Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
__________ № ____________

Адресний перелік
робіт з капітального ремонту об'єктів, фінансування яких передбачено Програмою
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік по головному розпоряднику
бюджетних коштів - Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Код
класифіка
ції
видатків
місцевих
бюджетів
1

Балансоутимувач

Найменування виду робіт, адреса

2

3

О70000

070201

Загальноосвітній
навчальний заклад
"Київський спортивний
ліцей-інтернат"

4

11150,0

Освіта

5600,0

Підготовка до нового навчального року

2607,7

Підготовка до осінньо-зимового періоду

1760,0

Заміна вікон

1122,9

Капітальний ремонт харчоблоку

109,4

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані
школи,ліцеї, гімназії, колегіуми

110,0

Підготовка до осінньо-зимового періоду

110,0

24 радіатора,
211 м.п

110,0

Загальноосвітні спеціалізовані школиінтернати з поглибленим вивченням окремих
предметів і курсів для поглибленої підготовки
дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної
культури і спорту, інших галузях, ліцеї з
посиленою військово-фізичною підготовкою

700,0

Капітальний ремонт харчоблоку

109,4

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку у
загальноосвітньому навчальному закладі
"Київський спортивний ліцей-інтернат" (бульв.
І.Лепсе,46)

100 кв.м

Підготовка до нового навчального року
Загальноосвітній
навчальний заклад
"Київський спортивний
ліцей-інтернат"

5

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту

Загальноосвітній
Капітальний ремонт системи опалення
навчальний заклад "Школа загальноосвітнього навчального закладу "Школа
екстернів"
екстернів" (Пр. 40-річчя Жовтня, 106/4)

070307

в т. ч.
Обсяг
Потужність у
фінансування погашення
відповідних
на 2015 рік, заборгован
одиницях
тис. грн.
ості

Капітальний ремонт каналізації у
загальноосвітньому навчальному закладі
"Київський спортивний ліцей-інтернат" (бульв.
І.Лепсе,46)
Заміна вікон

109,4
67,7

100 м.п

67,7
522,9

6

Код
класифіка
ції
видатків
місцевих
бюджетів
1

Балансоутимувач

Найменування виду робіт, адреса

2

3

Загальноосвітній
навчальний заклад
"Київський спортивний
ліцей-інтернат"
070401

Заміна вікон на металопластикові у
загальноосвітньому навчальному закладі
"Київський спортивний ліцей-інтернат" (бульв.
І.Лепсе,46, вул. Героїв Севастополя,37)

в т. ч.
Обсяг
Потужність у
фінансування погашення
відповідних
на 2015 рік, заборгован
одиницях
тис. грн.
ості
4

5

550 кв.м

522,9

Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми

1500,0

Підготовка до осінньо-зимового періоду

1500,0

Капітальний ремонт системи теплозабезпечення
Київський Палац дітей та Київського Палацу дітей та юнацтва (вул.
юнацтва
Мазепи,13)

1500,0

Професійно-технічні заклади освіти

070501

1 500,0

Підготовка до нового навчального року

800,0

Київський професійний
ліцей транспорту

Ремонт покрівлі гуртожитку Київського
професійного ліцею транспорту (вул.
Машиністівська, 1-Б)

120 кв.м

50,0

Київський професійний
енергетичний ліцей

Ремонт житлового блоку гуртожитку Київського
професійного енергетичного ліцею (вул.
Білицька, 38-Б)

40 кв.м

90,0

Державний професійнотехнічний навчальний
заклад "Міжрегіональний
центр ювелірного
мистецтва м. Києва"

Ремонт житлового блоку гуртожитку Державного
професійно-технічного навчального закладу
"Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва
м. Києва" (вул.Сім'ї Сосніних, 13)

75 кв.м

80,0

Капітальний ремонт гуртожитку Київського
Київське вище професійне вищого професійного училища деревообробки
училище деревообробки (вул. Деревообробна, 3)

75 кв.м

100,0

Київський професійний Ремонт покрівлі Київського професійного ліцею
ліцей будівництва і
будівництва і комунального господарства (вул.
комунального господарства Клавдіївська, 24)

596 кв.м

100,0

36 кв.м

100,0

610 кв.м

90,0

640 кв.м

88,4

Державний професійнотехнічний навчальний
заклад "Київське вище
професійне училище
технологій та дизайну
виробів із шкіри"

Ремонт санузлів у Державному професійнотехнічному навчальному закладі " Київське вище
професійне училище технологій та дизайну
виробів із шкіри" (пров. Куренівський, 4)

Київське вище професійне Ремонт даху Київського вищого професійного
училище швейного та
училища швейного та перукарського мистецтва
перукарського мистецтва (вул. Єреванська, 12-А)
Київський професійний
будівельний ліцей

Ремонт покрівлі Київського професійного
будівельного ліцею (вул. Горлівська, 220)

Київський професійний
будівельний ліцей

Монтаж гіпсокартоном віконних отворів
Київського професійного будівельного ліцею
(вул. Горлівська, 220)

