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Постійна комісія з питань
освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту
Київської міської ради
Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
Про перерозподіл видатків бюджету та зміни
до Програми соціально-економічного розвитку
Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) просить внести правки до проєкту рішення Київської міської
ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» та Програми економічного і
соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки по Департаменту освіти і
науки виконавчого органу на здійснення капітальних ремонтів, реконструкції,
реставрації та будівництва закладів освіти м.Києва.
Департаментом освіти і науки проведено аналіз освоєння коштів бюджету
за 8 місяців 2021 року на проведення ремонтних та будівельних робіт та
сформовано пропозиції щодо їх подальшого цільового та ефективного
використання, а саме:
o ЗМЕНШИТИ асигнування по КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх
установ та закладів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
.
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(установам, організаціям)»:
- 5 744,7 тис грн «Реконструкція стадіону та спортивних споруд
спеціалізованої школи № 181 імені Івана Кудрі Печерського району м. Києва на
вул. Івана Кудрі, 22-а» (замовник КП «Спецжитлофонд»). Виконання робіт не
можливе у зв’язку із довготривалим вирішенням майнових та правових питань
(складові об’єкта реконструкції не обліковуються у балансоутримувача, отже є
неможливим отримання вихідних даних - містобудівних умов та обмежень).
Реалізація реконструкції можлива після вирішення майново-правових питань.
- 679,1 тис грн «Будівництво дитячого садка на вул. Радунській (24-й
мікрорайон житлового масиву Вигурівщина-Троєщина) у Деснянському районі
м.Києва» (замовник КП «Житлоінвестбуд-УКБ»). Зменшення можливе у
зв’язку з економією коштів – будівництво об’єкту завершено.
- 3 753,9 тис грн «Термомодернізація (реконструкція) будівель бюджетної
сфери (Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 190
Деснянського району міста Києва по вул. Шолом-Алейхема, 16-А)» (замовник
КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва»). У зв’язку з відсутністю фінансування в
повному обсязі в межах одного бюджетного року завершення об’єкта
будівництва в даний час не можливо. Кошти міського бюджету передбачаються
як частка співфінансування, оскільки проєкт подається на конкурси для
залучення фінансування ДФРР на відповідні роки.
- 2 488,6 тис грн «Термомодернізація (реконструкція) будівель бюджетної
сфери (Дошкільний навчальний заклад № 693 «Волошка» вул. Григоровича
Барського, 5-А, м. Київ)» (замовник КП «Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»). У
зв’язку з відсутністю фінансування в повному обсязі в межах одного
бюджетного року завершення об’єкта будівництва в даний час не можливо.
Кошти міського бюджету передбачаються як частка співфінансування, оскільки
проєкт подається на конкурси для залучення фінансування ДФРР на відповідні
роки.
ЗБІЛЬШИТИ асигнування по КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх
установ та закладів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)»:
- 3 000,0 тис грн «Реконструкція з прибудовою будівлі школи І–ІІІ ступенів
№ 9 Оболонського району м. Києва на просп. Маршала Рокоссовського, 5»
замовник КНП «Освітня агенція міста Києва», у зв’язку з необхідністю
завершення у 2021 році проєктних робіт (стадія Проєкт).
o

o

ЗМЕНШИТИ асигнування:
.
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КПКВ 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими
закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об’єктів»:
- 7 595,7 тис. грн «Капітальний ремонт другого та третього (частково)
поверху гуртожитку дівчат загальноосвітнього навчального закладу
«Київський спортивний ліцей-інтернат» за адресою бульвар Гавела
Вацлава, 46 Солом’янський район міста Києва» (замовник ЗНЗ
«Київський спортивний ліцей-інтернат»).
Потреба у зменшенні
виникла у зв’язку із початком освітнього процесу. Роботи включено до
складу комплексного капітального ремонту закладу. Розробка проєкту
розпочинається у 2021 році, реалізація планується у наступних роках
відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної
документації.
КПКВ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»:
- 588,9 тис грн «Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі за
адресою: м.Київ, Мінський проспект № 4, (Комунальне некомерційне
підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) «Освітня агенція міста Києва». Коштів,
виділених на 2021 рік недостатньо для розробки ПКД.
o

