
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016  № 861)     

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація      46
       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік 
(затверджено)

2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов’язкове посилання на нормативний документ, 
відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) граничний 

обсяг
необхідно 

додатково +
1 2 3 4 5 6 7

4611010  Дошкільна осв iта 141 414,877 214 442,500 234 404,400 43 730,900
2111 Заробітна плата 65 420,465 111 357,700 131 238,200 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 14 562,944 24 498,700 28 872,400 0,000

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 3 626,090 7 664,400 7 507,800 7 704,300

Придбання: пожежного інвентарю - 60,6 тис.грн, меблів - 3000,0 тис.грн, посуду - 500,6 тис.грн, обладнання для ігрового майданчика - 
2888,2 тис.грн, передплата періодичних видань - 118,5 тис.грн, госптоварів - 1136,4 тис.грн.

2220
Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали 117,318 206,400 108,700 0,000

2230 Продукти харчування 18 694,927 27 256,500 28 567,600 1 476,800 Необхідні додаткові кошти на збільшення кількості днів відвідувань дітей до 130 днів та збільшення вартості харчування 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 826,100 6 912,700 3 316,600 11 540,300

Встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій - 8094,1 тис.грн, ремонт та обслуговування електрощитових - 
214,0 тис.грн, ТО обладнання пралень та харчоблоків - 100,0 тис.грн, обстеження будівель та надання технічного паспорту - 3060,0 тис.грн, 
електророботи, заземлення, занулення - 72,2 тис.грн.

2271 Оплата теплопостачання 18 642,313 20 262,000 23 520,400 0,000

2272
Оплата водопостачання та 
водовідведення 784,817 1 628,700 1 937,200 0,000

2273 Оплата електроенергії 2 557,495 3 372,100 3 426,100 0,000
2274 Оплата природного газу 124,954 156,500 171,600 0,000
2276 Оплата енергосервісу 145,500 50,500 0,000

2282

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 17,100 0,000

2800 Інші поточні видатки 75,954 14,800 23,000 321,500
Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 
Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 1 760,528 1 115,600 7 253,000

Придбання обладнання для харчоблоків (233шт)-6158,0 тис.грн, з них: ел.мясорубок (21шт)-357 тис.грн, машин для переробки овочів 
(30шт)-780 тис. грн, холодильників (21шт)-315 тис. грн, холодильних шаф (38шт)-950 тис.грн, електрокотлів (7шт)-175 тис.грн, духових 
шаф(10шт)-130 тис.грн, електрокипятильників (14шт)-168 тис.грн, картоплечисток (12шт)-240 тис.грн, електроплит (13шт)-216 тис.грн, 
газової плити (1шт)-15 тис.грн, ел.сковорідок (14шт)-560 тис.грн, тістомішалок (30шт)-1350 тис.грн, пекарських шаф (12шт)-252 тис.грн,  
пароконвенкоматів (10шт)-650 тис. грн. Придбання: пральних машин (43шт)-645 тис.грн, комплексу для відновлення зору "Амблиокор-01-3" - 
450 тис.грн.

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 13 220,972 9 850,900 5 647,200 15 435,000

Ремонт фасадів (3058 м²) - 2600,0 тис. грн., ремонт приміщень (1667 м²) - 2500,0 тис. грн.,  ремонт покрівель (167 м²) - 50,0 тис. грн.,  
ремонт інженерних мереж (ЦО,ГВП,ХВП, каналізація) (5000 пог.м) - 1500,0 тис. грн., ремонт огорожі (546 пог.м.)- 600,0 тис. грн, ремонт 
електромереж та електрощитових -500,0 тис. грн., благоутрій території (2000 м²) - 1000,0 тис.грн, капітальний ремонт вхідної групи (53 м²) 
-100,0 тис.грн., ремонт  ігрових майданчиків та тірьових навісів (680 м²)- 3300,0 тис.грн. З метою забезпечення у повному обсязі 
архітектурної доступності до міських навчальних закладів комунальної форми власності необхідно встановити  пандуси в 28 закладах  на 
суму 3285,0 тис. грн.

