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Стан реалізації проекту

Виконано БМР %

Капітальний ремонт  
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (початкова школа) 
смт. Оратів із 
впровадженням 
енергозберігаючих технологій 
по вул. Паркова 18, 
смт. Оратів,  Оратівського
району, Вінницької області

Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів в 
житловому кварталі
№ 8 району Поділля» 
в м. Вінниці –
будівництво

Капітальний ремонт 
(заміна покриття покрівлі, 
утеплення фасаду, 
водовідведення та 
благоустрій територій) в 
Іллінецькому навчально –
виховному комплексі 
«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – гімназія №2» 
Іллінецької міської ради, 
Вінницької області

Капітальний ремонт 
будівлі опорного 
навчального закладу 
«Заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №2 імені Івана 
Богуна м. Ямпіль» з 
будівництвом спортивного 
майданчика 
по вул. Свободи 154/2 в 
м. Ямпіль

Реконструкція 
комунального закладу 
« Чернівецька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №2 
Чернівецької районної 
ради Вінницької області» 
по вулиці Мічуріна, 39 в 
смт. Чернівці, 
Чернівецького району,  
Вінницької області 

Загальноосвітні навчальні заклади



Загальноосвітні навчальні заклади

100 100 100 100 100
51
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0 0
4727
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0 0 5

Фінансування та освоєння коштів у 2020 році

Передбачено фінансування, % Профінансовано, % Освоєно коштів, % 

Капітальний ремонт  
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (початкова школа) 
смт. Оратів із 
впровадженням 
енергозберігаючих технологій 
по вул. Паркова 18, 
смт. Оратів,  Оратівського
району, Вінницької області

Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів в 
житловому кварталі
№ 8 району Поділля» 
в м. Вінниці –
будівництво

Капітальний ремонт 
(заміна покриття покрівлі, 
утеплення фасаду, 
водовідведення та 
благоустрій територій) в 
Іллінецькому навчально –
виховному комплексі 
«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – гімназія №2» 
Іллінецької міської ради, 
Вінницької області

Капітальний ремонт 
будівлі опорного 
навчального закладу 
«Заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №2 імені Івана 
Богуна м. Ямпіль» з 
будівництвом спортивного 
майданчика 
по вул. Свободи 154/2 в 
м. Ямпіль

Реконструкція 
комунального закладу 
« Чернівецька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №2 
Чернівецької районної 
ради Вінницької області» 
по вулиці Мічуріна, 39 в 
смт. Чернівці, 
Чернівецького району,  
Вінницької області 



Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі № 8 району 
«Поділля» в м. Вінниці – будівництво

Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

  в т.ч. ДФРР 44616,200 67

  в т.ч. місцевий   бюджет 22153,400 33

Залишок фінансування 32477,649 49

  в т.ч. ДФРР 18184,003 56

  в т.ч. місцевий   бюджет 14293,646 44

Всього профінансовано у 2020 році 34291,951 51

   в т.ч. ДФРР 26432,197 77

   в т.ч. місцевий   бюджет 7859,754 23

Освоєно коштів 17697,547 52

Будівництво розпочато

80%

15.07.2020

169675,100

66769,610

129337,700



Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (початкова школа)
смт. Оратів із впровадженням енергозберігаючих технологій 

по вул. Паркова 18, смт. Оратів,  Оратівського району, Вінницької області

Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

       в т.ч. ДФРР 651,575 43

       в т.ч. місцевий   бюджет 876,800 57

Залишок фінансування 196,000 13

       в т.ч. ДФРР 0,000 0

       в т.ч. місцевий   бюджет 196,000 100

Всього профінансовано у 2020 році 1332,375 87

   в т.ч. ДФРР, грн. 651,575 49

   в т.ч. місцевий   бюджет, грн. 680,800 51

Освоєно коштів 1332,375 100

Будівництво  завершено, знаходиться на 

етапі отримання дозвільних документі на 

введення в експлуатацію

100%

01.08.2020

5000,862

1528,375

4300,081



Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі, утеплення фасаду, водовідведення та 
благоустрій територій) в Іллінецькому навчально – виховному комплексі «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2» 
Іллінецької міської ради, Вінницької області

Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

       в т.ч. ДФРР 906,128 80

       в т.ч. місцевий   бюджет 230,000 20

Залишок фінансування 1136,128 100

       в т.ч. ДФРР 906,128 80

       в т.ч. місцевий   бюджет 230,000 20

Всього профінансовано у 2020 році 0,000 0

   в т.ч. ДФРР, грн. 0,000 0

   в т.ч. місцевий   бюджет, грн. 0,000 0

Освоєно коштів 0,000 0

Будівництво  розпочато

78%

19.08.2020

6859,856

1136,128

5723,728



Капітальний ремонт будівлі опорного навчального закладу «Заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 імені Івана Богуна м. Ямпіль» з будівництвом 

