
об'єкту " Реконструкція дюкерних переходів
через р. Дніпро"
-

-

-

Для завершення проектних робіт

2 483,10

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

-

-

-

Для завершення проєктних робіт та
початку реалізації проєкту

11 300,00

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету
-

-

20 000,00

Для завершення робіт

30 000,00

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету
-

-

5 400,00

Для завершення проектних робіт.

1 000,00

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету
-

-

5 000,00

Для завершення проектних робіт.

1 000,00

Перерозподіл бюджетних коштів
-

-

8 000,00

-8 000,00

Зміна замовника робіт

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

902

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП "Група впровадження проекту
з енергозбереження в
адмiнiстративних i громадських
будiвлях м.Києва"

ЖКГ

ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ
КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТI,
ЖБК ТА ОСББ
ТЕПЛОЛIЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З
ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ
ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦIЇ
(ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)

ЖКГ

ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI
ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНI
ПРОВУЛКУ АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА
У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ.
НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У
СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

ЖКГ

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТI НА ПРОСПЕКТI
ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 14/16 В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬОНУ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З
РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ ТА
ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ У
СЕЛИЩІ РИБНОМУ ДНІПРОВСЬКОГО
РАЙОНУ

-

-

-

903
КП "Київбудреконструкція"

-

-

8000,0

-8 000,00

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП "Київбудреконструкція"

905
СВКП "Київводфонд"

906
СВКП "Київводфонд"

-

-

-

-

-

-

-

3388,1

-

8 000,00

-3 388,10

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

СВКП "Київводфонд"

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ
ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

-

-

-

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

СВКП "Київводфонд"

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ, 87-Г В
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

-

-

-

4 344,60

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВП ТА А
НА КОТЛАХ СП "ЗАВОД ЕНЕРГIЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

-

-

-

5 000,00

-

-

-

7 000,00

-

-

-

6 000,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАНЦIЇ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЗI
ВСТАНОВЛЕННЯМ У КОМIРКАХ
КОТЛIВ № 5 I № 6 НОВИХ
ВОДОГРIЙНИХ КОТЛIВ
ПОТУЖНIСТЮ 100 ГКАЛ/ГОД, ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКIВ, 17

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
ДО СТАНЦIЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ2 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКIВ, 17

910

911

Не вирішене питання з комерційним
забудовником

Для початку виконання підготовчих
будівельних робіт. Біля житлового
будинку по вул.Нововокзальна,21
внаслідок особливостей місцевого
рельєфу виникла ситуація пов’язана з
загрозою пошкодження будинків
зсувними грунтами та деревами. Для
проведення авторського нагляду на
об'єкті необхідно 100 тис.грн

Не можливість виконати роботи,
відсутня земельна ділянка

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

Для розробки проектної документації.
Будівництво об'єкту необхідне для
забезпечення мешканців селища Рибне
питною водою.

Перерозподіл бюджетних коштів за рахунок
об'єкту " Будівництво артезіанської свердловини
малої продуктивності на проспекті Героїв
Сталінграда 14/16 в Оболонському районі"

Для початку будівництва / реконструкції.
У 2021 році планувалося розпочати
будівництво даного об’єкту, але з огляду
на тривалий час, що необхідний на
розробку проєктно-кошторисної
документації, її погодження та
проведення експертизи, розпочати
будівництво у 2021 році не має
можливості. Тому пропонується
перенести початок будівництво на 2022
рік. Будівництво свердловини на
проспекті Оболонському, 14-Б у 2022
році пропонується забезпечити замість
свердловини на проспекті Героїв
Сталінграда так як територія її
будівництва знаходиться у власності
Київводоканалу, що ускладнює процес
отримання дозволу на його будівництво,
а територія будівництва свердловини на
проспекті Оболонському, 14-Б належить
до комунальної власності м. Києва.

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

Для початку будівництва / реконструкції.
Пріоритетність будівництва даного
об’єкту пов’язана із місцем його
розташування, а саме Голосіївським
парком. Будівництво об’єкту потрібно
забезпечити на виконання численних
звернень мешканців району щодо
необхідності доступу до чистої питної
води у місці масового відпочинку людей.
По об'єкту відбувалося коригування
кошторисної документації у 2020 році, а
тому він готовий до запуску у реалізацію
в 2022 році.

