
Продовження додатка 2 до Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2021 
рік  

в тис. грн 

№ 
з/п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Назва району 
Термін 

виконання 
заходу  

Виконавці 
Джерела 

фінансуванн
я 

Загальний Очікуваний 
результат 

Обласний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Разом 
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 

Будівництво, 
реконструкція 
та ремонт 
закладів 
освіти 

Реконструкція стадіону 
комунального закладу 
Київської обласної 
ради "Білоцерківська 
спеціальна 
загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ступенів" в 
місті Біла Церква 
Київської області 

Білоцерківсь-
кий 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

1 578,343 0,000 1 578,343 об'єкт 

2 

  Капітальний ремонт 
Комунального закладу 
"Тетіївський освітній 
центр - опорний заклад 
загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №3 
Тетіївської Міської 
Ради" з впровадженням 
енергозберігаючих 
технологій із заміною 
дерев'яних віконних та 
дверних блоків на 
металопластикові; 
утеплення зовнішніх 
стін фасаду, та їх 
оздоблення, утеплення 
перекриття, 
улаштування відмостки 
по вул. Академіка 
Байраківського, 59 в м. 
Тетіїв Київської області 

Білоцерківсь-
кий 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

11 167,750 2 010,000 13 177,750 об'єкт 
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3 

  Термомодернізація 
будівлі Опорного 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
«Жоравський 
навчально-виховний 
комплекс 
"Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок)" 
Яготинської районної 
ради Київської області, 
за адресою: Київська 
область, Яготинський 
район, с. Жоравка, вул. 
Шкільна, 5 

Бориспільський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

7 394,046 1 848,512 9 242,558 об'єкт 

4 

  Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по об'єкту 
"Будівництво 
дошкільного 
навчального закладу по 
вул. Кооперативна 25 в 
с. Святопетрівське  
Бучанського району 
Київської області" 

Бучанський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

2 000,000 0,000 2 000,000 об'єкт 

5 

  Розроблення проєктної 
документації по 
об’єкту: «Будівництво 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів в 
с. Микуличі 
Бородянського району 
Київської області». 
Коригування проєктно- 
кошторисної 
документації» 

Бучанський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет 

500,000 88,236 588,236 об'єкт 
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6 

  Капітальний ремонт 
приміщень 
Пашківської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
Макарівської районної 
ради Київської області 
за адресою: вул. 
Кірова, 4 с. Пашківка 
Макарівського району 
Київської області 

Бучанський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

25 461,220 2 829,025 28 290,245 об'єкт 

7 

  Реконструкція 
дошкільного 
навчального закладу 
«Ластівка» по вул. 
Богдана 
Хмельницького, 4-А в 
м. Вишгород Київської 
області 

Вишгородський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

6 000,000 14 451,004 20 451,004 об'єкт 

8 

  Будівництво 
спортивного залу та 
їдальні Навчально-
виховного комплексу 
"Димерська гімназія-
загальноосвітня школа 
1 ступеня" 
Вишгородської 
районної ради 
Київської області" по 
вул.Соборній, 21 в смт. 
Димер, 
Вишгородського 
району Київської 
області 

Вишгородський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

15 556,423 2 745,251 18 301,674 об'єкт 

9 

  Розробка проектної 
документації по 
об'єкту: "Реконструкція 
Горностайпільського 
НВО "Загальноосвітня 
школа  І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок" вул. 
Чорнобильська, 9, с. 

