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КИЕВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

Р I ШЕННЯ  

Про  заслуховування  звгту  про  виконання  Програми  економгчного , 

соцгального  та  культурного  розвитку  Киево -Святошинського  району  
за  9 мгсяцгв  2016 року  

Вгдповгдно  до  п . 16, 28 ч . 1 статтг  43 Закону  цкра iни  «Про  мгсцеве  
самоврядування  в  цкра iнг », враховуючи  подання  районно i державно  адмгнгстрацг i, 

заслухавши  та  обговоривши  звгт , районна  рада  

виргшила : 

1. Звгт  про  виконання  Програми  економгчного , соцгального  та  культурного  
розвитку  Киево -Святошинського  району  за  9 мгсяцгв  2016 року  взяти  до  вгдома . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  
районно i ради  з  питань  планування  бюджету , фгнансгв , податково i полгтики , 
соцгально -економгчного  розвитку  та  гнвестицгй . 

Голова  ради 
	

В .Е . Гедульянов  

м . Киiв  
11 листопада  2016 року  
3Ч  184-14-VII 
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ВСТУП  

Програма  економгчного , соцгального  та  культурного  розвитку  
Киево  - Святошинського  району  Ки iвсько i областг  на  2016 р iк  (далг  - Програма ) е  
документом , у  якому  на  основг  аналгзу  розвитку  району , визначаються  цглг  та  
пргоритети  економгчного , соцгального  та  культурного  розвитку  
Киево -Святошинського  району  Ки iвсько i областг  на  2016 р iк  та  заходи  щодо  
реалгзацг i державно  полгтики , спрямовано i на  пгдвищення  якостг  життя  та  
добробуту  гром  адян . 

Програма  розроблена  вгдповгдно  до  Закону  Укра iни  в iд  23.03.2000 3Ч  1602- 
III «Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм  економгчного  i 
соцгального  розвитку  цкра iни», постанови  Кабгнету  Мгнгстргв  цкра iни  вiд  
26.04.2003 3Ч  621 «Про  розроблення  прогнозних  i програмних  документгв  
економгчного  i соцгального  розвитку  та  складання  проекту  державного  бюджету ». 
ц  Програмг  передбачений  комплекс  завдань  та  заходгв , спрямованих  на  
стабглгзацгю  роботи  i розвиток  основних  галузей  виробничо i та  соцгально i сфери  
областг . 

Райдержадмгнгстрацгею  23.09.2016 року  були  розробленг  вгдповгднг  запити  до  
органгв  мгсцевого  самоврядування  району , промислових  пгдприемств  основного  кола  
звгтностг , з  приводу  виконання  показникгв  закладених  у  дангй  Програмг . 

Зупинимось  бгльш  детально  по  кожному  пункту  Програми . 

2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО  СЕКТОРУ  ЕКОНОМ IIКИ  

2.1. Промисловгсть  

Станом  на  01.10.2016 року  в  районг  налгчуеться  100 звгтуючих  промислових  
пгдприемств  основного  кола  звгтностг . Обсяг  реалгзовано i промислово i продукцг i 
(робгт , послуг ) у  вгдпускних  цгнах  пгдприемств  (без  ПДВ  та  акцизу ) за  сгчень -
серпень  2016 року  склав  5 894 282,1 тис .грн ., що  становить  157°/о  до  вгдповгдного  
показника  2015 року  110 °/о  до  ргчного  показника  Програми . 

За  9 мгсяцгв  2016 року  збгльшили  обсяг  виробництва  продукцг i по  
вгдношенню  до  вгдповгдного  показника  2015 року  наступнг  промисловг  
пгдприемства  основного  кола  звгтностг : 
- ДП  «ЖМЗ  «Вгзар » - 128,4%; 
- ТОВ  «Iнтнркабель  Ки iв» - 109 ,3%; 
- ТОВ  «Тара -Пак» - 109%. 

Зменшився  обсяг  виробництва  продукцг i за  звгтнгй  пергод  на  наступних  
промислових  пгдприемствах  основного  кола  звгтностг : 

- ПрАТ  «Вишнгвський  ливарно -ковальський  завод» -47 ,1 °/о . 