3388,1

908

909

Перерозподіл бюджетних коштів на об'єкт
"БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ"

325,00

907

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Перерозподіл бюджетних коштів на об'єкт
"БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНОТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА
ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У
СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ"
Перерозподіл бюджетних коштів за рахунок
об'єкту " Протизсувні роботи на схилі озера
Глинка в районі провулку Академіка Філатова у
Печерському районі"

904

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Для продовження реалізації заходу, що
здійснюється у 2021 році. Встановлення
105 лічильників

15 255,40

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

для забезпечення надійного
фукнціонування електрообладнання СП
"ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету
для забезпечення надійного
фукнціонування електрообладнання СП
"ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

для забезпечення надійного
фукнціонування електрообладнання СП
"ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

912
ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ЖКГ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ВУЛИЦЯ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ, 1 У
СОЛО'МЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

ЖКГ

СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М.
КИЄВА НА ПЕРIОД ДО 2030 РОКУ, II
ЕТАП (РОЗРАХУНКОВОIНФОРМАЦIЙНИЙ КОМПЛЕКС
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)

913
КП "Київтеплоенерго"

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету
-

-

-

Перерозподіл
-

-

-

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКОМЕМОРІАЛЬНИЙ
ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК

ЖКГ

-

-

-

Департамент житловокомунальної
РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО
інфраструктури

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ
СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ,
ВУЛ. КРАЙНЯ, 3. ІІ ЧЕРГА

-

-

-

Департамент житловокомунальної
РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО
інфраструктури

ЖКГ

БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ
СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ,
ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18

-

-

-

1500

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ОБЛАДНАННЯ МІСЬКОГО
КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН

6 529,00

44 312,28

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
РИТУАЛЬНОГО КОРПУСУ ТА
ПІДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ МІСЬКОГО
КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН

500,00

26 741,83

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ.
ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 81

205,30

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: ПЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, Б/Н
1

1 950,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА, 24

204,60

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 22-Б

207,30

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА,
Б/Н 1

2 100,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 18

203,60

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ:
ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ І
ОЛЕКСАНДРА ПИРОГОВСЬКОГО

198,10

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ:
ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ МИХАЙЛА
КОТЕЛЬНИКОВА І АНАТОЛІЯ
ПЕТРИЦЬКОГО

194,20

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

Відповідно до пункту 3 Протоколу
доручень №51, напрацьованого під час
наради з обговорення питань
спорудження алеї перепоховань видатних
українських діячів, похованих за межами
України, з комплексом будівель
адміністративно-господарського
призначення на території комунального
підприємства - Державного історикомеморіального Лук'янівського
заповідника під головуванням
Поворозника М.Ю. Для проведення
тендеру з визначення підрядної
організації. Для завершення проектних
робіт необхідно 1 350,0 тис.грн

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

Для завершення будівництва /
реконструкції. Можливість здійснення
сімейних поховань в одну нішу (4-6 урн з
прахом). Загальна кількість поховань 3,0
тис.урн, що економить біля 0,9 га площі
земельної ділянки під одинарні
поховання. Для розробки проектної
документації необхідно 230,0 тис грн

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

Для завершення будівництва /
реконструкції. Можливість здійснення
сімейних поховань в одну нішу (4-6 урн з
прахом). Загальна кількість поховань
4,08 тис.урн, що економить біля 1,2 га
площі земельної ділянки під одинарні
поховання. Для розробки проектної
документації необхідно 50,0 тис грн

1500

916

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

5 000,00

915

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Для розробки схеми (Об'єкт передається
від Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури)

8 000,00

914

УЛАШТУВАННЯ АЛЕЇ
ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ
ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З
РЕКОНСТРУКЦІЄЮ БУДІВЕЛЬ
АДМІНІСТРАТИВНОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА - ДЕРЖАВНОГО
ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО
ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

Для виконання проектних робіт

750,00

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету
Забезпечення завершення робіт по об'єкту

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету
Забезпечення завершення робіт по об'єкту

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

927

928

929

930

931

932

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ЯКУБА КОЛАСА, 25

207,40

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 14

257,40

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85

202,40

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 15-17

222,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 63

160,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 80

176,80

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНА
"КАСКАДНИЙ" ЗА АДРЕСОЮ:
МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ (НЕПАРНА
СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)

1 350,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДАНИЛА
ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 2-Б (ПІДЗЕМНА)

1 750,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО
КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
МЕЖОВА, 25

199,60

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ
ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА
ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІСОВОГО
КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ,3

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.
ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3

1 200,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
СТЕЦЕНКА,18

1 000,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
БАЙКОВА 1,3,5,6

1 000,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216030
Організація благоустрою населених пунктів

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216013
Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

-

-

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

1 000,00

2 160,00

1 100,00

515,00

200,00

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

250,00

300,00

1 500,00

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

700,00

1 500,00

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА,ВУЛ.
БАЙКОВА 1,3,5,6
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ
БРОАРСЬКОГО РАЙОНУ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОВНОГО
МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ
ОХОРОНИ ПІВНІЧНОГО
КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С. ВІТАПОШТОВА
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

210,00

510,00

4 000,00

6 000,00

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Для забезпечення стабільної роботи
фонтанного комплексу й попередження
виникнення аварійних ситуацій
Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні
Пропонується в зв'язку з нестачею площі
для почесних поховань.