Вишгородський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

1 700,000 300,000 2 000,000 об'єкт 
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Горностайпіль, 
Вишгородський район, 
Київська область 

10 

  Реконструкція 
нежитлової будівлі під 
дитячий садок в с. 
Лебедівка, по 
вул.Сваромська, 5, 
Вишгородського 
району Київської 
області 

Вишгородський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

16 847,924 2 400,000 19 247,924 об'єкт 

11 

  Капітальний ремонт 
Вовчківського 
навчально-виховного 
об'єднання 
"загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - 
дошкільний 
навчальний заклад" по 
вул. Яблунева, 39, в с. 
Вовчків Поліського 
району Київської 
області 

Вишгородський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

10 000,000 0,000 10 000,000 об'єкт 

12 

  Реконструкція 
спортивної зали та 
приміщень опорного 
навчального закладу 
Мар'янівське 
навчально-виховне 
об'єднання 
"Загальноосвітня 
школа I-III ступенів - 
дитячий садок" 
Поліської районної 
ради по вул. Шляхова, 
3 в с. Мар'янівка 
Поліського району 
Київської області 

Вишгородський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

1 770,000 0,000 1 770,000 об'єкт 
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13 

  Реконструкція 
приміщень санвузлів 
Луговицького НВО 
"Загальноосвітня 
школа I-III ступенів 
дошкільний 
навчальний заклад" по 
вул. 1 Травня, 2 в с. 
Луговики Поліського 
району Київської 
області 

Вишгородський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

1 370,000 0,000 1 370,000 об'єкт 

14 

  Компенсаційних 
заходи щодо 
забезпечення та 
технічного 
переоснащення 
протипожежного 
захисту по об'єкту: 
«Добудова до ЗОШ №1 
по вул. Юності,7 
(реконструкція) за 
адресою: м. Українка 
Обухівського району». 
Улаштування системи 
протидимової 
вентиляції сходових 
клітин 

Обухівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

1 642,094 0,000 1 642,094 об'єкт 

15 

  Реконструкція будівлі 
школи та майстерні 
Піївської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів в 
с. Пії Ржищівської 
міської ради Київської 
області 

Обухівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет 

7 199,787 2 000,000 9 199,787 об'єкт 

16 

  Капітальний ремонт 
будівлі 
Васильківського 
академічного ліцею 
"Престиж" по вул. 
Декабристів, 135 в м. 
Васильків Київської 

Обухівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

5 000,000 1 250,000 6 250,000 об'єкт 



Продовження додатка 2 до Програми 

області 

17 

  Виготовлення ПКД 
"Реконструкція 
Броварського 
спортивно фахового 
коледжу КЗ Київської 
обласної ради 
"Броварський 
спортивний фаховий 
коледж" за адресою:  м. 
Бровари, вул. 
Шевченка, 21, 
Київської області" 

Броварський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

1 900,000 0,000 1 900,000 об'єкт 

18 

  Виготовлення ПКД 
"Реконструкція 
обласного  ліцею 
інтернату КЗ Київської 
обласної ради 
"Київський обласний 
ліцей інтернат за 
адресою: м. Біла 
Церква, вул. 
Леваневского, 52/4, 
Київської області" 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

400,000 0,000 400,000 об'єкт 

19 

  Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по об'єкту 
"Будівництво 
загальноосвітньої 
школи по вул. 
Технологічна в м. 
Ірпінь Бучанського 
району Київської 
області " 

Бучанський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

100,000 0,000 100,000 об'єкт 

  
    

      
За 

напрямком: 
117 587,587 29 922,028 147 509,615 
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20 

Будівництво, 
реконструкція 
та ремонт 
закладів 
охорони 
здоров’я 

Капітальний ремонт 
будівлі з 
термомодернізацією 
зовнішніх стін 
лікувального корпусу 
№1 Комунального 
некомерційного 
підприємства 
Володарської районної 
ради "Володарська 
районна лікарня" в смт 
Володарка 
Володарського району 
Київської області 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

6 190,266 1 092,400 7 282,666 об'єкт 

21 

  Капітальний ремонт 
Гружчанської медичної 
амбулаторії ЗПСМ по 
вул. Шевченка, 13 «Б», 
с. Грузьке 
Макарівського району 
(відновлення 
внутрішніх 
перегородок, підлоги, 
теплопостачання, 
водопостачання та 
каналізації, вентиляції, 
електропостачання, 
зв’язку та сигналізації, 
утеплення фасадів, 
заміна вікон та дверей, 
заміна вимощення, 
ремонт покрівлі) 