Київське вище професійне Ремонт гуртожитку Київського вищого
училище будівництва і
професійного училища будівництва і архітектури
архітектури
(вул. Клавдіївська, 22)
Заміна вікон
Заміна вікон у гуртожитку Київського вищого
Київське вище професійне професійного училища деревообробки (вул.
училище деревообробки Деревообробна, 3)

11,6

75 кв.м

90,0
600,0

40 кв.м

50,0
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Код
класифіка
ції
видатків
місцевих
бюджетів
1

Балансоутимувач

Найменування виду робіт, адреса

2

3

в т. ч.
Обсяг
Потужність у
фінансування погашення
відповідних
на 2015 рік, заборгован
одиницях
тис. грн.
ості
4

5

ДПТНЗ "Київське вище
професійне училище
технологій та дизайну
виробів із шкіри"

Заміна вікон у ДПТНЗ "Київське вище
професійне училище технологій та дизайну
виробів із шкіри" (пров. Куренівський, 4)

44 кв.м

50,0

Київський професійний
будівельний ліцей

Заміна вікон у Київському професійному
будівельному ліцеї (вул. Горлівська, 220)

37 кв.м

40,0

100 кв.м

50,0

Вище професійне училище Заміна вікон у Вищому професійному училищі №
№ 25
25 (вул. Старосільська, 2)
Київський професійний
ліцей транспорту

Заміна вікон у Київському професійному ліцеї
транспорту (вул. Машиністівська, 1-Б)

100 кв.м

50,0

Київський професійний
енергетичний ліцей

Заміна вікон у Київському професійному
енергетичному ліцеї (вул. Білицька, 38-Б)

40 кв.м

50,0

Вище професійне училище Заміна вікон у Вищому професійному училищі №
№ 33
33 (вул. В.Окружна, 4-А)

67 кв.м

90,0

Заміна вікон у Київському вищому професійному
Київське вище професійне поліграфічному училищі (вул. Полковника
поліграфічне училище
Шутова, 13)

48 кв.м

50,0

40 кв.м

50,0

Київське вище професійне
училище будівництва і
Заміна вікон у Київському вищому професійному
дизайну
училищі будівництва і дизайну (вул. Шепелєва, 3)

47 кв.м

90,0

Київське вище професійне Заміна вікон у Київському вищому професійному
училище сервісу і дизайну училищі сервісу і дизайну (вул. Баумана, 8)

27 кв.м

30,0

Київський професійний
ліцеї "Авіант"

Заміна вікон у Київському професійному ліцеї
"Авіант" (вул. Гарматна, 10)

Підготовка до осінньо-зимового періоду
Київське вище професійне Капітальний ремонт котлів Київського вищого
училище будівництва і
професійного училища будівництва і архітектури
архітектури
(вул. Клавдіївська, 22)
070602

2 газових
котла

Вищі заклади освіти ІІІ та ІV рівнів
акредитації
Підготовка до нового навчального року
Капітальний ремонт даху Київського
Київський університет імені університету імені Бориса Грінченка на просп.
Бориса Грінченка
Гагаріна,16, бульв. Давидова, 18/2

070806

100,0

100,0
800,0
800,0

1683 кв.м

800,00

Інші заклади освіти

990,0

Підготовка до нового навчального року

940,0

Київський міський будинок Капітальний ремонт покрівлі Київського міського
учителя
будинку учителя (вул. Володимирській, 57)

1800 кв.м

Підготовка до осінньо-зимового періоду
Капітальний ремонт системи центрального
Київський міський будинок опалення Київського міського будинку учителя
учителя
(вул. Володимирській, 57)

940,0
50,0

100 м.п

50,0

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2 889,5

091106

Інші видатки

2 889,5

6

Код
класифіка
ції
видатків
місцевих
бюджетів
1

в т. ч.
Обсяг
Потужність у
фінансування погашення
відповідних
на 2015 рік, заборгован
одиницях
тис. грн.
ості

Балансоутимувач

Найменування виду робіт, адреса

2

3

4

5

Позаміський дитячий
заклад оздоровлення та
відпочинку "Зміна"

Капітальний ремонт мережі теплопостачання із
встановленням твердопаливного котла 0,6 МВт. і
підключенням до мережі 2 корпусів та
встановлення очисних споруд у Позаміському
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку
"Зміна" (Київська область, Бородянський район,
с. Пилиповичі)

2960 кв.м, 1
котел

2 889,5

6

130000

Фізична культура і спорт

2 660,5

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2 660,5

ДЮСШ "Атлет"

ДЮСШ "Ринг"

Керівник апарату

Капітальний ремонт систем освітлення 2
футбольних полів та мініфутбольного поля по
вул. Зрошувальна,4а
Капітальний ремонт фасаду будівлі та
внутрішніх приміщень по вул. Героїв Дніпра, 31А

2640 кв.м

1 360,5

5854 кв.м

1 300,0

В. Бондаренко