Скорочення  обсягу  виробництва  в  першу  чергу  пов 'язано  гз  зменшенням  
замовлень  на  вгдповгдну  продукцгю  за  пгдсумками  сгчня -червня  2015 року . 

2.2. Агропромислови й  комплекс  

В  Киево -Святошинському  районг  станом  на  01.10.2016 року  ведуть  
виробничу  дгяльнгсть  18 сгльськогосподарських  пгдприемств , з  них : 
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- 5 пгдприемств  державно  форми  власностг ; 

- 9 товариств  з  обмеженою  вгдповгдальнгстю ; 

- 3 приватних  сгльськогосподарських  пгдприемства ; 

- 1 публгчне  акцгонерне  товариство . 

Основною  спецгалгзацгею  цих  пгдприемств  е  вирощування  зернових , 

технгчних  та  кормових  культур , плодоовочево i продукцг i, виробництво  та  
переробка  молока  i м 'яса . 

За  пгдсумками  III кварталу  2016 року  отримано  валово i продукцг i сгльського  
господарства  (у  постгйних  цгнах  2010 року ) по  сгльськогосподарських  

пгдприемствах  ycix форм  власностг  Киево -Святошинського  району  на  60461,82 

тис .грн ., в  т .ч . продукцг i рослинництва  - на  32370,12 тис .грн ., продукцг i 

тваринництва  - на  28091,70 тис .грн . За  прогнозами  у  2016 роцг  плануеться  
отримати  валово i продукцг i на  94081,2 тис .грн ., що  на  36,4°/о  бгльше  в  поргвняннг  з  
минулим  роком . 

Зггдно  гз  статистичними  даними  за  9 мгсяцгв  2016 року  по  
сгльськогосподарських  пгдприемствах  Киево -Святошинського  району , якг  
займаються  тваринництвом  (10 господарств ) нараховуеться : 3185 голгв  ВРХ , (з  
них : 1480 голгв  молочних  коргв ), 5427 голгв  свиней , 31 голова  овець , 3 коней . 

Валовий  надгй  молока  на  01.10.2016 року  становить  6046 тонни  (на  1295 

тонн  бгльше  до  минулого  року), надоено  молока  на  корову  - 4085 кг . Всього  
вироблено  (реалгзовано ) 591,5 тонн  м 'яса , з  них : яловичини  - 239,1 тонни , свинини  
- 352,4 тонни . Середньодобовий  приргст  ВРХ  становить  648 грам , приргст  свиней  -
489 гран  (+ 39 грам  до  вгдповгдного  показника  у  III кварталг  2015 року ). Вихгд  
телят  на  100 коргв  складае  55 голгв . 

В  районг  завершено  збгр  зернових  i зернобобових  культур . За  оперативною  
гнформацгею  сгльськогосподарськг  пгдприемства  на  площг  2037 га  забезпечили  
валове  виробництво  зерна  в  обсязг  8770,4 тонни  при  середнгй  урожайностг  43,1 ц/га  
(на  83 ц/га  бгльше , нгж  у  минулому  роцг ). Цьогоргчна  урожайнгсть  найвища  за  
останне  десятиргччя . В  розргзг  культур : 

- озимо i пшеницг : скошено  1322 га , згбрано  6179 тонн , урожайнгсть  46,7 ц/га ; 

- озимого  жита : скошено  208 га  та  намолочено  784,5 тонн , урожайнгсть  
становить  37,7 ц/га ; 

- ярого  ргпаку : скошено  52 га  та  намолочено  83 тонн , урожайнгсть  становить  
16,0 ц/га ; 

- яро  пшеницг : скошено  100 га , згбрано  526,5 тонн , урожайнгсть  52,6 ц/га ; 

- ярого  ячменю : скошено  141 га , намолочено  507,2 тонни , урожайнгсть  36,0 

ц/га ; 
- вгвса : скошено  152 га , намолочено  557,4 тонни , урожайнгсть  36,7 ц/га ; 

- проса : скошено  46 га , згбрано  115 тонн , урожайнгсть  25,0 ц/га ; 