ВСЬОГО 141 414,877 214 442,500 234 404,400 43 730,900

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п КПКВК* Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2018 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2018 рік 
(проект) зміни 

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7



1 2 3 4 6 7
4611010  Дошкільна осв iта
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
затрат

1 обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: тис. грн. Звітність установ 1 400 4 000
2  - капітальний ремонт фасаду тис. грн. Звітність установ 2 600

продукту
1 кількість заходів з енергозбереження од.; Звітність установ 1 2
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з них: кв.м. Звітність установ 438 3 496
3  - капітальний ремонт фасаду кв.м. Звітність установ 3 058

ефективності
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження тис. грн. Розрахунок 1 400 2 000
2 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: тис. грн. Розрахунок 3,196 1,144
3  - капітальний ремонт фасаду тис. грн. Розрахунок 0,85

якості

1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та 
енергоноіїв внаслідок реалізаціїї заходів з енергозбереження тис. грн. Розрахунок 7,171 25,185
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
затрат

1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: тис. грн. Звітність установ 4 247,2 17 082,2
2  - капітальний ремонт мереж та МІТП тис. грн. Звітність установ 1 500
3  - капітальний ремонт покрівель (дахів) тис. грн. Звітність установ 50
4  -  капітальний ремонт інших приміщень тис. грн. Звітність установ 2 500
5  -  капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків тис. грн. Звітність установ 1 500 4 800
6  -  капітальний ремонт інших об'єктів тис. грн. Звітність установ 2 447,2 7 932,2
7 загальна площа приміщень установ (закладів) кв.м. Звітність установ 65 866,8 65 866,8
8 площа, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ 6 510 6 510

продукту
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт од.; Звітність установ 2 9
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: кв.м. Звітність установ 500 3 014
3 капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків кв.м Звітність установ 300 980
4 капітальний ремонт покрівель (дахів) кв.м Звітність установ 167
5 капітальний ремонт інших приміщень кв.м Звітність установ 1 667
6 капітальний ремонт мереж та МІТП пог.м. Звітність установ 5 000
7 кількість інших об’єктів, де проведено капітальний ремонт од. Звітність установ 9 36

ефективності
1 середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м тис. грн. Розрахунок 0,3

2
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. 
площі тис. грн. Розрахунок 0,299

3
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. 
площі тис. грн. Розрахунок 1,5

4
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та 
спортивних майданчиків 1 кв. м. площі тис. грн. Розрахунок 2,742 4,898

5 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці  інших об’єктів тис. грн. Розрахунок 271,911 220,339
якості

1
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що 
потребувала капітального ремонту % Розрахунок 14,41 100
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
ефективності

1 середні витрати на 1 дитину, з них: гривень Розрахунок 31 364,09 31 765,18
2 - на 1 дівчинку гривень Розрахунок 31 321,01 31 721,55
3 - на 1 хлопчика гривень Розрахунок 31 404,7 31 806,31
4 діто-дні відвідування днів Розрахунок 745 880 835 900

якості
1 кількість днів відвідування днів Розрахунок 116 130

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування (у розрізі їх видів) тис. грн. Звітність установ 7 253

2 побутова техніка тис.грн Звітність установ 6 803
3 інші тис.грн Звітність установ 450

продукту

1
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної 
бази од Звітність установ 36



1 од 36

2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у 
розрізі їх видів) од Звітність установ 277

3 побутова техніка од Звітність установ 276
4 інші од Звітність установ 1

ефективності
1 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки тис.грн Розрахунок 24,649
2 середні витрати на  придбання одиниці одного обладнання (предмету) тис.грн Розрахунок 450

якості
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами
(тис.грн.)

Код Найменування 

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках  (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно 

до якого існує необхідність у додаткових коштах) індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

 індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7
4611010  Дошкільна осв iта 253 601,234 6 450,000 271 654,391 1 000,000

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 5 980,385 6 450,000 6 279,404 1 000,000

2019 РІК Заміна вікон (120 м²) - 400,0 тис. грн, ремонт пральні (110 м²) - 380,0 тис. грн., ремонт басейну (163) - 1000,0 тис.грн., ремонт 
покрівель (1000 м²) - 300,0 тис. грн., ремонт місць загального користування (82) - 270,0 тис.грн., ремонт електромереж та електрощитових 
-100,0 тис. грн., благоутрій території (10000 м²) - 1500,0 тис.грн, капітальний ремонт пожежної сигналізації -500,0 тис.грн., ремонт  ігрових 
майданчиків та тірьових навісів (400 м²)- 2000,0 тис.грн. 2020 РІК Ремонт  ігрових майданчиків та тірьових навісів (200 м²)- 1000,0 тис.грн.

