
  

Використання коштів з 
районного бюджету 
(капітальні видатки) станом на 31.12.2018 року 

      

  2015 2016 2017 2018 

КЗ"Володарська "ЗОШ 
І-ІІІ ст. №1" 

    капітальний 
ремонт 
приміщення 
(утеплення)-
125440,75грн.,                                                          
капітальний 
ремонт 
каналізації-
49719,6грн.                                                                                                                        

капітальний ремонт приміщення 
(утеплення)-124550грн.,                                                                   
капітальний ремонт вестибюлю-
23986грн.,                                                           
капітальний ремонт внутрішніх 
туалетів-299493грн.,                                                                   
капітальний ремонт шкільного 
автобуса-39850грн.                                                        
Придбання шкільних меблів -32571грн.                                                                                           

КЗ"Володарська "ЗОШ 
І-ІІІ ст. №2 
ім.В.П.Мельника" 

    капітальний 
ремонт 
приміщення - 
49912,8грн.,                                              
капітальний 
ремонт ганку - 
34911,45грн.,                                   
капітальний 
ремонт 
шкільного 
автобуса- 
118600грн.,                                                          
виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації - 
43446,17грн. 

капітальний ремонт приміщення -
121866грн.,                                                       
капітальний ремонт коридору -
40056грн.,                                                          
капітальний ремонт ганку -98872грн.                                                      
капітальний ремонт шкільного 
автобуса-26910грн.                                    
Коригування проектно- кошторисної 
документації-14881грн.                   
Придбання шкільних меблів-42109грн. 

КЗ"Гор.Пустоварівська 
ЗОШ І-ІІІ ст." 

      монтаж системи пожежної сигналізації, 
системи оповіщення та управління 
евакуацією людей -198850,25грн.  

КЗ"Завадівський 
НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с" 

    капітальний 
ремонт 
приміщення - 
14999,25грн. 

Капітальний ремонт  димової труби-
110000грн. 

КЗ"Лобачівський 
НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с" 

      Капітальний ремонт  приміщення 
(відмостка)- 118273грн. 

КЗ"Пархомівський 
НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с" 

    капітальний 
ремонт водогону 
- 29847,3грн.,                                                                     
заміна ламп на 
енергозберігаючі 
- 22500грн. 

Капітальний ремонт  водогону і входів в 
підвал-81465грн. 

Матвіїська філія       капітальний ремонт (будівництво 
скважини та водогону)-39991грн. 

Тарганська філія         



КЗ"Рудосільський 
НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с" 

    капітальний 
ремонт 
приміщення - 
39997,65грн.,                                                  
коригування 
проектно-
кошторисної 
документації -
17518грн. 

  

КЗ"Березнянський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

    реконструкція 
системи 
опалення - 
29909,35грн. 

  

КЗ"Гайворонський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

    капітальний 
ремонт 
приміщення - 
35999,25грн. 

Капітальний ремонт  туалетів-
108940грн. 

КЗ"Косівський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

    реконструкція 
газопостачання 
топкової - 
125690грн. 

  

КЗ"Логвинський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

      капітальний ремонт приміщення-134962 
грн.                                                       

КЗ"Мармуліївський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

    капітальний 
ремонт котельні 
- 49788,90грн. 

  

КЗ"Рогізнянський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

    капітальний 
ремонт 
приміщення - 
44990,4грн. 

  

КЗ"Рубченківський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

    капітальний 
ремонт 
приміщення - 
14979,3грн. 

  

КЗ"Тадіївський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

      виготовлення проектно-кошторисної 
документації - 40000грн. 

КЗ "Володарський ДНЗ 
(ясла-садок)"Пізнайко" 

      капітальний ремонт стелі - 19350грн.,                                                                                   
капітальний ремонт приміщення 
(групові кімнати)-295900грн.,                                                        
капітальний ремонт приміщення (кухні 
та санвузла)-154099грн.                                                        
виготовлення проектно-кошторисної 
документації - 15000грн.                                                      
Придбання меблів для групових кімнат 
- 97264грн.  

КЗ "ВРЦТДЮ"         

КЗ "ВРДЮСШ"       капітальний ремонт приміщення-
28995,75грн.,                                                                       
проведення енергоаудиту - 25000грн. 

КЗ "Володарський 
РІРЦ" 

      

капітальний ремонт приміщення-
733583грн. 

 