Пропонується в зв'язку з незадовільним
технічним станом будівлі.

Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом будівлі охорони.
Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом поливального
водопроводу.(Корозіятруб, пориви)
Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом поливальн.
водопроводу. Нові ділянки не обладнані
системою поливальн. водопроводу.)
Пропонується в зв'язку з відсутністю
твердого покриття на проїздах між
ділянками для поховання.
Відсутність твердого покриття на
основних проїздах між ділянками для
поховання.
Дорожне покриття перебуває в
незадовільному технічному стані.
Необхідне проведення ямкового ремонту.
Дорожне покриття перебуває в
незадовільному технічному стані.
Необхідне проведення ямкового ремонту.
Дорожне покриття перебуває в
незадовільному технічному стані.
Необхідне проведення ямкового ремонту.
Приміщення знаходяться в
незадовільному технічному стані.
Приміщення знаходяться в незадовільному технічному стані і потребують
ремонту.

Для завершення проєктних робіт

949

950

951

952

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.
ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
Департамент житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

-

-

-

Житловокомунальне
господарство

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

-

-

-

-

1216011
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ
ПАВЛА ТИЧИНИ, 6

1216014
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
1216014
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів

Встановлення КП "Київкомунсервіс"
автоматизованих підземних контейнерів
1 300,00

-10 000,00

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

-

6 400,00

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

-

Капітальний ремонт фасаду адмінбудівлі
по вул. В.Житомирська, 15-А

225 454,10

10 000,00

180 356,90

100 000,00

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216011
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ У
ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ МІСТА
КИЄВА, В ЯКИХ СТВОРЕНІ
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, А
ТАКОЖ У КООПЕРАТИВНИХ
БУДИНКАХ (КОНКУРС ПРОЕКТІВ
2022 РОКУ)

ВО КМР (КМДА)
Заступник голови
Пантелеєв П.О.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

-

Житловокомунальне
господарство

-

1216012
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ

1 500,00

955

П.Пантелеєвзаступник голови
Київської міської
державної
адміністрації

Управління екології
та природних
ресурсів виконавчого
органу Київської
Комунальне об'єднання
міської ради
"Київзеленбуд"
(Київської міської
державної
адміністрації

П.Пантелеєвзаступник голови
Київської міської
державної
адміністрації

Управління екології
та природних
ресурсів виконавчого
органу Київської
Комунальне об'єднання
міської ради
"Київзеленбуд"
(Київської міської
державної
адміністрації

П.Пантелеєвзаступник голови
Київської міської
державної
адміністрації

Управління екології
та природних
ресурсів виконавчого
органу Київської
Комунальне об'єднання
міської ради
"Київзеленбуд"
(Київської міської
державної
адміністрації

П.Пантелеєвзаступник голови
Київської міської
державної
адміністрації

П.Пантелеєвзаступник голови
Київської міської
державної
адміністрації

Житловокомунальне
господарство

Будівництво пожежного депо і двох
лісових кордонів Дарницького
лісопаркового господарства та
пожежного депо і будівлі виробничослужбового призначення
Святошинського лісопаркового
господарства

2817310
«Будівництво обєктів житлоово-комунального
господарства»

-

-

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

Перерозподіл бюджетних коштів з об'єкту
"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ПАВЛА
ТИЧИНИ, 6"

За рахунок збільшення доходної частини
бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ
ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ
"НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ

2817310
«Будівництво обєктів житлово-комунального
господарства»

-

18853

-

-

-

+ 10000,00

Спеціальний фонд бюджету міста Києва, За
рахунок збільшення прогнозу доходів до
загального фонду бюджету (за такими
джерелами: податок на збір на доходи
фізичних осіб, податок на прибуток
підприємств, акцизний податок, податок на
майно, єдиний податок), та передачі коштів
із загального фонду до спеціального фонду
бюджету розвитку.