- гречки : скошено  45 га , при  цьому  намолочено  36 тонн , середня  урожайнгсть  
становить  8,0 ц/га . 
Найкращих  результатгв  у  збираннг  зернових  культур  досягли  наступнг  

господарства : ТОВ  «Агрофгрма  «Княжичг » - 65,8 ц/га ; ДП  НДВ  «Агрокомбгнат  
«Пуща -Водиця » - 64,6 ц/га ; ТОВ  «Рубежгвське » - 50,9 ц/га ; ПСП  «Амарант -Агро» -

50,7 ц/га ; ТОВ  «Агрофгрма  «Крюкгвщина » - 50,0 ц/га ; ПСП  «Жито» - 45,5 ц/га ; 

ТОВ  «Агрофгрма  «Бглогородка » - 443 ц/га ; ПСП  «Шевченкгвське » - 41,8 ц/га . 
Станом  на  01.10.2016 року  сгльськогосподарськими  пгдприемствами  Киево -

Святошинського  району  заготовлено  1135 тонн  сгна , 9092 тонни  силосу  та  6055 

тонн  с iнажу . 



За  сгчень  - вересень  2016 року  сгльськогосподарськими  пгдприемствами  
Киево -Святошинського  району  реалгзовано  19867 тонн  сгльськогосподарських  
культур  на  суму  90314,3 тис .грн ., в  тому  числ 1: 

- зернових  та  зернобобових  культур  реалгзовано  4045,8 тонн , вартгсть  
реалгзовано i продукцг ii становить  11894,4 тис .грн .; 

-  нас 1ннЯ  ол 1йних  культур  - 2252,3 тОННи  на  суму  19472,3 тис .ГрН .; 
- картоплг  - 4897,8 тонн , вартгсть  - 14115,0 тис .грн .; 
- овочевих  культур  -3410,7 тонн  на  суму  10652,1 тис .грн .; 
- плодових  та  яггдних  культур  - 463,9 тонн , вартгсть  реалгзовано i продукцг ii 

становить  2616,6 тис .грн .; 
- тварин  сгльськогосподарських  (в  живгй  вазг) - 461,7 тонн , вартгсть  - 10698,6 

тис .грн .; 
- молока  - 4334,8 тонн , вартгсть  реалгзовано i продукцг ii - 20865,3 тис .грн . 
ц  2016 роцг  прогнозуеться , що  обсяг  реалгзацг i с/г  продукцг i пгдприемствами  

всгх  форм  власностг  як  рослинництва  так  i тваринництва  буде  на  ргвнг  134 998 
тис .грн ., що  становить  105°/о  до  показиика  2015 року . В  першу  чергу  збгльшення  
обсягу  реалгзацг i с/г  продукцг i очгкуеться  за  рахунок  призупинення  скорочення  та  
стабглгзацг i кглькостг  велико  рогато  худоби , вгдновленню  капгтальних  гнвестицгй  в  
реконструкцгю  сгльськогосподарських  комплексгв  та  впровадження  нових  
технологгй  в  овочгвництвг  вгдкритого  грунту . 

Завершено  будгвництво  овочесховища  в  ПСП  «Амарант -Агро » для  
зберггання  овочево i продукцг i на  2 тис .тонн . 

Сгльськогосподарськг  пгдприемства  району  завершують  посгв  озимих  
культур  пгд  урожай  2017 року . Заплановано  посгяти  озимих  культур  на  зерно  на  
площг  2100 га , а  посгяно  станом  На  12.10.2016 року  1124 га  (54 °/о  до  виконання  
плану ), а  саме : 

- озимо i пшеницг : посгяно  на  площг  1018 га  (при  планг  1850 га); 
- озимого  жита : посгяно  на  площг  106 га  (план  250 га); 
- озимого  ргпаку : посгяно  на  площг  51 га  (при  планг  100 га). 

2.3. Транспортна  галузь  

Станом  на  01 жовтня  2016 року  в  районг  зареестровано  124 
автотранспортних  пгдприемства  ргзних  форм  власностг , гз  них : вантажних  
автотранспортних  пгдприемств  79, пгдприемств  автомобгльного  регулярного  
транспорту  20, пгдприемств  нерегулярного  пасажирського  транспорту  14, 
пгдприемств  з  дгяльностг  таксг  11, також  вагома  частка  пасажирських  перевезень  
припадав  на  долю  Пгвденно -Захгдно i залгзницг . 

