
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

20 жовтня  2021 року                           №   - 7-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про внесення змін  до  додатку до 

Цільової програми будівництва, 

реконструкції та ремонту об’єктів 

соціальної інфраструктури 

Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської 

області на 2021 рік, затвердженого 

рішенням №2/4-3-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  додатку до рішення сесії  №2/4-3-VIII   від 24 грудня 

2020 року (із змінами) про затвердження «Цільової програми будівництва, 

реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури Борщагівської 

сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 

2021 рік»  виклавши п. 8 ,8.1 паспорту  програми у новій редакції, у розділ 1,  

4 в нести відповідні зміни, шляхом додавання (коригування) переліку  об’єктів 

(додається). 

2. Управлінню фінансів внести 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 та на постійну комісію з питань 

соціально – гуманітарних питань.   

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 



 

Підготовлено:                _________________                  О. Прус 

 

Погоджено:                     _________________                   І. Станіславська 
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                                                              Додаток 

до рішення 7 сесії Борщагівської 

                                                                                  сільської ради VІІІ скликання 

                                                                                      від  20 .10.2021р. №   -7-VIIІ 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів необхідних для 

реалізації програми, всього: 

у тому числі: 

648 млн. 090 тис. грн. 

8.1. Коштів місцевого  бюджету 648 млн. 090 тис. грн. 

   

 

1.Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти : 
 

- КЗ "Дивосвіт" Капітальний ремонт та розробка проекту на влаштування сходів 

евакуаційного виходу" (функції замовника  будівництва  залишити за  КЗ 

"Дивосвіт"); 

- КЗ "Щаслива країна" ПКД на капітальний ремонт ремонт покриття відкритих 

ігрових майданчиків КЗ "С.Б. ЗДО "Щаслива країна" (функції замовника  

будівництва  залишити за  КЗ "Щаслива країна"); 

 

-"Капітальний ремонт спортивного майданчика, улаштування огорожі та 

благоустрій прилеглої території Петропавлівсько-Борщагівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області за адресою: вул. Соборна, 30"(функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою). 

 

-"Капітальний ремонт класів Петропавлівсько - Борщагівської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Соборна, 30 в с.Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області""(функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою). 

  

- співафінансування КР фасаду ЗОШ  с.П.П.Борщагівка"(функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою). 

 

-«Капітальний ремонт цокольних та підвальних приміщень Петропавльівсько-

Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.Соборна, 30 в 

с.Петропавлівська Бучанського району Київської області» "(функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою). 

.  
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4.Будівництво, реконструкція та ремонт  доріг, інженерних споруд 

та інших об’єктів інфраструктури : 
 

- "Капітальний ремонт та благоустрій громадського парку "Загай" по вулиці 

Парковій в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської 

області""(функції замовника будівництва залишити за  Борщагівською сільською 

радою). 

 

- "Капітальний ремонт вуличного освітлення з заміною світильників з натрієвими 

лампами на світлодіодні світильники по вул. Соборна та вул. Черкаська в с. 

Петропавлівська 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" 

Коригування (Додаткові роботи)."(функції замовника будівництва залишити за  

Борщагівською сільською радою). 

 

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Ярошівська в 

с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області" ).(функції 

замовника будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою). 

 

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Грушевського в с. 

Чайки Бучанського району Київської області") (функції замовника будівництва 

залишити за  Борщагівською сільською радою). 

 

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини проїзду між вул. 

Сумська та вул. Полтавська в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-

Святошинського р-ну Київської обл." Коригування  )."(функції замовника 

будівництва залишити КП «Благоустрій» ). 

 

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Полтавська (на 

ділянці від буд. №30 до перехрестя з вул. Одеська) в с. Петропавлівська Борщагівка 

Києво-Святошинського р-ну Київської обл." Коригування)."(функції замовника 

будівництва залишити за  КП «Благоустрій»). 

 

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Зелений Гай (від 

буд. № 37 до вул. Одеська) в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського 

р-ну Київської обл." (функції замовника будівництва залишити за  Борщагівською 

сільською радою). 

 

"Капітальний ремонт проїзної частини вул. Соборна (від вул. Черкаська до вул. 

Затишна) в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району 

Київської області"(функції замовника будівництва залишити за  Борщагівською 

сільською радою). 
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"Місцеве розширення проїзної частини вул. Зелений Гай від буд. № 29В до буд. № 

37 для улаштування вуличної стоянки автомобілів, перехідно-швидкісних смуг та 

перехрестя вул. Зелений Гай та вул. Центральна в с. Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області"(функції замовника будівництва залишити за  

Борщагівською сільською радою). 

  

"Будівництво дощової каналізації по вул. Щаслива від перехрестя з вул. Братська 

до вул. Льва Толстого та по вул. Льва Толстого до перехрестя з вул. Лесі Українки 

в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області " (функції 

замовника будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою). 