ВСЬОГО 253 601,234 6 450,000 271 654,391 1 000,000

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п КПКВК* Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації 2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 

показників

2019  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2020 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 
індикативни

х 
прогнозних 
показників

2020 рік 
(прогноз), 

зміни у 
разі 

передбаче
ння 

додаткови
х коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4611010  Дошкільна осв iта
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
затрат

1
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення 
приміщень, з них: тис. грн. Звітність установ 1 482,6 400 1 556,73

2  - заміна вікон тис. грн. Звітність установ 1 482,6 400 1 556,73
3  - капітальний ремонт фасаду тис. грн. Звітність установ

продукту
1 кількість заходів з енергозбереження од.; Звітність установ 1 1 1
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з них: кв.м. Звітність установ 438 120 438
3  - заміна вікон кв.м. Звітність установ 438 120 438
4  - капітальний ремонт фасаду кв.м. Звітність установ

ефективності

1
середні витрати на проведення одного заходу з 
енергозбереження тис. грн. Розрахунок 1 482,6 400 1 556,73

2
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з 
них: тис. грн. Розрахунок 3,385 3,333 3,554

3  - заміна вікон тис. грн. Розрахунок 3,385 3,333 3,554
4  - капітальний ремонт фасаду тис. грн. Розрахунок

якості

1

динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, 
% по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік 
який передує здійснення заходів з енергозбереження) % Розрахунок 99 99 99

2

обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату 
комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізаціїї 
заходів з енергозбереження тис. грн. Розрахунок 6,956
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
затрат

1
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших 
об'єктів, з них: тис. грн. Звітність установ 4 497,785 6 050 4 722,674 1 000



1 тис. грн. 4 497,785 6 050 4 722,674 1 000
2  - капітальний ремонт мереж та МІТП тис. грн. Звітність установ
3  - капітальний ремонт місць загального користування тис. грн. Звітність установ 270
4  - капітальний ремонт покрівель (дахів) тис. грн. Звітність установ 300
5  -  капітальний ремонт інших приміщень тис. грн. Звітність установ 1 380
6  -  капітальний ремонт харчоблоку тис. грн. Звітність установ 317,7 333,585

7
 -  капітальний ремонт/облаштування ігрових та 
спортивних майданчиків тис. грн. Звітність установ 1 588,5 2 000 1 667,925 1 000

8  -  капітальний ремонт інших об'єктів тис. грн. Звітність установ 2 591,585 2 100 2 721,164
9 загальна площа приміщень установ (закладів) кв.м. Звітність установ 65 866,8 65 866,8 65 866,8 65 866,8

10 площа, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ 6 510 1 875 6 510 200
продукту

1
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний 
ремонт од.; Звітність установ 2 6 2 1

2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: кв.м. Звітність установ 500 1 755 500 200

3
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних 
майданчиків кв.м Звітність установ 300 400 300 200

4 капітальний ремонт місць загального користування кв.м Звітність установ 82
5 капітальний ремонт покрівель (дахів) кв.м Звітність установ 1 000
6 капітальний ремонт інших приміщень кв.м Звітність установ 273
7 капітальний ремонт харчоблоку кв.м Звітність установ 200 200
8 капітальний ремонт мереж та МІТП пог.м. Звітність установ
9 кількість інших об’єктів, де проведено капітальний ремонт од. Звітність установ 9 3 9

ефективності

1
середні витрати на проведення капітального ремонту 
мереж та МІТП 1 пог..м тис. грн. Розрахунок

2
середні витрати на проведення капітального ремонту 
місць загального користування 1кв. м. площі тис. грн. Розрахунок 3,293

3
середні витрати на проведення капітального ремонту 
покрівель (дахів) 1 кв. м. площі тис. грн. Розрахунок 0,3

4
середні витрати на проведення капітального ремонту 
інших приміщень 1 кв. м. площі тис. грн. Розрахунок 5,055

5
середні витрати на проведення капітального ремонту 
харчоблоку 1 кв. м. площі тис. грн. Розрахунок 1,589 1,668

6

середні витрати на проведення капітального ремонту 
/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. 
площі тис. грн. Розрахунок 2,904 5 3,049 5