Потреба в забезпеченні лісових
господарств об’єктами охорони від
пожеж

3000

Спеціальний фонд бюджету міста Києва, За
рахунок збільшення прогнозу доходів до
загального фонду бюджету (за такими
джерелами: податок на збір на доходи
фізичних осіб, податок на прибуток
підприємств, акцизний податок, податок на
майно, єдиний податок), та передачі коштів
із загального фонду до спеціального фонду
бюджету розвитку.

Збільшення обсягів фінансування на
виконання робіт в межах проєктнокошторисної документації та
отриманого експерного звіту для
продовження робіт з будівництва
дитячого майданчику та
реконструкціїї сходів No3 до нижньої
набережної вздовж р. Дніпро, а також
будівництва насосної станції для
забезпечення повноцінної та
постійної роботи поливозрошувальноi мережі

37000

Спеціальний фонд бюджету міста Києва, За
рахунок збільшення прогнозу доходів до
загального фонду бюджету (за такими
джерелами: податок на збір на доходи
фізичних осіб, податок на прибуток
підприємств, акцизний податок, податок на
майно, єдиний податок), та передачі коштів
із загального фонду до спеціального фонду
бюджету розвитку.

Для виконання робіт в межах
проєктно-кошторисної документації,
згідно дефектного акту (влаштування
дитячого майданчика, зовнішне
електроосвітлення, виконання робіт
проїзди, доріжки, озеленення,
влаштування МАФ, урни,
прокладання кабелю
відеоспостереження, влаштування
Фонтан-аератор №l та №2,
багатофункціональні спортивні поля).

956

Житловокомунальне
господарство

-

6 500,00

1210160
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громад

953

954

Встановлення підземних контейнерів КП
Київжитлоспецексплуатація

10 000,00

Перерозподіл бюджетних коштів на об'єкт
"ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ У
ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ МІСТА КИЄВА, В
ЯКИХ СТВОРЕНІ ОБ'ЄДНАННЯ
СПІВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ
БУДИНКІВ, А ТАКОЖ У КООПЕРАТИВНИХ
БУДИНКАХ (КОНКУРС ПРОЕКТІВ 2022
РОКУ)"

957

958

959

Житловокомунальне
господарство

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА
БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО"
У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

Управління екології
та природних
ресурсів виконавчого
органу Київської
КП «Плесо»
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації

Житловокомунальне
господарство

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ
СПОРУД "ХАРКIВСЬКI" ПО ВУЛ.
РЕВУЦЬКОГО, 40 В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.
КИЄВА

2817310
«Будівництво обєктів житловокомунального господарства»

-

20053,2

14936,6

Управління екології
та природних
ресурсів виконавчого
органу Київської
КП «Плесо»
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації

Житловокомунальне
господарство

РЕКОНСТРУКЦIЯ
ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ
СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

2817310
«Будівництво обєктів житловокомунального господарства

-

13500

10063,4

2817310
«Будівництво обєктів житлово-комунального
господарства»

-

-

Спеціальний фонд бюджету міста Києва, За
рахунок збільшення прогнозу доходів до
загального фонду бюджету (за такими
джерелами: податок на збір на доходи
фізичних осіб, податок на прибуток
підприємств, акцизний податок, податок на
майно, єдиний податок), та передачі коштів
із загального фонду до спеціального фонду
бюджету розвитку.
Спеціальний фонд бюджету міста Києва, За
рахунок збільшення прогнозу доходів до
загального фонду бюджету (за такими
джерелами: податок на збір на доходи
фізичних осіб, податок на прибуток
підприємств, акцизний податок, податок на
майно, єдиний податок), та передачі коштів
із загального фонду до спеціального фонду
бюджету розвитку.

Для продовження будівельних робіт

Для продовження робіт на ділянках
Шлюзу та Почайна, що входять до
складу обєкту Опечень.

960

П.Пантелеєвзаступник голови
Київської міської
державної
адміністрації

Управління екології
та природних
ресурсів виконавчого
органу Київської
КП «Плесо»
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації

Житловокомунальне
господарство

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ
СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ
У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ ТЕЛИЧКА
У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

2817310
«Будівництво обєктів житловокомунального господарства

-

-

10000

Спеціальний фонд бюджету міста Києва, За
рахунок збільшення прогнозу доходів до
загального фонду бюджету (за такими
джерелами: податок на збір на доходи
фізичних осіб, податок на прибуток
підприємств, акцизний податок, податок на
майно, єдиний податок), та передачі коштів
із загального фонду до спеціального фонду
бюджету розвитку.

Для проведення І черги реконструкції
очисних споруд