 

"Будівництво дощової каналізації по вул. Волошкова від перехрестя з вул. Братська 

до вул. Льва Толстого та по вул. Льва Толстого до перехрестя з вул. Щаслива в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області" (функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою). 

 

Будівництво зовнішньої  мережі каналізації К1 по вул. Садова від вул. Незалежна 

до вул. Мальовнича в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського 

району Київської області. Коригування (функції замовника будівництва залишити 

за  Борщагівською сільською радою). 

 

Будівництво зовнішньої  мережї каналізації К1 по вул. Садова від вул. Незалежна 

до вул. Соборна в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району 

Київської області. Коригування  (функції замовника будівництва залишити за  

Борщагівською сільською радою). 

 

Будівництво водовідведення дощових та талих вод по вулицям: Полтавська, 

Весняна та Мельниченка від вул. Черкаська до вул. Мальовнича в селі 

Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. 

Коригування (функції замовника будівництва залишити за  Борщагівською 

сільською радою). 

 

Будівництво водовідведення дощових та талих вод по вул.Зелений Гай в межах 

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

Святошинського району Київської області. Коригування(функції замовника 

будівництва залишити за  Борщагівською сільською радою). 

 

КР вуличного освітлення із виготовленням ПКД; (функції замовника будівництва 

залишити за  Борщагівською сільською радою). 

 

Капітальний ремонт приміщень Борщагівської сільської ради, що знаходяться за 

адресою: Київська область, Бучанський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. 

Ярослава Мудрого, 1-А(функції замовника будівництва залишити за  

Борщагівською сільською радою). 
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 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.Печерській в с.Чайки Києво-Святошинського 

району Київської області (функції замовника будівництва залишити за  

Борщагівською сільською радою). 

 

 Капітальний ремонт дороги та облаштування паркомісць для ЦНАП по 

вул.Авіаторів 41-А в с.Петропавлівська 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 дороги по вул.Шевченка в с.Софіївська 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). 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Олесь КУДРИК 



Затверджено фінансових ресурсів на початок періоду: 498 089,27

0617321 Будівництво -1 освітніх установ та закладів- разом разом 150 000,00

7321 (3132) КЗ "Дивосвіт" Капітальний ремонт та розробка проекту на 

влаштування сходів евакуаційного виходу"

Кошти  сільського 

бюджету
100 000,00

7321 (3132) КЗ "Щаслива країна" ПКД на капітальний ремонт ремонт 

покриття відкритих ігрових майданчиків КЗ "С.Б. ЗДО "Щаслива країна"

Кошти  сільського 

бюджету
50 000,00

1171 (3132) співафінансування КР фасаду ЗОШ  с.П.П.Борщагівка
Кошти  сільського 

бюджету
4 000 000,00

7310 (3122)  Будівництво зовішньої мережі каналізації К1 по вул.Садова 

від вул.Незалежна до вул.Мальовнича в с.Петропавлівська Борщагівка 

Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (2022)

Кошти  сільського 

бюджету
300 640,000

7321 (3132)"Капітальний ремонт спортивного майданчика, улаштування 

огорожі та благоустрій прилеглої території Петропавлівсько-

Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області за адресою: вул. 

Соборна, 30" 

Кошти  сільського 

бюджету
3 898 774,00

7321 (3132)  "Капітальний ремонт класів Петропавлівсько-Борщагівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Соборна, 30 в 

с.Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області" 

Кошти  сільського 

бюджету

8 523 433,00

7321 (3132) Капітальний ремонт цокольних та підвальних приміщень 

Петропавльівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 

вул.Соборна, 30 в с.Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської областіБорщагівка

Кошти  сільського 

бюджету

6 711 454,00

7330 ( 3132) КР вуличного освітлення із виготовленням ПКД
Кошти  сільського 

бюджету
400 000,00

7330  (3132 )"Капітальний ремонт та благоустрій громадського парку 

"Загай" по вулиці Парковій в с. Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області"

Кошти  сільського 

бюджету
2 385 000,00

7330 (3132) "Капітальний ремонт вуличного освітлення з заміною 

світильників з натрієвими лампами на світлодіодні світильники по вул. 

Соборна та вул. Черкаська в с. Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області"

Кошти  сільського 

бюджету
450 000,000

Зміни до бюджету в межах  затверджених  кошторисних призначень

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.

Додаток                                                                                                                                   

до  «Цільової програми будівництва, 

реконструкції та ремонту об’єктів соціальної 

інфраструктури  Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району  

Київської області  на 2021 рік»



7330 (3132) Капітальний ремонт приміщень Борщагівської сільської 

ради, що знаходяться за адресою: Київська область, Бучанський район, 

с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-А

Кошти  сільського 

бюджету
600 000,000

7330 (3122) "Будівництво дощової каналізації по вул. Щаслива від 

перехрестя з вул. Братська до вул. Льва Толстого та по вул. Льва 

Толстого до перехрестя з вул. Лесі Українки в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області "

Кошти  сільського 

бюджету
2 900 000,000

7330  (3122) "Будівництво дощової каналізації по вул. Волошкова від 

перехрестя з вул. Братська до вул. Льва Толстого та по вул. Льва 

Толстого до перехрестя з вул. Щаслива в селі Софіївська Борщагівка 

Бучанського району Київської області"

Кошти  сільського 

бюджету
1 600 000,00

7310 (3122) Будівництво зовнішньої  мережї каналізації К1 по вул. Садова 

від вул. Незалежна до вул. Соборна в селі Петропавлівська Борщагівка 

Києво-Святошинського району Київської області. Коригування 

Кошти  сільського 

бюджету
1 250 000,000

7330 (3122) Будівництво водовідведення дощових та талих вод по вулицям: 

Полтавська, Весняна та Мельниченка від вул. Черкаська до вул. 

