
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

6 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

30 червня 2021 року                           № ______-6-VIIІ 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про внесення змін  до  Цільової 

програми будівництва, реконструкції 

та ремонту об’єктів соціальної 

інфраструктури Борщагівської 

сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області 

на 2021 рік, затвердженої  рішенням 

Борщагівської сільської ради           

№2/8-3-VIII від 24 грудня 2020 року 

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України від 21.05.1997 року № 

280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 91 Бюджетного 

кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік», з метою створення сприятливих умов для забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти, медицини  з метою підвищення життєвого рівня та 

вирішення соціальних проблем мешканців села, сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА 

1.  В нести  зміни   до  «Цільової програми будівництва, реконструкції та 

ремонту об’єктів соціальної інфраструктури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 рік»,  

затвердженої  рішенням Борщагівської сільської ради   №2/4-3-VIII   від 24 

грудня 2020 року (із змінами), виклавши п. 8 ,8.1 паспорту  програми у новій 

редакції, у розділ 1, 2, 3, 4 внести відповідні зміни, шляхом додавання 

переліку нових об’єктів (додається). 

2. Управлінню фінансів Борщагівської сільської ради в нести зміни до 

бюджету  та  передбачити кошти на реалізацію зазначеної Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та капітального будівництва. 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 



 

                                           Додаток 

  до рішення 6 сесії Борщагівської 

                                                                        сільської ради VІІІ скликання 

                                                                              від 30.06.2021р. № _____-6-VIIІ 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів необхідних для 

реалізації програми, всього: 

у тому числі: 

 

498 млн. 090 тис. грн. 

8.1. Коштів місцевого  бюджету 498 млн. 090 тис. грн. 

   

 

1.Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти : 

 

- Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Зоряній в селі 

Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області               (функції замовника будівництва залишити за  

Борщагівською сільською радою); 

- Капітальний ремонт фасаду Петропавлівсько-Борщагівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  по вулиці Соборній, 30 в селі 

Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області ( функції замовника будівництва залишити за  Борщагівською 

сільською радою); 

Капремонт приміщення КУ«Інклюзивно – ресурсний центр 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області»(з 

виготовленням ПКД) області ( функції замовника будівництва 

залишити за  Борщагівською сільською радою); 

- Капітальний ремонт бойлерної в ДНЗ «Чарівний замок» в с. 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області( 

функції замовника будівництва залишити за  ДНЗ «Чарівний замок»); 

. 

 

 

 

 

 

2.Будівництво, реконструкція та ремонт закладів охорони здоров’я: 



 

 

- Проведення капітального ремонту приміщень Софіївсько–

Борщагівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що 

знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. 

Софіївська Борщагівка, вул.Соборна, 53б (функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою); 

- Проведення капітального ремонту приміщень Петропавлівсько–

Борщагівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що 

знаходиться за адресою:Київська область, Бучанський район, 

с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Шкільна, 23 (функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою); 

 

 

4.Будівництво, реконструкція та ремонт  доріг, інженерних споруд 

та інших обєктів інфраструктури : 

 

-  «Капітальний ремонт приміщення сільської ради за адресою пров. 

Шкільний,5  в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського 

району Київської області з виготовленням  ПКД ( функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою); 

- Поточний ремонт сходових  маршів на вході в приміщення, що 

знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, вул. 

Авіаторів, 41А (ЦНАП)        ( функції замовника будівництва 

залишити за  Борщагівською сільською радою);  

- Капітальний  ремонт тротуару частини вулиці Набережна та дитячого 

майданчика  в селі Софіївська  Борщагівка Бучанського району  

Київської області, ( функції замовника будівництва залишити за  

Борщагівською сільською радою); 

- Улаштування огорожі газової котельні та благоустрій прилеглої 

території по вул. Шкільна №1,3,5,7,17,27А в селі Петопавлівська 

Борщагівка, Бучанського району Київської області ( функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою); 

- Капітальний  ремонт частини круга автомобільної дороги від вул. 

