
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

27.12.2018   м. Дніпро   № Р-807/0/3-18 

 

⌐                         ¬      
Про визначення замовників  
будівництва по об’єктам,  
що фінансуються у 2018 році  
з державного бюджету по  
бюджетній програмі “Будівництво  
футбольних полів зі штучним  
покриттям в регіонах України” 
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеві 
державні адміністрації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 06.09.2017 № 714 “Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів                     
із штучним покриттям у регіонах України” (зі змінами), наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України  від 26.09.2018 № 256 “Про затвердження Переліку об’єктів,                        
що фінансуються у 2018 році за рахунок бюджетної програми “Будівництво 
футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” (зі змінами): 

 
1. Визначити замовників будівництва по об’єктам, що фінансуються                    

у 2018 році з державного бюджету по бюджетній програмі “Будівництво 
футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України”,                              
згідно з додатками 1 – 15. 

 
2. Залишити нерозподілений резерв у загальній сумі 985,100 тис. грн. 
 
3. Управлінню з фінансово-економічних питань апарату облдерж-

адміністрації: 
підготувати та надати до Головного управління Державної казначейської 

служби України у Дніпропетровській області документи, необхідні                           
для відкриття фінансування; 

забезпечити перерахування коштів, що надійдуть з Державного бюджету 
України, на рахунки замовників. 



4.  Управлінню молоді і спорту облдержадміністрації щомісячно,                    

до 05 числа місяця, наступного за звітним, надавати до Міністерства 

регіонального розвитку України узагальнені звіти про використання                   

субвенції у розрізі об’єктів, що фінансуються за її рахунок. 

 

5. Замовникам: 

забезпечити цільове використання коштів за бюджетною програмою 

“Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України”; 

надавати щомісячно, до 01 числа місяця, наступного за звітним, до 

управління молоді і спорту облдержадміністрації інформацію про використання 

бюджетних коштів у розрізі інвестиційних проектів. 

 

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження                    

покласти на управління молоді і спорту облдержадміністрації, контроль –                     

на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д.І. 

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                       В.М.РЕЗНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Східного офісу  

Держаудитслужби 

 

                      О.В.ВАСИЛЬЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів зі  

штучним покриттям в регіонах України” 

по Департаменту гуманітарної політики  

Дніпровської міської ради 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 

 

10486,000 10486,000  

1.  Футбольний майданчик  

зі штучним покриттям 42×22м.  

у комунальному закладі освіти 

“Середня загальноосвітня 

школа № 49”  

по вул. Одоєвського, 16,   

м. Дніпро – будівництво 

 

749,000 749,000  

2.  Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22м  

у комунальному закладі освіти 

“Середня загальноосвітня  

школа № 89”, вул. Титова, 4,  

м. Дніпро – будівництво 

749,000 749,000  

3.  Футбольний майданчик зі 
штучним покриттям 42×22м  

у комунальному закладі  

освіти “Середня  
загальноосвітня школа № 25”,  

вул. Бориса Кротова, 19,  

м. Дніпро – будівництво 

749,000 749,000  



4.  Футбольний майданчик зі 
штучним покриттям 42×22м у 
комунальному закладі освіти 
“Спеціалізована середня 
загальноосвітня школа № 126  
з поглибленим вивченням 
французької мови”,  
вул. Казакевича, 7,   
м. Дніпро – будівництво 
 

749,000 749,000  

5.  Будівництво футбольного 
майданчика зі штучним 
покриттям 42×22м.  
У комунальному закладі освіти 
“Навчально-виховний  
комплекс № 87” школа  
І – ІІІ ступенів, м. Дніпро,  
вул. Мальовнича, 55 
 

749,000 749,000  

6.  Футбольний майданчик зі 
штучним покриттям 42×22  
у комунальному закладі освіти 
“Навчально-виховний комплекс 
№111 “Спеціалізована школа-
дошкільний навчальний заклад”, 
пр. Героїв, 29,  
м. Дніпро – будівництво 
 

749,000 749,000  

7.  Футбольний майданчик зі 
штучним покриттям 42×22  
у комунальному закладі освіти 
“Середня загальноосвітня  
школа № 105”,  
вул. Золотоосіння, 26,  
с. Таромське,  
м. Дніпро – будівництво 
 

749,000 749,000  

8.  Футбольний майданчик зі 
штучним покриттям 42×22  
у комунальному закладі 
освіти «Навчально-виховний 
комплекс №57 «загальноосвітній 
навчальний заклад I ступеня-
гімназія», вул. Прогресивна, 3 А,   
м. Дніпро – будівництво 

749,000 749,000  

Продовження додатка 1 



9.  Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22  

у комунальному закладі освіти 

“Середня загальноосвітня 

школа №116”, вул. Передова, 601,  

м. Дніпро – будівництво 

 