Бучанський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації, 
об'єднані 
територіальні 
громади 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

2 191,676 386,766 2 578,442 об'єкт 

22 

  Реконструкція 
інфекційного 
відділення центру 
"Дитяча лікарня" КНП 
"Броварська БКЛ" БРР 
БМР по вул. Ярослава 
Мудрого, 47 в м. 
Бровари Київської 
області 

Броварський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

26 881,814 6 720,453 33 602,267 об'єкт 
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23 

  Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по 
комплексу будівель 
КНП КОР "Київської 
обласної клінічної 
лікарні" в м. Київ по 
вул. Багговутівська, 1 

м. Київ 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

10 000,000 0,000 10 000,000 об'єкт 

24 

  

Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по 
комплексу будівель 
КНП КОР «Київської 
обласної дитячої 
лікарні» за адресою: 
вул. Хрещатик, 83, м. 
Боярка, Київська 
область 

Фастівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

100,000 0,000 100,000 об'єкт 

25 

  

Капітальний ремонт 
частини елементів 
покрівлі лікувального 
корпусу комунального 
некомерційного 
підприємства Київської 
обласної ради 
"Київська обласна 
дитяча лікарня" за 
адресою: Київська обл., 
Києво-Святошинський 
р-н, м. Боярка, вул. 
Хрещатик, 83 

Фастівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

6 230,360 0,000 6 230,360 об'єкт 

26 

  

Капітальний ремонт з 
облаштування 
безбар’єрного 
середовища для 
доступності мало 
мобільних груп 
населення будівлі 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
"Узинська міська 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

650,000 0,000 650,000 об'єкт 
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лікарня" Узинської 
міської ради за 
адресою: м. Узин, вул. 
Івана Богуна, 57а 

27 

  

Капітальний ремонт з 
облаштування 
безбар’єрного 
середовища для 
доступності мало 
мобільних груп 
населення будівлі 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
Обухівської міської 
ради «Обухівська 
багатопрофільна 
лікарня інтенсивного 
лікування » за адресою: 
м. Обухів, вул. 
Каштанова, 52 

Обухівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

1 500,000 0,000 1 500,000 об'єкт 

28 

  

 Капітальний ремонт з 
облаштування 
безбар’єрного 
середовища для 
доступності мало 
мобільних груп 
населення будівлі 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
Фастівської міської 
ради «Фастівська 
центральна районна 
лікарня » за адресою: 
м. Фастів, вул. Л. 
Толстого, 17 

Фастівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

650,000 0,000 650,000 об'єкт 



Продовження додатка 2 до Програми 

29 

  

Капітальний ремонт з 
облаштування 
безбар’єрного 
середовища для 
доступності мало 
мобільних груп 
населення будівлі 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
Білоцерківської міської 
ради «Білоцерківська 
міська лікарня N2»за 
адресою: м. Біла 
Церква, вул. Семашка, 
буд.9 

Білоцерківсь-
кий 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

1 000,000 0,000 1 000,000 об'єкт 

30 

  

Капітальний ремонт з 
облаштування 
безбар’єрного 
середовища для 
доступності мало 
мобільних груп 
населення будівлі 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
«Березанська міська 
лікарня Березанської 
міської ради» за 
адресою: м. Березань, 
вул. Михайлівська, буд. 
50 

Броварський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

650,000 0,000 650,000 об'єкт 

31 

  

Капітальний ремонт з 
облаштування 
безбар’єрного 
середовища для 
доступності мало 
мобільних груп 
населення будівлі 
ЦЕНТРУ 
КОМПЛЕКСНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 

Вишгородський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

600,000 0,000 600,000 об'єкт 



Продовження додатка 2 до Програми 

З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА 
ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ 
"БЛАГОДАР" за 
адресою: м. Славутич , 
Чернігівський квартал, 
будинок, 13 

32 

  