Автобусним  сполученням  охопленг  всг  населенг  пункти  району , так  станом  
на  01.10.2016 року  перевезення  пасажиргв  у  районг  здгйснюеться  на  82 автобусних  
маршрутах , з  яках  18 транзитних . Обслуговують  цг  маршрути  18 автотранспортних  
пгдприемств  ргзно i форми  власностг . 

За  сгчень -серпень  2016 року  пасажирським  автомобгльним  транспортом  
перевезено  2 433,5 тис . осгб , що  становить  56,4 °/о  до  вгдповгдного  показника  2015 
року . 

Протягом  сгчня -серпня  2016 року  автотранспортними  пгдприемствами  
перевезено  45,1 тис . тонвантажгв , на  60,7 °/о  бгльше , нгж  у  вгдповгдному  пергодг  
2015 року . 

Вантажооборот  за  сгчень -серпень  2016 року  складае  125,2 млн .т .км ., що  
становить  139,6°/о  до  вгдповгдного  пергоду  минулого  року . 
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2.4. Зв ' язок  

Станом  на  01.10.2016 року  номерна  емнгсть  району  складае  32 тис . 357 
номергв , в  тому  числг : сгльська  мережа  - 12 тис . 460 номергв , мгська  мережа  - 19 
тис . 897 номери . Кглькгсть  основних  домашнгх  телефонних  апаратгв  складае  24 тис . 
105 од ., в  тому  числг : сгльська  мережа  - 8 тис . 987 од ., мгська  мережа  - 15 тис . 118 
ОД . 

Розвиток  широкосмугового  доступу  послуга  «ОГО » на  2016 ргк  в  селах  
Малютянка , Шпитьки  та  Петрушки . 

2.5. Наузсово -гнновацгйна  дгяльнгсть  

• Протягом  сгчня -вересня  2016 року  проведено  наступну  роботу  щодо  
впровадження  гнновацгйних  технологгй  та  методгв  дгяльностг  на  пгдприемствах  та  в  
установах  Киево -Святошинського  району , а  саме : 

I. Промисловгсть  
ВАТ  «Вгмм  Бгль  дани  Украгна » 
- Напгй  кисломолочний  «Закваска » з  фруктовим  наповнювачем  пастеризованим  
«Персик» 2,0°/о  жиру  
- Напгй  кисломолочний  «Закваска » з  фруктовим  наповнювачем  пастеризованим  
«Полуниця » 2,0°/о  жиру  
- Напгй  кисломолочний  «Закваска » 2,0°/о  жиру  
- Напгй  кисломолочний  «Закваска » з  фруктовим  наповнювачем  пастеризованим  
«Злаки » 2,0°/о  жиру  
-  Молоко  питне  ультра  пастеризоване  1,5 °/о  жиру  
- Молоко  питне  ультра  пастеризоване  2,6 °/о  жиру  
- Молоко  питне  ультра  пастеризоване  3,2 °/о  жиру  

ТОВ  «Авангард » 
- Автомат  торговий  для  продажу  презервативгв  АVС -07 
- Модуль  кавовий  МСГ -01 
- Модуль  снековий  МСН -0 1 
ВАТ  «Ливарно -ковальський  завод» 
- Технологгчний  процес  лиття  за  моделями , що  газифгкуються  
- Технологгчний  процес  лиття  сталг  у  пгщано -глинястг  форми  
- Лавки  
- Камгни  
- Огорожг  
- Дровники  
ЗАТ  «Вишнгвська  взуттева  фабрика » 
- Виготовлення  ново i технологгчно i оснастки  
(удосконалення  моделей  робочого  черевика ) 
ДП  «ЖМЗ  «Вгзар» 
Новг  види  продукцгг  
- Комплектуючг  спец  вузлгв  «Б -8», «Б -2», «К-2» для  застосування  в  спец .виробах  
- Лгчильник  газу  з  електронним  вгдлгковим  пристроем , температурною  корекцгею  
та  портативним  термгналом  для  знгмання  гнформацг i 

- Вироби  офгсного  обладнання  
Технологгчнг  процеси  



- Освоения  механгчно i обробки  деталей  типу  «тгл -оберту » на  модифгкованому  б -ти  
шпиндельному  автоматг  моделг  1Б -240. 