749,000 749,000  

10.  Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 

у комунальному закладі освіти 

“Середня загальноосвітня  

школа №123”,  

вул. Кисловського, 1,  

м. Дніпро – будівництво 

 

749,000 749,000  

11.  Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 у 

комунальному закладі освіти  

“ Неповна середня  

загальноосвітня школа №127”,  

вул. Календарна, 22 а,  

м. Дніпро – будівництво 

 

749,000 749,000  

12.  Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 у 

комунальному закладі освіти 

“Спеціалізована школа № 129 

фізико-математичного профілю”,  

вул. Космонавтів, 12,  

м. Дніпро – будівництво 

 

749,000 749,000  

13.  Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22  

у Комунальному закладі освіти 

“Навчально-виховний  

комплекс №137  

“ліцей-загальноосвітній 

навчальний заклад”,  

вул. Комбрига Петрова, 29,  

м. Дніпро –будівництво 

 

 

749,000 749,000  

Продовження додатка 1 



 
 

 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ  

 
 

14.  Футбольний майданчик  

зі штучним покриттям 42×22 

Водно-спортивної база 

комунального позашкільного 

навчального закладу “Міська 

флотилія юних моряків і 

річковиків”, вул. Набережна 

Перемоги, 5 Д, м. Дніпро – 

будівництво 

 

749,000 749,000  

Продовження додатка 1 



Додаток 2 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям  

в регіонах України” по Департаменту  

з гуманітарних питань Кам’янської міської ради                                                          

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 2996,000 2996,000  

1 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22м  

в комунальному закладі 

“Технічний ліцей” Кам’янської 

міської ради за адресою: площа 

250-річчя міста, 1,  

м. Кам’янське, 

Дніпропетровська область – 

будівництво 

 

749,000 749,000  

2 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22м в  

комунальному закладі   

«Навчально-виховний 

комплекс “Загальноосвітній 

навчальний заклад – 

дошкільний навчальний  

заклад №3» Кам’янської 

міської ради за адресою: 

вулиця Матросова, 35,    

м. Кам’янське, 

Дніпропетровська область – 

будівництво 

749,000 749,000  



 

 
 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

3 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22м  

в комунальному закладі  

«Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія №11 – 

спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня – 

дошкільний навчальний  

заклад «Еврика» 

Кам’янської міської ради  

за адресою: вулиця Миру, 20,  

м. Кам’янське,   

Дніпропетровська область – 

будівництво 

 

749,000 749,000  

4 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22м   

в комунальному закладі  

“Навчально-виховний 

комплекс № 37 імені Максима 

Самойловича” Кам’янської 

міської ради за адресою:   

В. Чорновола,, б.34/22, 

м. Кам’янське,   

Дніпропетровська область – 

будівництво 

 

749,000 749,000  

Продовження додатка 2 



Додаток 3 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів 

зі штучним покриттям в регіонах України”  

по відділу освіти Марганецької міської ради                                                          
 

 
 

 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ  

 
 

 

 
 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 749,000 749,000  

1 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22м 

в Комунальному закладі  

освіти ЗОШ №12 м. Марганця, 

по вул. Єдності, 65 а, 

в м. Марганець 

Дніпропетровської області – 

будівництво 

 

749,000 749,000 

 

 



Додаток 4 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі 

“Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям  

в регіонах України” по КЗ фізичної культури і  

спорту “Футбольний клуб “Нікополь”  

 

 

 

 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ  

 
 

 
 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 749,000 749,000  

1 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 108*70  

на стадіоні “Металург”  

ім. О.І.Куценка” Футбольне поле  

з улаштуванням синтетичного 

покриття (штучна трава)  

на території КЗ “ДЮСШ 

“Трубник”, Пр.Трубників 48,             

м. Нікополь – будівництво 

 

749,000 749,000  



Додаток 5 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів 

зі штучним покриттям в регіонах України”  

по відділу освіти і науки Нікопольської міської ради  

 

 
 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ  

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 1498,000 1498,000  

1 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22  

КЗ “НСЗШ №10”  

по вул. Нєкрасова, 43А ,  

м. Нікополь – будівництво 

 

749,000 749,000  

2 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 

КЗ “НСЗШ № 9”  

по вул.Шевченка 87,  

м. Нікополь – будівництво 

749,000 749,000  



Додаток 6 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі 

“Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям  

в регіонах України” по міському відділу освіти  

виконавчого комітету Першотравенської міської ради  
 

 

 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                              О.П.ПШЕНИЧНИКОВ  

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн. 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 749,000 749,000  

1 Футбольний майданчик  

зі штучним покриттям  

42×22м. на території  

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  

по вул.Кобзаря, 10,  

в м. Першотравенську 

Дніпропетровської області –  

будівництво 

 

749,000 749,000 

 



Додаток 7 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям 

в регіонах України” по управлінню освіти  

виконавчого комітету Покровської міської ради 

 

 

 

 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 749,000 749,000  

1 Спортивний майданчик  

зі штучним покриттям                                              

КЗ “Навчально-виховне 

об’єднання” Дніпропетровської 

області” по вул.І Малки,15,  

м. Покров – будівництво 

 

749,000 749,000  



Додаток 8 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям  

в регіонах України” по відділу освіти, молоді та спорту  

Васильківської районної державної адміністрації 

 

 

 
 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ  

 

 
 

 
 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 749,000 749,000  

1 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 м.  