ЗБІЛЬШИТИ асигнування:

КПКВ 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими
закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об’єктів»:
1 500,0 тис грн «Капітальний ремонт будівель та споруд із благоустроєм
території загальноосвітнього навчального закладу «Київський спортивний
ліцей-інтернат» за адресою бульвар Гавела Вацлава, 46 Солом’янський
район міста Києва». Замовник - ЗНЗ «Київський спортивний ліцейінтернат». Виникла необхідність розробки проєкту комплексного
капітального ремонту закладу із передбаченням черг та пускових
комплексів, що надасть змогу запланувати роботи та фінансування на
наступні періоди із чітким визначенням їх обсягу та термінів завершення
по всьому об’єкту у цілому.
3 500,0 тис грн «Капітальний ремонт приміщень спортивного комплексу
№1 загальноосвітнього навчального закладу «Київський спортивний
ліцей-інтернат» за адресою вул. Героїв Севастополя, 37 Солом’янського
району міста Києва». Замовник ЗНЗ «Київський спортивний ліцейінтернат». Виникла необхідність завершення розпочатих у попередніх
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-

періодах внутрішніх оздоблювальних робіт у місцях загального
користування та роздягальнях. Спортивним комплексом користуються
учні загальноосвітнього навчального закладу «Київський спортивний
ліцей-інтернат» та дитячо-юнацькі школи №№ 2, 10, 17 міста Києва.
5 230,0 тис грн «Капітальний ремонт харчоблоку загальноосвітнього
навчального закладу «Київський спортивний ліцей-інтернат» за адресою
бульвар Гавела Вацлава, 46 Солом’янський район міста Києва». Замовник
- ЗНЗ «Київський спортивний ліцей-інтернат». Виникла необхідність
завершення пускового комплексу у поточному році (ремонт покрівлі та
утеплення фасаду будівлі харчоблоку). В проєкт комплексного
капітального ремонту закладу на наступний рік буде включено виконання
внутрішніх ремонтних робіт та встановлення сучасного обладнання
(реалізація завершальних пускових комплексів).

КПКВ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт
інших об’єктів»:
- 3 216,0 тис грн «Капітальний ремонт будівлі (Літера «Ж») структурного
підрозділу Київського Палацу дітей та юнацтва «Водна станція» за
адресою Дніпровський район, вул. Труханівська, 16-А, Труханів острів».
Замовник - Київський Палац дітей та юнацтва. Виникла необхідність
повного завершення ремонту об’єкта у поточному році.
- 2 816,0 тис грн «Капітальний ремонт будівлі структурного підрозділу
Київського Палацу дітей та юнацтва «Автомотосектор» (Літера «А»,
Літера «Б») за адресою Печерський район, вул. Тверський тупик, 7А.
Замовник - Київський Палац дітей та юнацтва. Виникла необхідність
повного завершення ремонту об’єкта у поточному році.
- 1 000,0 тис грн «Капітальний ремонт будівель та споруд із благоустрою
території структурного підрозділу структурного підрозділу Київського
Палацу дітей та юнацтва «Яхт клуб» Київська область, м. Вишгород,
вул.Парусна, 7. Замовник - Київський Палац дітей та юнацтва. Виникла
необхідність розробки проєкту комплексного капітального ремонту із
передбаченням черг та пускових комплексів, що надасть змогу
запланувати роботи та фінансування на наступні періоди із чітким
визначенням їх обсягу та термінів завершення по всьому об’єкту у
цілому. Зазначений підрозділ закладу використовується для позашкільної
освіти з вітрильного спорту.
o

ЗБІЛЬШИТИ асигнування по КПКВ 0611141 «Забезпечення діяльності
інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
.
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підприємствам (установам, організаціям)»:
- 588,9 тис грн на придбання обладнання та предметів довгострокового
користування для ТВ-студії та Радіостудії.
Додатки на 5 аркушах (Форма № 06-КБ-кориг, Форма № 07-КР-кориг).

Заступник голови

Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

Олена Фіданян
Ілля Пасько
Олена Трав’янова
Наталія Кононенко 279 19 80
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