Академіка Шалімова до просп. Героїв Небесної Сотні в с. Софіївська 

Борщагівка Бучанського району  Київської області ( функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою); 

- Капітальний  ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. 

Софіївська Борщагівка Бучанського району  Київської області ( функції 

замовника будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою); 

- Капітальний  ремонт дороги по вул. Княгині Ольги  між вул. 

Полтавська  та вул. Паркова  в с. Петропавлівська  Борщагівка 



 

Бучанського району  Київської області ( функції замовника будівництва 

залишити за  Борщагівською сільською радою); 

- Капітальний  ремонт автомобільної дороги по просп. Героїв Небесної 

Сотні в          с. Софіївська Борщагівка Бучанського району  Київської 

області ( функції замовника будівництва залишити за  Борщагівською 

сільською радою); 

- Капітальний  ремонт дороги по вул. Кучанська від вул.Зоряна до вул. 

Лісова в      с. Софіївська Борщагівка Бучанського району  Київської 

області ( функції замовника будівництва залишити за  Борщагівською 

сільською радою); 

- Капітальний  ремонт дороги по вул. Одеська від вул. Мальовничої до 

вул. Ярова  в с. Петропавлівська  Борщагівка Бучанського району  

Київської області( функції замовника будівництва залишити за  

Борщагівською сільською радою); 

- Капітальний  ремонт дороги по вул. Ярова від вул. Петропавлівська до             

вул. Академіка Шалімова  в с. Софіївська  Борщагівка Бучанського 

району  Київської області ( функції замовника будівництва залишити за  

Борщагівською сільською радою); 

- Капітальний  ремонт дороги по вул. Академіка Шалімова  в с. 

Софіївська  Борщагівка Бучанського району  Київської області ( 

функції замовника будівництва залишити за  Борщагівською сільською 

радою); 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. 

Винниченка в    с. Чайки Петропавлівсько Борщагівської сільської ради 

Києво-Святошинського району Київської області ( функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою);  

- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини 

вул.Сумська (на ділянці від вул. Макарівська до буд.№20; від буд. №38 

до вул. Одеська) в              с. Петропавлівська Борщагівка Києво-

Святошинського району Київської області       ( функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою);  

- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. 

Авіаторів в         с.  Петропавлівська Борщагівка Києво-

Святошинського району Київської області        ( функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою); 

 

 

 

 

             Сільський голова                                                  Олесь КУДРИК 

 



Мета програми Найменування показників виконання завдання
Джерела 

фінансування

Обсяги 

фінансуванн

я (тис.грн)

Затверджено фінансових ресурсів на початок 

періоду:
405 971,60

Поліпшення умов 

навчання школярів 

КФК 7321

Будівництво дошкільного навчального закладу по

вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-

Святошинського району Київської області;

Кошти  сільського 

бюджету 
30 000,00

Поліпшення умов 

навчання школярів 

КФК 7321

Капітальний ремонт фасаду Петропавлівсько-

Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

по вулиці Соборній, 30 в селі Петропавлівська

Борщагівка Києво-Святошинського району Київської

області

Кошти  сільського 

бюджету
21 850,00

Поліпшення умов 

утримання дітей  

дошкільного віку           

КФК 7321

Капітальний ремонт бойлерної в ДНЗ "Чарівний

замок" в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського

району Київської області

Кошти  сільського 

бюджету 
300,00

Поліпшення умов 

навчання школярів та 

умов утримання дітей  

дошкільного віку  КФК 

7321

Капремонт приміщення КУ«Інклюзивно – ресурсний 

центр Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області»(з виготовленням ПКД)