7
середні витрати на проведення капітального ремонту 
одиниці  інших об’єктів тис. грн. Розрахунок 287,954 700 302,351
якості

1
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до 
площі, що потребувала капітального ремонту % Розрахунок 14,41 100 14,41 100
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
ефективності

1 середні витрати на 1 дитину, з них: гривень Розрахунок 33 991,26 36 480,59
2 - на 1 дівчинку гривень Розрахунок 33 944,58 36 430,48
3 - на 1 хлопчика гривень Розрахунок 34 035,28 36 527,82
4 діто-дні відвідування днів Розрахунок 745 880 745 880

якості
1 кількість днів відвідування днів Розрахунок 116 116

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування (у розрізі їх видів) тис. грн. Звітність установ

2 побутова техніка тис.грн Звітність установ
3 інші тис.грн Звітність установ

продукту

1
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення 
матеріально-технічної бази од Звітність установ

2
кількість придбаного обладнання і предметів 
довгострокового користування (у розрізі їх видів) од Звітність установ

3 побутова техніка од Звітність установ
4 інші од Звітність установ

ефективності
1 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки тис.грн Розрахунок



1 тис.грн

2
середні витрати на  придбання одиниці одного 
обладнання (предмету) тис.грн Розрахунок
якості

1
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення 
матеріально-технічної бази, порівняно з  минулим роком % Розрахунок

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020  роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі 
змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018  (плановий) рік за бюджетними програмами 
(тис.грн.)

КПКВК Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік 
(затверджено)

2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік 
(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні 

додаткові кошти)граничний обсяг необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7
4611010  Дошкільна осв iта 15 435

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ)В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ №  775 ВУЛ.Н.УЖВІЙ,4-Б

130

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності.. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 104 ВУЛ.ПОЛКОВА 58

105

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 120 ВУЛ.КОНСТЯНТИНІВСЬКА, 13А

80

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 142 ПР.ПРАВДИ,96

105

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 151 ВУЛ М.ГРЕЧКИ 10 Б

90

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 16 ВУЛ.АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4

130

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 162 ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА,5

100

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 163 КОПИЛІВСЬКА,55

110

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 188 ВУЛ. М.ГРЕЧКА,6А

120

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 268 ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА,6

130

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 307 ВУЛ.БРАТСЬКА,7/11

120

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 307 ВУЛ.БРАТСЬКА,7/11

120

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 399 ВУЛ.МЕЖОВА 12-А

110

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 435 ВУЛ.МЕЖОВА 22 А

100

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 45 ВУЛ.МЕЖОВА,17

120

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 486 ВУЛ.М.ГРЕЧКА 20 Д

120

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 518 ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО 24 Б

130

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 556 ПР.СВОБОДИ 32

125

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 56 ПР.МЕЖОВИЙ,7

110

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 563 ПР.СВОБОДИ 44

130

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 570 ПР.ГОНГАДЗЕ.16

120

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 676 ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,30

130

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 679 ПР.ГОНГАДЗЕ.32 Д

130

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 763 ПР.В.ПОРИКА,3 Б

120

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 777 ПР.СВОБОДИ 2-Б

130

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 802 ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА,11

130

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 803 ВУЛ.В.ПОРИКА,14 В

120

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 88 ВУЛ.КОПИЛОВСЬКА,8

130

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 96 ВУЛ.ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА,19

110

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА 
ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ № 96 ВУЛ.ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА,19

110

З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних 
закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 
цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 

міської ради від 03.03.2016 №125/125 
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД № 104 ВУЛ.ПОЛКОВА,58 500

З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 
Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 

2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД № 626 ПР.ПРАВДИ 108 А 300

З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 
Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 

2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД № 676 ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,30 200

З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 
Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 

2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ 
МАЙДАНЧИКІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 104 
ВУЛ.ПОЛКОВА, 58

800

У  зв'язку з аварійним станом ігрових майданчиків та тіньових навісів, з метою створення 
безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. Дефектний акт від 

01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», 
затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ 
МАЙДАНЧИКІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 556 
ПР.СВОБОДИ, 32

1 000

У  зв'язку з аварійним станом ігрових майданчиків та тіньових навісів, з метою створення 
безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. Дефектний акт від 

01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», 
затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ 
МАЙДАНЧИКІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 
ПР.СВОБОДИ,44

500

У  зв'язку з аварійним станом ігрових майданчиків та тіньових навісів, з метою створення 
безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. Дефектний акт від 