спортивного майданчика по вул. Свободи 154/2 в м. Ямпіль

Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

       в т.ч. ДФРР 1565,238 90

       в т.ч. місцевий   бюджет 173,915 10

Залишок фінансування 1739,153 100

       в т.ч. ДФРР 1565,238 90

       в т.ч. місцевий   бюджет 173,915 10

Всього профінансовано у 2020 році 0,000 0

   в т.ч. ДФРР, грн. 0,000 0

   в т.ч. місцевий   бюджет, грн. 0,000 0

Освоєно коштів 0,000 0

Будівництво  розпочато

85%

26.08.2020

10547,29

1739,153

8808,141



Реконструкція комунального закладу 
«Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Чернівецької районної ради 
Вінницької області»  по вулиці Мічуріна 39 в смт. Чернівці, Чернівецького району, 

Вінницької області 
Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

       в т.ч. ДФРР 3959,000 90

       в т.ч. місцевий   бюджет 440,009 10

Залишок фінансування 2176,325 49

       в т.ч. ДФРР 2126,325 98

       в т.ч. місцевий   бюджет 50,000 2

Всього профінансовано у 2020 році 2222,684 51

   в т.ч. ДФРР 1832,675 82

   в т.ч. місцевий   бюджет 390,009 18

Освоєно коштів 390,009 18

Будівництво  розпочато

48%

28.08.2020

6597,809

4399,009

2198,8



Реконструкція будівлі з 
використанням 
енергозберігаючих 
технологій із утепленням 
фасаду та горищного 
перекриття дитячого 
навчального закладу №1 
по вул. Декабристів, 13 в м. 
Хмільник, Вінницької обл.

Реконструкція
будівель поліклініки
під дитячий садок
по вул. Незалежності
в смт. Шпиків,
Тульчинського району,
Вінницької обл.

Капітальний ремонт 
приміщень будівлі 
(корпус 2) дошкільного 
навчального закладу 
№7 «Ромашка»
по вул. Космонавтів 139,
м. Жмеринка,
Вінницької обл.

Реконструкція
приміщення ДНЗ №3 
«Теремок» з застосуванням 
енергозберігаючих 
технологій
по вул. 30-річчя Перемоги 
11, в м. Гайсині,
Вінницької обл.

Капітальний ремонт
фасадів та покрівлі даху 
дошкільного навчального 
закладу ясла – садок 
«Сонечко» (корпус №1 та 
корпус № 2)
по вул. Гоголя, 3 в 
смт. Теплик, 
Вінницької обл.

Стан реалізації проекту

Виконано БМР %

Дошкільні навчальні заклади



Дошкільні навчальні заклади

100 100 100 100 100

24
0,35 0 0 07 0,35 0 0 0

Фінансування та освоєння коштів у 2020 році

Передбачено фінансування, % Профінансовано, % Освоєно коштів, % 

Реконструкція будівлі з 
використанням 
енергозберігаючих 
технологій із утепленням 
фасаду та горищного 
перекриття дитячого 
навчального закладу №1 
по вул. Декабристів, 13 в м. 
Хмільник, Вінницької обл.

Реконструкція
будівель поліклініки
під дитячий садок
по вул. Незалежності
в смт. Шпиків,
Тульчинського району,
Вінницької обл.

Капітальний ремонт 
приміщень будівлі 
(корпус 2) дошкільного 
навчального закладу 
№7 «Ромашка»
по вул. Космонавтів 139,
м. Жмеринка,
Вінницької обл.

Реконструкція
приміщення ДНЗ №3 
«Теремок» з застосуванням 
енергозберігаючих 
технологій
по вул. 30-річчя Перемоги 
11, в м. Гайсині,
Вінницької обл.

Капітальний ремонт
фасадів та покрівлі даху 
дошкільного навчального 
закладу ясла – садок 
«Сонечко» (корпус №1 та 
корпус № 2)
по вул. Гоголя, 3 в 
смт. Теплик, 
Вінницької обл.



Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок
по вул. Незалежності в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької обл.

Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

       в т.ч. ДФРР 7099,967 65

       в т.ч. місцевий   бюджет 3766,742 35

Залишок фінансування 8272,067 76

       в т.ч. ДФРР 5478,425 66

       в т.ч. місцевий   бюджет 2793,642 34

Всього профінансовано у 2020 році 2594,642 24

   в т.ч. ДФРР 1621,542 62

   в т.ч. місцевий   бюджет 973,100 38

Освоєно коштів 811,946 31

Будівництво  розпочато

69%

28.08.2020

17661,000

10866,709

6993,043



Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та 
горищного перекриття дитячого навчального закладу №1 

по вул. Декабристів 13, в м. Хмільник, Вінницької обл.

Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

       в т.ч. ДФРР 6270,000 64

       в т.ч. місцевий   бюджет 3485,434 36

Залишок фінансування 9721,654 100

       в т.ч. ДФРР 6270,000 64

       в т.ч. місцевий   бюджет 3451,654 36

Всього профінансовано у 2020 році 33,780 0,35

   в т.ч. ДФРР 0,000 0

   в т.ч. місцевий   бюджет 33,780 100

Освоєно коштів 33,780 100

Будівництво не  розпочато

0%

20.09.2020

9809,347

9755,434

53,913



Капітальний ремонт фасадів та покрівлі даху дошкільного навчального закладу ясла –
садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус № 2)

по вул. Гоголя 3, в смт. Теплик, Вінницької обл.

Статус об'єкта

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

       в т.ч. ДФРР 4722,000 88

       в т.ч. місцевий   бюджет 650,111 12

Залишок фінансування 5372,111 100

       в т.ч. ДФРР 4722,000 88

       в т.ч. місцевий   бюджет 650,111 12

Всього профінансовано у 2020 році 0,000 0

   в т.ч. ДФРР 0,000 0

   в т.ч. місцевий   бюджет 0,000 0

Освоєно коштів 0,000 0

Будівництво не  розпочато

5409,662

5372,111

37,551

20.08.2020



Реконструкція приміщення ДНЗ №3 «Теремок» з застосуванням енергозберігаючих 
технологій по вул. 30-річчя Перемоги, 11 в м. Гайсині Вінницької обл.

Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

       в т.ч. ДФРР 1815,251 15

       в т.ч. місцевий   бюджет 10266,302 85

Залишок фінансування 12081,553 100

       в т.ч. ДФРР 1815,251 15

       в т.ч. місцевий   бюджет 10266,302 85

Всього профінансовано у 2020 році 0,000 0

   в т.ч. ДФРР 0,000 0

   в т.ч. місцевий   бюджет 0,000 0

Освоєно коштів 0,000 0

Будівництво не розпочато

30%

2021

13818,220

12081,553

1736,666



Капітальний ремонт приміщень будівлі (корпус 2) дошкільного навчального 
закладу №7 «Ромашка» по вул. Космонавтів 139, м. Жмеринка Вінницької обл.

Статус об'єкта

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

       в т.ч. ДФРР 4398,200 77

       в т.ч. місцевий   бюджет 1322,355 23

Залишок фінансування 5720,555 100

       в т.ч. ДФРР 4398,200 77

       в т.ч. місцевий   бюджет 1322,355 23

Всього профінансовано у 2020 році 0,000 0

   в т.ч. ДФРР 0,000 0

   в т.ч. місцевий   бюджет 0,000 0

Освоєно коштів 0,000 0

Будівництво не  розпочато

5778,393

5720,555

57,838



Будівля КО спорткомплекс 
«Здоров`я» 
по вул. Якова Шепеля 23, в 
м. Вінниця (коригування) –
реконструкція

Реконструкція
спортивного ядра 
закладу 
«Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
№33 Вінницької
міської ради» 
по вул. В. Порика в 
м. Вінниця

Стадіон на території 
Вінницького гуманітарно
- педагогічного коледжу 
по вул. Нагірній 13 в
м. Вінниця (коригування) 

- будівництво

Реконструкція спортивного 
майданчика КЗ «Немирівський
спортивний комплекс»  
Немирівської міської ради під 
мультифункціональний
майданчик для занять 
ігровими видами спорту
по вул. Соборна 78, в
м. Немирів, Немирівського
району, Вінницької обл.

Капітальний ремонт 
міського стадіону 
ДЮСШ «Авангард» 
по вул. Незалежності 
52а, в м. Калинівка, 
Вінницької обл.