- Розробка  та  освоения  технологгчно i комплексно i механгчно i обробки  деталей  на  
обробних  центрах  моделг  « SCHAUBLIN» - 10 одиниць . 
- Освоения  апарату  технологг i повгрки  електрожгутових  вузлгв  за  допомогою  
комп  ютер iв . 

II. Сгльське  господарство  
Впровадження  нових  технологгй  картоплярства  за  зразком  ш  вейцарсько  

фгрми  «Крафт  Фудз  цкра iна» у  ТОВ  «Рубежгвське », ТОВ  СГ  «Бучанське », ПСП  
«Амарант -Агро », використовуючи  при  посадцг  i збиранг  нгмецькг  картоплянг  
сажалки  та  комбайни  фгрми  «Гргмм », а  при  поливг  гмпортнг  установки  фгрми  
«Бейлгх», що  забезпечуе  малокрапельне  зрошення  площ  картоплг . Проведено  
реконструкцгю  НДГ  «Ворзель » двох  коргвникгв  гз  застосуванням  нових  технологгй  
(дольний  зал ) та  збгльшення  кглькостг  поголгв 'я  молочного  стада . 

ц  2012 роцг  проведено  реконструкцгю  коргвника  ДСП  «Чайка » фглгя  «Лгсне » 

коргвник  на  100 голгв  коргв . 

В  2013 роцг  на  фермг  ТОВ  АФ  «Княжичг » побудовано  бетонну  траншею  для  
зберггання  силосу  на  1000 т  для  громадського  тваринництва . 

В  2016 роцг  ПСП  «Шевченкгвське » плануе  будгвництво  коргвника  на  100 

голгв . 

III. Охорона  здоров 'я  
Проведения  магнгтно  — резонансно  томографг i та  комп 'ютерно i томографг i. 
Проведения  хроматогра фгчного  дослгдження  бгологгчних  ргдин  людини  на  вмгст  
алкоголю  та  наркотичних  препаратгв . 

Подргблення  камгнцгв  на  всгх  ргвнях  сечово i системи  лазерним  лгтотргпером  
Проведения  Rg — обстеження  з  комп 'ютерною  обробкою  даних . 

IV. Науково -технологгчний  потенцгал  району : 

Станом  на  01.10.2016 року  в  районг  мають  ступгнь  докторгв  наук  — 30 осгб , 

кандидатгв  наук  — 126 осгб , з  них : 

- Iнститут  землеробства  цкрагнськог  Академгг  аграрных  наук  
докторгв  наук  — 17 осгб ; 

кандидатгв  наук  — 84 особи . 

- Iнститут  садгвництва  Украгнсько i Академгг  аграрных  наук  
докторгв  наук  — 8 oci6; 

кандидатгв  наук  —26 осгб . 

- Украшський  науково -дослгдний  Iнститут  сгльськогосподарсько i радгологгi 

илу  
докторгв  наук  —3 особи ; 

кандидатгв  наук  — 5 осгб . 

- цкраiнський  центр  пгдготовки  та  перепгдготовкы , пгдвищення  квалгфгкацг i 

працгвникгв  лгсового  господарства  
кандидатгв  наук  —3 осгби . 

- Боярська  лгсодослгдна  станцгя  
кандидатгв  наук  —6 осгб . 

- Дослгдне  господарство  « Новосглки » 
докторгв  наук  — 1 особа ; 

кандидатгв  наук  — 1 особа . 