Капітальний ремонт з 
облаштування 
безбар’єрного 
середовища для 
доступності мало 
мобільних груп 
населення будівлі 
КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
"КИЇВСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР" за адресою: м. 
Київ , вул. 
Багговутівська, 
будинок 1, корпус 14 

м. Київ 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

2 850,000 0,000 2 850,000 об'єкт 

33 

  

Капітальний ремонт з 
облаштування 
безбар’єрного 
середовища для 
доступності мало 
мобільних груп 
населення будівлі 
КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
"КИЇВСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ 

Фастівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

1 000,000 0,000 1 000,000 об'єкт 



Продовження додатка 2 до Програми 

ФТИЗІАТРИЧНИЙ 
ЦЕНТР" за адресою: м. 
Боярка, вул. Марка 
Шляхового, буд.23 

34 

  

Капітальний ремонт 
частини приміщень 
гематологічного 
відділення під центр 
гематології та 
трансплантації 
кісткового мозку на 3 
поверху 
терапевтичного 
корпусу Комунального 
некомерційного 
підприємства Київської 
обласної ради 
«Київський обласний 
онкологічний 
диспансер» на вул. 
Багговутівська, 1 у 
Шевченківському 
районі м. Києва 

м. Київ 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

14 837,510 0,000 14 837,510 об'єкт 

35 

  

Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації з 
будівництва Київської 
обласної дорослої 
лікарні в смт Чабани 
Фастівського району 
Київської області 

Фастівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

100,000 0,000 100,000 об'єкт 

36 

  

Амбулаторія первинної 
медичної допомоги по 
вул. Центральна,75 в 
с.Іванівка 
Білоцерківського р-ну - 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

811,046 0,000 811,046 об'єкт 



Продовження додатка 2 до Програми 

будівництво  

  
    

      
За 

напрямком: 
76 242,672 8 199,619 84 442,291 

 

37 

Будівництво, 
реконструкція 
та ремонт 
закладів 
спорту 

Капітальний ремонт 
стадіону «Колос» імені 
Почесного працівника 
фізичної культури та 
спорту України Л.Х. 
Шварцбурга в місті 
Сквира Київської 
області 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

4 065,679 1 016,420 5 082,099 об'єкт 

38 

  

Капітальний ремонт з 
комплексною 
термомодернізацією 
будівлі 
комунальногозакладу 
"Володарська районна 
дитячо-юнацька 
спортивна школі 
"Володарської 
районної ради за 
адресою: вул. 
Кооперативна 11, в смт 
Володарка Київської 
області 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

5 128,749 905,073 6 033,822 об'єкт 

39 

  

Будівля закладу 
культурно-
просвітницького і 
спортивного 
обслуговування 
населення та 
психологічної 
реабілітації учасників 
АТО в Бородянському 
районі с. Дружня по 
вул. Бондаревського 
1/1, Київської області 
(нове будівництво) 

Бучанський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

12 139,830 2 143,323 14 283,153 об'єкт 



Продовження додатка 2 до Програми 

40 

  

Будівництво 
фізкультурно-
оздоровчого комплексу 
з басейном в м. Тетіїв 
Київської області 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

30 125,056 7 531,264 37 656,320 об'єкт 

41 

  

Будівництво басейну 
по вул. Стадіонна, 1 в 
м. Кагарлик Київської 
області Обухівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

50 959,472 12 739,870 63 699,342 об'єкт 

42 

  

Будівництво 
баскетбольного 
майданчика за 
адресою: Київська 
область, с.Тарасівка, 
вул. Шкільна, 2 

Фастівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

839,562 209,890 1 049,452 об'єкт 
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Виготовлення ПКД 
"Будівництво 
спортивного залу з 
дзюдо КЗ Київської 
обласної ради 
"Київська обласна 
дитячо - юнацька 
спортивна школа" - 
Яготинського НВК 
“СШ – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№3” за адресою: м. 
Яготин, НВК №3, вул. 
Незалежності, 10, 
Київської області" 

Бориспільський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

600,000 0,000 600,000 об'єкт 

44 

  