в Павлівській СЗШ   

по вул. Центральна, 98 д,  

с. Павлівка  

Васильківського району 

Дніпропетровської області – 

будівництво 

 

749,000 749,000  



Додаток 9 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям  

в регіонах України”, по відділу освіти, молоді та спорту  

виконавчого комітету Васильківської селищної ради 

 

 
 

 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ 

 
 

 
 

 

 
 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 Будівництво футбольного 

майданчика зі штучним 

покриттям 42×22 м. 

в Манвелівська СЗШ   

по вул.Центральна, 38,   

с. Манвеловка  

Васильківського району 

Дніпропетровської області 

 

749,000 749,000  



Додаток 10 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям  

в регіонах України” по відділу освіти, культури,  

молоді та спорту Дніпровської районної  

державної адміністрації Дніпропетровської області 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 2996,000 2996,000  

1 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 

КЗ “Горьківський навчально-

виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад” 

Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області”  

по вул. Нова, 2,  

в с. Горького – будівництво 

 

749,000 749,000  

2 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 

комунального закладу 

“Партизанська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів” 

Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області”  

по вул. Шкільна, 18,   

с. Партизанське – будівництво 

749,000 749,000  



 
 

 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

3 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 

комунального закладу 

“Підгородненська  

загальноосвітня школа № 2  

І-ІІІ ступенів”  

Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області”  

по вул. Державна, 2, в  

м. Підгородне – будівництво 

  

749,000 749,000  

4 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 

Комунального закладу 

“Миколаївська загальноосвітня 

школа №2 І-ІІІ ступенів” 

Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області” 

по вул. Шкільна, 5,   

в с. Миколаївка – будівництво 

 

749,000 749,000  

Продовження додатка 10 



Додаток 11 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям  

в регіонах України” по відділу освіти, молоді та спорту  

Криничанської районної державної адміністрації  

 

 
 

 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ 

 
 

 

 
 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 749,000 749,000  

1 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 

Адамівського закладу  

загальної середньої освіти 

Криничанського району 

Дніпропетровської області  

по вулиці Центральна, 33А,  

в с. Адамівка,  

Криничанського району – 

будівництво  

  

749,000 749,000  



Додаток 12 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів 

зі штучним покриттям в регіонах України”  

по виконавчому комітету Межівської селищної ради 

 

 
 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ 

 

 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 1498,000 1498,000  

1 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22  

по вул.Травнева, 2,  

смт Демурине,   

Межівський район, 

Дніпропетровська область –

будівництво   

 

749,000 749,000  

2 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22  

по вул. Центральна, 23,  

в с. Новопідгородне  

Межівського району 

Дніпропетровської області – 

будівництво 

749,000 749,000  



Додаток 13 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів 

зі штучним покриттям в регіонах України”  

по Петропавлівському районному відділу освіти  

Петропавлівської районної державної адміністрації 

 

 

 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 749,000 749,000  

1 Футбольний майданчик  

зі штучним покриттям 42×22 

Петропавлівської  

ЗОШ I-III ст.№1 

Дніпропетровської області  

по вул. Шкільна, 11,  

(вул.К.Маркса 11),  

смт. Петропавлівка – 

будівництво 

 

749,000 749,000  



Додаток 14 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям  

в регіонах України” по відділу освіти, молоді і спорту  

Покровської районної державної адміністрації 
 

 
 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ 

 

 
 

 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 749,000 749,000  

1 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 м  

ЗОШ І-ІІІ ступенів  

по вул. Центральна, буд. 4, 

с.Катеринівка  

Покровського району 

Дніпропетровської області – 

будівництво 

 

749,000 749,000  



Додаток 15 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

27.12.2018 № Р-807/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИКИ 

будівництва по об’єктам, що фінансуються у 2018 році  

з державного бюджету по бюджетній програмі  

“Будівництво футбольних полів зі  

штучним покриттям в регіонах України”  

по Олександропільській сільській раді  

Солонянського району 

 

 

 

 

Начальник управління  

молоді і спорту 

облдержадміністрації                                                             О.П.ПШЕНИЧНИКОВ  

№ 

з/п 
Найменування об’єкта 

Обсяг фінансування у 2018, тис. грн 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Всього 749,000 749,000  

1 Футбольний майданчик зі 

штучним покриттям 42×22 

вул. Тюріна, 2В,  

в с. Олександропіль  

Солонянського району 

Дніпропетровської області – 

будівництво 

 

749,000 749,000  