- Боярський  коледж  екологгТ , природних  ресурсгв  ИЛУ  
кандидатгв  наук  —2 осгби . 
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У  2016 роцг  продовжуеться  робота  над  подальшим  розвитком  гнновацгйних  
заходгв  на  пгдприемствах  та  в  установах  Киево -Святошинського  району  у  
наступних  напрямках : 

У . ОСВ 1та  
Iнформацгя  

про  розширения  дос  пгцрiо-експериментаа iьноi роботи  (ДЕР) та  гнновацгйно i  
дгяльностг  (IД) в  закладах  освгти  Киево -Святошинського  району  на  2015-2016  

навчальнг  роки  

Ns Напрями  дослгдно - Кглькгсть  Кглькгсть  Стан  вгпсонаиня  за  9 
з/п  експериментальног  та  задгяних  учасникгв  мгсяцгв  2016 року  

гиновацгйно ? дгяльностг  закладгв  гиновацгйн  
закладгв  освгти  освгти  о! 

Киево -Святошинського  дгяльностг  
району  у  2015-2016 н.р . (вчителгв / 

у`н--ггв) 
1. Навчання  педагоггчних  та  3 21/1560 Завершуеться 	апробацгя  

управлгнських 	кадргв  11-ти  пгдручникгв  для 	1- 

використанню 	IKT 	в  х,3-х , 	6-х 	класгв , 	яку  
навчально -виховному  здгйснювали 	13 	учителгв  
процесг  (програма  Inte1 @ району  
«Навчання 	 для  
майбутнього ») 

2. Апробацгя 	навчально i 5 5/125 У  Боярському  НВК  та  
лгтератури  Хотгвському 	НВК , 

Новосглкгвськгй  ЗОШ  
I-III 	 ступенгв  
продовжуеться  

експериментальне  
впровадження 	курсу  
фгнансово i грамотностг  для  
учнгв 	10-х 	класгв . 
Викладання  здгйснюють  2 
вчителг . 

3. Науково -методичнг  основи  2 2/50 У 	Боярському 	НВК , 
використання  Тарасгвськгй 	ЗОШ 	I-III 
гнформацгйно - ступенгв  2 класи  працюють  
комунгкацгйних  технологгй  з 	 використанням  
у 	навчально -виховному  гндивгдуальних  нетбукгв . 

процесг  в 	середовищг  «1 
учень  - 1 комп 'ютер » на  
базг  шкгльних  ноутбукгв » 

4. Комплексна 	програма  1 2/32 Комплексна 	програма  
формування 	навичок  формування 	навичок  
здорового  способу  життя  здорового  способу  життя  
серед  дгтей  та  пгдлгткгв , за  серед  дгтей  та  пгдлгткгв , за  
проектом  дiалог  проектом "Дгалог " 

апробована  i завершена 	в  
груднг  2015 року . 

5. Проект 	«Профглактика  34 38/934 В 	ycix загальноосвгтнгх  
здорового  способу  життя : навчальних 	закладах  
захисти  себе  вгд  ВIЛ» району 	 курс  

«Профглактика 	здорового  
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способу 	життя : 	захисти  
себе  вгд  ВIЛ» введено  в  10- 
11 	класах 	як 	курс 	за  
вибором  

б . Комплексна 	програма  7 101240 Програма 	"Росток " 
розвитку  дгтей  "Росток " впроваджуеться 	в 	10 

загальноосвгтнгх  
навчальних 	закладах 	за  
власними 	робочими  
планами . 

7. «Проектування  1 35/201 У  12 початкових  класах  
особистгсно  розвивального  Вишнгвсько i 	ЗОШ 	I-III 
змгсту 	 навчально - ступенгв  М 4 за  робочими  
виховного 	процесу  планами 	 школи  
загальноосвгтнього  продовжуеться  навчання  за  
навчального  закладу » методикою 	Ельконгна - 

Давидова 	(розвивальне  
навчання ). 

8. Нацгональна  мережа  шкгл  14 56/3462 Bci ДНЗ  та  ПНЗ  району  
сприяння  здоров 'ю  (ШСЗ ) продовжують  дгяльнгсть  в  

режимг 	Нацгонально i 
мережг 	шкгл 	сприяння  
здоров 'ю . 