Виготовлення ПКД 
"Будівництво 
спортивного залу 
важкої атлетики КЗ 
Київської обласної 
ради "Київська обласна 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

600,000 0,000 600,000 об'єкт 



Продовження додатка 2 до Програми 

дитячо - юнацька 
спортивна школа" за 
адресою: м. Біла 
Церква, ЗОШ 21, вул. 
Некрасова, 127 
Київської області" 

45 

  

Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на 
будівництво 
гуртожитку та 
адмінкорпусу, треку 
ВМХ рейсинг і траси 
маунтенбайку КЗ 
Київської обласної 
ради Київська 
спеціалізована ДЮСШ 
олімпійського резерву 
«Промінь» з 
велосипедного спорту в 
м. Біла Церква, пров. 
Будівельників, 4 
Київської області 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

800,000 0,000 800,000 об'єкт 

46 

  

Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на 
будівництво 
Національного 
навчально-
тренувального центру 
збірних команд 
України з футболу в с. 
Княжичі Броварського 
району Київської 
області 

Броварський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

100,000 0,000 100,000 об'єкт 

  
    

      
За 

напрямком: 
105 358,348 24 545,840 129 904,188 

 



Продовження додатка 2 до Програми 

47 

Будівництво, 
реконструкція 
та ремонт 
установ та 
закладів 
культури 

Капітальний ремонт 
частини будівлі 
Митаївського клубу по 
заміні покрівлі з 
утепленням горищного 
покриття із заміною 
дверей та частково 
вікон на 
енергозберігаючі по 
вулиці Центральна 
№51а в селі Митаївка 
Богуславського району 
Київської області 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 
Виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Місцевий 
бюджет 

0,000 173,182 173,182 об'єкт 

  
    

      
За 

напрямком: 
0,000 173,182 173,182 

 

48 

Будівництво, 
реконструкція 
та ремонт 
об'єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Нове будівництво 
споруди флагштоку 
Державного прапору 
України на території 
парку «Перемога» в м. 
Бровари Київської 
області (у тому числі 
на проектні роботи) 

Броварський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

9 800,000 11 687,687 21 487,687 об'єкт 

49 

  Капітальний ремонт 
покриття 
прибудинкових 
територій та проїздів 
по вул. Авіаторів 
53,54,56 в м. Узин, 
Білоцерківського 
району Київської 
області 

Білоцерківськи
й 

2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

285,743 0,000 285,743 об'єкт 

50 

  Капітальний ремонт 
центральної площі по 
вул. Незалежності в м. 
Яготин Київської 
області (зі сторони 
магазину "Універмаг") 

Бориспільський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

4 588,270 1 147,068 5 735,338 об'єкт 
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51 

  Капітальний ремонт 
частини будівлі під 
склад медичних 
препаратів за адресою 
вул. Каштанова, 52 в 
місті Обухів Київської 
області 

Обухівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

2 000,000 0,000 2 000,000 об'єкт 

52 

  Реконструкція та 
благоустрій 
Юріївського майдану 
на перетині вулиць 
Шевченка та 
Кооперативної в с. 
Юрівка Київської 
області 

Фастівський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації; 
виконавчі органи 
сільських, селищних, 
міських рад 

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

2 710,936 478,400 3 189,336 об'єкт 

53 

  Виготовлення ПКД 
Реконструкція парків 
для відпочинку, 
дозвілля в ОТГ 
Київської області 

- 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

500,000 0,000 500,000 об'єкт 

54 

  Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по 
об'єкту: "Будівництво 
центру підтримки 
дитини (дитинства) з 
житлом в с. Гора 
Бориспільського 
району Київської 
області" 

Бориспільський 2021 рік 

Департамент 
регіонального 
розвитку 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

100,000 0,000 100,000 об'єкт 

  
    

      
За 

напрямком: 
19 984,949 13 313,155 33 298,104 

 

            ВСЬОГО 319 173,556 76 153,824 395 327,380 
 

 

______________________________________ 