Мальовнича в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського 

району Київської області. Коригування

Кошти  сільського 

бюджету
4 501 753,00

7330 (3122) Будівництво водовідведення дощових та талих вод по 

вул.Зелений Гай в межах вул.Одеська до вул.Мальовничої  в с. 

Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області. Коригування

Кошти  сільського 

бюджету
4 434 148,00

7461 (3132) Капітальний ремонт дороги по вул.Кучанська від вул. Зоряна 

до вул. Лісова в с.Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області

Кошти  сільського 

бюджету
1 600 000,00

7461 (3132) Капітальний ремонт дороги по вул.Одеська від вул. 

Мальовничої до вул. Ярова в с.Петропавлівська.Борщагівка 

Бучанського району Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
1 200 000,00

7461 (3132)  Капітальний ремонт дороги по вул.Печерській в с.Чайки 

Києво-Святошинського району Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
2 000 000,00

7461 (3132) Капітальний ремонт дороги та облаштування паркомісць для 

ЦНАП по вул.Авіаторів 41-А в с.Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
9 868,00

7461 (3132) 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
2 500 000,00

7461 (3132) Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області 

Кошти  сільського 

бюджету
14 094 024,00

7461 (3132) Капітальний ремонт дороги по вул.Ярова від вул. 

Петропавлівська до вул. Академіка Шалімова в с.Софіївська Борщагівка 

Бучанського району Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
2 500 000,00

7461 (3132) "Капітальний ремонт дороги по вул. Княгині Ольги між вул. 

Полтавська та вул. Паркова в с. Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області" Коригування (Додаткові роботи)

Кошти  сільського 

бюджету
457 543,00

7461 (3132) "Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по 

вул. Ярошівська в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району 

Київської області"  

Кошти  сільського 

бюджету
6 787 644,00

7461 (3132) "Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини 

вул. Грушевського в с. Чайки Бувчанського району Київської області"

Кошти  сільського 

бюджету
12 766 627,00

7461 (3132) "Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини 

вул. Зелений Гай (від буд. № 37 до вул. Одеська) в с. Петропавлівська 

Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської обл."

Кошти  сільського 

бюджету
7 974 835,00



7461 (3132) "Капітальний ремонт проїзної частини вул. Соборна (від вул. 

Черкаська до вул. Затишна) в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-

Святошинського району Київської області"

Кошти  сільського 

бюджету
2 055 416,00

7461 (3132) "Місцеве розширення проїзної частини вул. Зелений Гай від 

буд. № 29В до буд. № 37 для улаштування вуличної стоянки автомобілів, 

перехідно-швидкісних смуг та перехрестя вул. Зелений Гай та вул. 

Центральна в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської 

області" 

Кошти  сільського 

бюджету
1 468 263,00

7461 (3210) "Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини 

проїзду між вул. Сумська та вул. Полтавська в с. Петропавлівська 

Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської обл." Коригування 

Кошти  сільського 

бюджету
800 000,000

7461 (3210) "Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини 

вул. Полтавська (на ділянці від буд. №30 до перехрестя з вул. Одеська) 

в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської 

обл." Коригування

Кошти  сільського 

бюджету
3 500 000,000

РАЗОМ: 0,00 101 669 422,00

7321 (3122) Будівництво загальноосвітньої школи I-III  ступенів зі 

спортивною спорудою по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка 

Києво-Святошинського району Київської області (2003)

Кошти  сільського 

бюджету
-10 258 680,00

7321 (3122)  Придбання приміщення під розміщення дошкільного 

навчального закладу в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району 

Київської області(2024)

Кошти  сільського 

бюджету
-45 000 000,000

7321 (3132)  КР фасаду ЗОШ  с.П.П.Борщагівка
Кошти  сільського 

бюджету
-19 410 742,00

7461 ( 3122) Будівництво доріг із виготовленням ПКД на території 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

Кошти  сільського 

бюджету
-19 000 000,00

7461 (3132) Капітальний ремонт доріг із виготовленням ПКД на 

території Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області (2026)

Кошти  сільського 

бюджету
-8 000 000,00

РАЗОМ: 0,00 -101 669 422,00

Змін в межах кошторисних призначень -101 669 422,00

затверджено змін на суму: 150 000,00

Всього фінансових ресурсів с початку року: 648 089,27

Сільський голова Олесь КУДРИК