9. Програма 	«Школа 	як  2 781847 Хотгвський 	НВК 	та  
осередок 	розвитку  Малютянська 	ЗОШ 	I-II 

громади » 	(Громадсько - ступенгв 	продовжують  
активна  школа ) систему 	навчально - 

виховно i роботи  закладгв  в  
режимг 	спгвпрацг 	з  
мгсцевою 	громадою , 
спрямовують 	соцгалгзацгю  
учнгв , 	долучення 	iх 	до  
проблем 	 громади , 
екологгчних 	проблем  
населеного  пункту , району , 
Укра iни . 

10. Державна 	 цгльова  1 104/1061 Боярський  НВК  розпочав  
соцгальна  програма  новий  етап  дгяльностг  пгд  
«Школа  майбутнього » кергвництвом 	АПН  

Укра iни , 	КОДА , 	над  
реалгзацгею 	Державно i 
цгльово i 	соцгально i 
програми 	«Школа  
майбутнього ». 

11. Еколого -оздоровча  робота  4 66/820 Продовжуеться  
з  дгтьми  в  дошкгльному  цглеспрямована 	еколого - 

навчальномузакладг  оздоровча 	навчально - 
виховна  робота  в  6-ти  ДНЗ  
району . 

12. Органгзацгя  гндивгдуально - 1 34/139 Продовжуеться 	як  
групового 	профгльного  дослгдно - 

експериментальна  робота  навчання 	учнгв 	старшо i 
школи  реггонального  ргвня  

«Впровадження  
диференцгйо - 
ваних  форм  органгзацг i 
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профгльного  навчання ». 
Боярський 	навчально - 
виховний 	комплекс  
<Ггмназгя 	- 	загально - 
освгтня  школа  I ступеня » 

13. Навчально -розвивальна  5 7/150 Науково -педагоггчний  
програма 	<Iнтелект  проект <iнтелект  Укра iни» 
Укра iни» продовжуеться  в  5-х  класах  

Софг iвсько -Борщаггвського  
НВК 	та 	Новосглкгвсько i 
ЗОШ  I-III ступенгв . У 	1-4 
класах 	 проект  
здгйснюеться  в  9-ти  ЗНЗ  
району . 

14. Науково -педагоггчний  3 61140 Проект 	«Навчання , 
проект 	«Навчання , виховання , розвиток  дгтей  
виховання , розвиток  дгтей  в iд  дошк iльного  ргвня  до  
в iд  дошкгльного  ргвня  до  закгнчення 	загально - 
закгнчення  освгтньо i 	 школи » 
загальноосвгтньо i школи » завершено  i переведено  в  

рамки  системно i спгвпрацг  
ДНЗ  та  ЗНЗ  по  здгйсненню  
пропедевтично i дгяльностг  
при 	переходг 	з 	одного  
ступеня 	навчання 	на  
1НШИЙ . 

15. Дослгдно - Дослгдно - 
експериментальна  експериментальна  

д1яльн 1сТЬ  д1яльн 1сТЬ  
16. <Психологгчнг 	основи  1 205 Проект 	завершено 	i 

забезпечення  переведено 	в 	рамки  
органгзацгйного 	розвитку  гнновацгйно i 	дгяльностг . 

та 	 формування  Новосглкгвська  ЗОШ  I-III 
гнновацгйно i органгзацгйно i ступенгв 	завершила  

вказаний 	експеримент 	i культури 	навчальних  
закладгв » 	(на 	базг  

впроваджуе 	 його  
в  результати 	роботг  

Новосглкгвсько i класних 	кергвникгв , 
загальноосвгтньо i 	школи  практичного 	психолога , 
Киево -Святошинського  реалгзуючи 	завдання  
району ); 	(реггональний  виховно i роботи  закладу . 
ргвень ) 

17. «Впровадження  1 181104 Досвгд 	експерименту  
диференцгйованих  форм  Боярського 	 НВК  
органгзацг i профгльного  <Впровадження  
навчання ». диференцгйованих 	форм  Боярський  навчально - органгзацг i 	профгльного  
виховний  комплекс  навчання ». Вивчаеться  та  
Тгмназгя  - загальноосвгтня  поширюеться 	в 	ЗНЗ  
школа  I ступеня  
(реггональний  ргвень ) 

району . 