 Кошти  сільського 

бюджету 
650,00

Поліпшення умов 

охорони здоров’я КФК 

7322

Проведення капітального ремонту приміщень

Софіївсько–Борщагівської амбулаторії загальної

практики сімейної медицини, що знаходиться за

адресою:Київська область, Бучанський район,

с.Софіївська Борщагівка, вул.Соборна, 53б

Кошти  сільського 

бюджету 
300,00

Поліпшення умов 

охорони здоров’я КФК 

7322

Проведення капітального ремонту приміщень

Петропавлівсько – Борщагівської амбулаторії

загальної практики сімейної медицини, що

знаходиться за адресою:Київська область,

Бучанський район, с.Петропавлівська Борщагівка,

вул.Шкільна, 23

Кошти  сільського 

бюджету 
100,00

Будівництво інших

об`єктів комунальної

власності КФК 7330

 «Капітальний ремонт приміщення сільської ради за 

адресою пров. Шкільний, 5  в селі Софіївська 

Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області " з виготовленням  ПКД

Кошти  сільського 

бюджету 
1 100,00

Будівництво інших

об`єктів комунальної

власності КФК 7330

 Поточний ремонт сходових  маршів на вході в 

приміщення, що знаходиться за адресою: Київська 

область, Бучанський район, вул.Авіаторів, 41А 

(ЦНАП) 

Кошти  сільського 

бюджету
49,40

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7330

Капітальний ремонт тротуару частини вулиці

Набережна та дитячого майданчика в селі Софіївська

Борщагівка Бучанського району  Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
1 500,00

                                                                                                                      

Додаток                                                                                                                                                     

до рішення 6 сесії Борщагівської 

сільської ради VІІІ скликання від 

30.06.2021р. № _____-6-VIIІ

  

Перелік  завдань  які передбаченні  «Цільовою програмою будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 

соціальної інфраструктури  Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району  

Київської області  на 2021 рік» доповнити та викласти у новій редакції.



Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7330

Улаштування огорожі газової котельні та благоустрій 

прилеглої території по вул.Шкільна №1,3,5,7,17,27А 

в селі Петопавлівська Борщагівка, Бучанського 

району Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
800,00

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт частини круга автомобільної

дороги від вул. Академіка Шалімова до просп. Героїв

Небесної Сотні в с. Софіївська Борщагівка

Бучанського району  Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
6 000,00

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.

Шевченка в с. Софіївська Борщагівка Бучанського

району  Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
7 000,00

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт дороги по вул. Княгині Ольги

між вул. Полтавська та вул. Паркова в с.

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району

Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
1 300,00

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт автомобільної дороги по просп.

Героїв Небесної Сотні в с. Софіївська Борщагівка

Бучанського району  Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
4 000,00

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт дороги по вул. Кучанська від

вул.Зоряна до вул. Лісова в с. Софіївська Борщагівка

Бучанського району  Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
5 900,00

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт дороги по вул. Одеська від вул.

Мальовничої до вул. Ярова в с. Петропавлівська

Борщагівка Бучанського району  Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
9 200,00

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт дороги по вул. Ярова від вул.

Петропавлівська до вул. Академіка Шалімова в с.

Софіївська Борщагівка Бучанського району

Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
4 300,00

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт дороги по вул. Академіка

Шалімова в с. Софіївська Борщагівка Бучанського

району  Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
6 000,00

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної

частини вул. Винниченка в с.Чайки Петропавлівсько

Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського

району Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
1 270,00



Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної

частини вул.Сумська (на ділянці від вул.Макарівська

до буд.№20; від буд. №38 до вул.Одеська) в с.

Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського

району Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
11 420,00

Створення 

сприятливого і

комфортного 

життєвого простору

жителям громади

КФК 7461

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної

частини вул. Авіаторів в с. Петропавлівська

Борщагівка Києво-Святошинського району Київської

області

Кошти  сільського 

бюджету
1 500,00

обєкти  в межах  кошторисних призначень -22 421,73

затверджено змін на суму: 92 117,67

Всього фінансових ресурсів с початку року: 498 089,27

Сільський голова Олесь КУДРИК


