Додаток
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
03.11.2021 № 744
РОЗПОРЯДНИКИ ТА ОДЕРЖУВАЧІ
бюджетних коштів та перелік об’єктів, яким спрямовуються кошти
загального фонду державного бюджету за державною програмою
2761070 «Державний фонд регіонального розвитку»
№
з/п

Розпорядники коштів та найменування об’єкта

Обсяг
фінансування
(тис. грн)
3

1

2
I. Департамент капітального
будівництва облдержадміністрації

1.

Комунальний заклад «Запорізька обласна школа вищої
спортивної майстерності» Запорізької обласної ради по
вул. Перемоги, 68, у м. Запоріжжі - реконструкція
плавального басейну

39 765,325

2.

Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат № 7 І-ІІ ступеня» Запорізької обласної ради
по вул. Ленській, 1а, у м. Запоріжжі - капітальний ремонт
будівель, комплексне утеплення

2 482,319

3.

Дошкільний навчальний заклад № 28 по вул. Лієпайській, 48,
у м. Бердянську - капітальний ремонт

18 079,177

4.

Комунальний заклад «Фізкультурно-оздоровчий клуб
«Таврія» Василівської районної ради, мікрорайон 40 років
Перемоги, 12, у м. Василівці Василівського району реконструкція футбольного поля - заміна покриття

11 064,208

5.

Будівля комунального закладу Кушугумського навчальновиховного комплексу «Інтелект» по вул. Шевченка, 71, у
смт Кушугум Запорізького району - реконструкція

5 438,394

6.

Багатофункціональний
стадіон
для
Комишуваської
об’єднаної територіальної громади по вул. Зарічній, 33а, у
смт Комишуваха Оріхівського району - реконструкція

1 715,213

2

Продовження додатка
1

2
ІI. Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва Запорізької
обласної державної адміністрації

3

1.

Водовід питної води м. Вільнянська - смт Новомиколаївка реконструкція на ділянці насосна станція - III підйому
м. Вільнянськ - с. Задоріжне

11 686,302

2.

Питне водопостачання смт Розівка Розівського району капітальний ремонт магістралі магістрального водоводу І від
насосної станції ІІ підйому до смт Розівка

10 248,113

ІІІ. Департамент капітального будівництва
та житлово-комунального господарства
Мелітопольської міської ради Запорізької області
Дошкільний навчальний заклад № 24 «Ластівка»
комбінованого типу по вул. Робочій, 59, у м. Мелітополі капітальний ремонт

21 552,625

ІV. Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного
Система зрошення науково-навчального виробничого центру
«Таврійський державний агротехнологічний університет» у
с. Лазурне Мелітопольського району - реконструкція із
встановленням дощувальних машин

14 495,591

V. Комунальне підприємство
«Облводоканал» Запорізької обласної ради
Водовід на м. Бердянськ комунального підприємства
«Облводоканал» Запорізької обласної ради - капітальний
ремонт трубопроводу від ПК 503 + 45 до ПК 513 + 50 в
районі с. Володимирівка Приазовського району
Всього

7 897,392

144 424,659
_______________________

Керівник апарату

Зінаїда БОЙКО

