
Додаток 1 

до «Програми будівництва, реконструкції та ремонту 

об’єктів інфраструктури смт Калинівка Васильківського 

району Київської області на 2016-2017 роки», затвердженої 

рішенням Калинівської селищної ради  

від 14.07.2016 № 143-07-VІІ 

(Додаток в редакції рішення Калинівської селищної ради  

№ 183-09-VII від 14.09.2016 р., зі змінами, згідно з рішенням 

№ 314-15-VII від 12.06.2017 р.) 
 

 

Напрями діяльності та заходи  

Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів  

інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки 
 

 

№ з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу  

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Обсяг фінансування у 2016 році, 

тис.грн. Очікува

ний 

резуль-

тат 
Обласний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 
Разом: 

1. Будівництво, 

реконструкція та 

ремонт закладів 

освіти 

Реконструкція Калинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 за адресою: вул. Центральна, 59, 

смт Калинівка, Васильківського 

району, Київської області 

2017 рік 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

районна державна 

адміністрація 

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

2503,202 278,133 2781,335 об’єкт 

2 Будівництво, 

реконструкція та 

ремонт будинків 

культури, музеїв, 

спортивних 

споруд 

«Капітальний ремонт будівлі Будинку 

культури із заміною вікон, 

утепленням фасадів та даху по 

вул. Центральна, 57 в смт Калинівка 

Васильківського району Київської 

області»  

2017 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

районна державна 

адміністрація 

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

1347,771 149,752 1497,523 об’єкт 



3 Будівництво, 

реконструкція та 

ремонт об’єктів 

дорожнього 

господарства 

 «Капітальний ремонт дороги вул. 

Сонячна в смт Калинівка 

Васильківського району Київської 

області» 

2017 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

районна державна 

адміністрація 

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

1338,883 148,765 1487,648 об’єкт 

4. Будівництво, 

реконструкція та 

ремонт об’єктів 

дорожнього 

господарства 

Капітальний ремонт автомобільної 

стоянки біля приміщення ЦДЮТ по 

вул. Центральна, 61 в смт Калинівка 

Васильківського району Київської 

області 

2017 рік 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

районна державна 

адміністрація 

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

286,692 95,564 382,256 об’єкт 

5 Будівництво, 

реконструкція та 

ремонт об’єктів 

дорожнього 

господарства 

Капітальний ремонт під’їзду до 

спортивної школи від вул. 

Центральна в смт Калинівка 

Васильківського району Київської 

області 

2017 рік 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

районна державна 

адміністрація 

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

428,908 107,227 536,135 об’єкт 

6 Будівництво, 

реконструкція та 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт будівлі 

«Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) «Весняночка» в смт 

Калинівка Васильківського району 

Київської області 

2017 рік 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

районна державна 

адміністрація 

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

1200,000 300,000 1500,000 об’єкт 

 

 

 

 

Калинівський селищний голова             Ю.О. Олексенко 