Стан реалізації проекту

Виконано БМР%

Спортивні об`єкти



Будівля КО спорткомплекс 
«Здоров`я» 
по вул. Якова Шепеля 23, в 
м. Вінниця (коригування) –
реконструкція

Реконструкція
спортивного ядра 
закладу 
«Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
№33 Вінницької
міської ради» 
по вул. В. Порика в 
м. Вінниця

Стадіон на території 
Вінницького гуманітарно
- педагогічного коледжу 
по вул. Нагірній 13 в
м. Вінниця (коригування) 

- будівництво

Реконструкція спортивного 
майданчика КЗ «Немирівський
спортивний комплекс»  
Немирівської міської ради під 
мультифункціональний
майданчик для занять ігровими 
видами спорту
по вул. Соборна 78, в 
м. Немирів, Немирівського
району, Вінницької обл.

Капітальний ремонт 
міського стадіону 
ДЮСШ «Авангард» 
по вул. Незалежності 
52а, в м. Калинівка 
Вінницької обл.

Спортивні об`єкти

100 100 100 100 100
71

10 14 0 0
49

10 2 0 0

Фінансування та освоєння коштів у 2020 році

Передбачено фінансування, % Профінансовано, % Освоєно коштів, % 



Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№33 Вінницької міської ради» по вул. В. Порика в м. Вінниця

Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

  в т.ч. ДФРР 5000,000 26

  в т.ч. місцевий   бюджет 14468,481 74

Залишок фінансування 5588,442 29

  в т.ч. ДФРР 586,976 11

  в т.ч. місцевий   бюджет 5001,466 89

Всього профінансовано у 2020 році 13880,039 71

   в т.ч. ДФРР 4413,024 32

   в т.ч. місцевий   бюджет 9467,015 68

Освоєно коштів 9467,015 68

Будівництво розпочато

67%

24.08.2020

29025,480

19468,481

13970,030



Будівля КО спорткомплекс «Здоров`я» 
по вул. Якова Шепеля 23 в м. Вінниця (коригування) – реконструкція

Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

  в т.ч. ДФРР 9092,000 90

  в т.ч. місцевий   бюджет 1010,825 10

Залишок фінансування 9092,000 90

  в т.ч. ДФРР 9092,000 100

  в т.ч. місцевий   бюджет 0,000 0

Всього профінансовано у 2020 році 1010,825 10

   в т.ч. ДФРР 0,000 0

   в т.ч. місцевий   бюджет 1010,825 100

Освоєно коштів 1010,825 100

Будівництво розпочато

78%

28.08.2020

40210,460

10102,825

31118,440



Стадіон на території Вінницького гуманітарно - педагогічного коледжу 
по вул. Нагірній 13 в м. Вінниця (коригування) - будівництво

Статус об'єкта

Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06

Дата завершення будівельних робіт

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

  в т.ч. ДФРР 15194,000 90

  в т.ч. місцевий   бюджет 1690,632 10

Залишок фінансування 14588,807 86

  в т.ч. ДФРР 13194,000 90

  в т.ч. місцевий   бюджет 1394,807 10

Всього профінансовано у 2020 році 2295,825 14

   в т.ч. ДФРР 2000,000 87

   в т.ч. місцевий   бюджет 295,825 13

Освоєно коштів 253,327 11

Будівництво призупинено

45% 

26.08.2020

31933,280

16884,632

15048,650



Реконструкція спортивного майданчика КЗ «Немирівський спортивний комплекс» 
Немирівської міської ради під мультифункціональний майданчик для занять ігровими 

видами спорту по вул. Соборна, 78 в м. Немирів, Немирівського району, Вінницької обл.

Статус об'єкта

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

  в т.ч. ДФРР 3515,934 58

  в т.ч. місцевий   бюджет 2500,000 42

Залишок фінансування 6015,934 100

  в т.ч. ДФРР 3515,934 58

  в т.ч. місцевий   бюджет 2500,000 42

Всього профінансовано у 2020 році 0,000 0

   в т.ч. ДФРР 0,000 0

   в т.ч. місцевий   бюджет 0,000 0

Освоєно коштів 0,000 0

Будівництво не розпочато

6075,412

6015,934

59,478



Капітальний ремонт міського стадіону ДЮСШ «Авангард» 
по вул. Незалежності, 52-а в м. Калинівка Вінницької обл.

Статус об'єкта

Загальна вартість, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.

тис. грн. %

  в т.ч. ДФРР 4715,504 60

  в т.ч. місцевий   бюджет 3143,669 40

Залишок фінансування 7859,173 100

  в т.ч. ДФРР 4715,504 60

  в т.ч. місцевий   бюджет 3143,669 40

Всього профінансовано у 2020 році 0,000 0

   в т.ч. ДФРР 0,000 0

   в т.ч. місцевий   бюджет 0,000 0

Освоєно коштів 0,000 0

Будівництво не розпочато

7890,940

7859,173

31,767