01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», 
затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ 
МАЙДАНЧИКІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 
ПР.СВОБОДИ 2-Б

1 000

У  зв'язку з аварійним станом ігрових майданчиків та тіньових навісів, з метою створення 
безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. Дефектний акт від 

01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», 
затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 45 ВУЛ.МЕЖОВА,17 50

Для забезпечення належного температурного режиму  та збереження майна у закладах освіти 
є необхідним здійснення ремонту покрівель. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна 

цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської 
міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / 
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№ 676 ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,30

70
З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / 
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№ 763 ВУЛ.В.ПОРИКА 3-Б

70
З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / 
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№ 777 ПР.СВОБОДИ 2-Б

60
З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / 
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№ 98 ПР.ПРАВДИ 3-А 

70
З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / 
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
№ 163 ВУЛ,КОПИЛІВСЬКА,65

70
З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / 
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№ 435 ВУЛ.МЕЖОВА,22-А

60
З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / 
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№ 45 ВУЛ.МЕЖОВА,17

60
З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / 
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№ 518 ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО 24-А

40
З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 142 ПРОСП. ПРАВДИ, 96-А 100

З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 
Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 

2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ № 56 ПР.МЕЖОВИЙ, 7-А 1 000

З метою зниження обсягів енергоспоживання,  підвищення  рівня комфорту в будівлі та 
забезпечення належного температурного режиму в закладі. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. 

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням 
сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 ПР.СВОБОДИ,44 500

З метою зниження обсягів енергоспоживання,  підвищення  рівня комфорту в будівлі та 
забезпечення належного температурного режиму в закладі. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. 

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням 
сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ № 679 ПР.ГОНГАДЗЕ, 32-Д 1 100

З метою зниження обсягів енергоспоживання,  підвищення  рівня комфорту в будівлі та 
забезпечення належного температурного режиму в закладі. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. 

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням 
сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ № 679 ПР.ГОНГАДЗЕ, 32-Д 1 100

З метою зниження обсягів енергоспоживання,  підвищення  рівня комфорту в будівлі та 
забезпечення належного температурного режиму в закладі. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. 

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням 
сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 ПР.СВОБОДИ, 2-Б 800

У зв'язку з аварійним станом приміщення, з метою підвищення  рівня комфорту в будівлі та 
створення оптимальних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 8 ВУЛ.Н.УЖВІЙ, 7-А 500

У зв'язку з аварійним станом приміщення, з метою підвищення  рівня комфорту в будівлі та 
створення оптимальних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №802  ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА,11 1 000

У зв'язку з аварійним станом приміщення, з метою підвищення  рівня комфорту в будівлі та 
створення оптимальних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОШКІЛЬНА 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 96 ВУЛ.ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА,19 200

У зв'язку з аварійним станом приміщення, з метою підвищення  рівня комфорту в будівлі та 
створення оптимальних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, 
ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 
563 ПР.СВОБОДИ,44

500

У  зв'язку з аварійним станом інженерних мереж, з метою недопущення перебоїв в 
теплопостачанні, забезпечення належного температурного режиму в закладі.  Дефектний 
акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», 

затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, 
ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 
679 ВУЛ.ПР.ГОНГАДЗЕ, 32-Д

500

У  зв'язку з аварійним станом інженерних мереж, з метою недопущення перебоїв в 
теплопостачанні, забезпечення належного температурного режиму в закладі. Дефектний акт 

від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», 
затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, 
ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 
777 ВУЛ.СВОБОДИ, 2-Б

500

У  зв'язку з аварійним станом інженерних мереж, з метою недопущення перебоїв в 
теплопостачанні, забезпечення належного температурного режиму в закладі. Дефектний акт 

від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», 
затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 435 ВУЛ.МЕЖОВА,22 А 400

У зв'язку з порушенням цілісності огорожі, з метою створення безпечних умов для навчання та 
виховання підростаючого покоління, недопушення потрапляння дітей за територію закладу. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 ВУЛ.ПР.МЕЖОВИЙ, 7-А 200

У зв'язку з порушенням цілісності огорожі, з метою створення безпечних умов для навчання та 
виховання підростаючого покоління, недопушення потрапляння дітей за територію закладу. 

Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 
2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 

ВСЬОГО 15 435