18. «Науково -методичнг  1 92 Хотгвським 	НВК  
засади 	впровадження  продовжуеться  
вгтчизняно i 	моделг  розширення  впровадження  
медгаосвгти 	в 	навчально - електронних 	освгтнгх  
виховний 	 процес  ресурсгв 	в 	управлгнську , 
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загальноосвгтнгх  навчально -виховну  
навчальних 	закладгв  дгяльнгсть . 
Укра iни» 	(Хотгвський  
навчально -виховний  
комплекс  "Загальноосвгтня  
школа 	I-III 	ступенгв 	— 
ггмназгя " (всеукра iнський  
ргвень ) 

19 «Тьюторська  технологгя  як  3 61150 Розпочато  з  серпня  2415 
засгб  реалгзацг i принципу  року . Знаходиться  на  етапг  
гнди -вгдуалгзацг i в 	освгтг » вивчення 	теоретичного  
на 	базг 	загальноосвгтнгх  матергалу 	та 	пгдготовки  
навчальних 	закладгв  класних 	кергвникгв 	до  
Укра iни  на  2415 	- 2424 впровадження 	где i 
роки » в  Боярськгй  ЗОШ  I- Тьюторства  в  освгтг . 
III ст . Ns1, БОЯрсЬК 1й  ЗОШ  
I-III ст. Ns3, Вишнгвськгй  
ЗОШ  I-III ст . Х 3 

IV. Охорона  здоров ' я  
1. Проведения  магнгтно -резонансно i томографг i та  комп ' ютерно i 

том  ографй . 

2. Проведения  хроматографгчного  дослгдження  бгологгчних  ргдин  
людини  на  вмгст  алкоголю  та  наркотичних  препаратгв . 

3. Подргблення  камгнцгв  на  всгх  ргвнях  сечово i системи  лазерним  
лгтотргптером . 

4. Проведения  Rq —обстеження  з  комп 'ютерною  обробкою  даних . 

2.6. Споживчий  ринок  

Станом  на  01.10.2016 року  реалгзацгя  продовольчих  та  непродовольчих  
товаргв , надання  послуг  населению  району  здгйснюеться  через  1615 пгдприемств , 
209 закладгв  ресторанного  господарства  ргзних  форм  власностг  (у  тому  числг  140 у  
сгльськгй  мгсцевостг ), якг  впроваджують  на  сучасному  споживчому  ринку  району  
сучаснг  технологг i, новг  методи  обслуговування , високу  культуру  споживання . 
Побутовг  послуги  (за  20 видами ) населению  надають  230 пгдприемств  побутового  
обслуговування  (у  тому  числг  109 у  сгльськгй  мгсцевостг ). 

За  9 мгсяцгв  2016 року  вгдкрито  та  введено  в  експлуатацгю  у  Киево  —
Святошинському  районе  такг  об ' екти : 

Ns Мгсцева  рада  Назва  об 'екта  Адреса  
З/П  

1 Софг iвсько - Шиномонтаж  с .Софг iвська  Борщаггвка , вул . 

Борщаггвська 	сгльська  Велика  Кгльцева ,7-а  
рада  

2 Софг iвсько - Автомийка  с .Софг iвська  Борщаггвка , вул . 

Борщаггвська 	сгльська  Киiвська .13-а  
рада  

3 Лгсникгвська 	сгльська  Центр  з  продажу  15 км  автодороги  Ки iв -Обухгв  
рада  рослин  
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Обсяг  роздргбного  товарообггу  за  всгма  каналами  реалгзацг i за  сгчень -червень  
2016 року  становив  5 281 793,2 тис .грн ., що  на  119 °/о  бгльше  вгдповгдного  
показника  2015 року . 

Обсяг  реалгзованих  послуг  за  пгдсумками  сгчня -червень  2016 року  становить  
677 609,4 тис .грн ., що  складае  31 °/о  до  вгдповгдного  показника  2015 року .. 

2.7. Розвитак  пгдприемництва  

Станом  на  01.10.2016 року  в  районг  зареестровано  11283 юридичних  осгб , з  
них : ТОВ  — 7073, ПП  — 1628, АТ  — 159, Колективних  пгд -в  — 349, Комунальних  пгд -
в  — 83, Фермерських  господарств  — 124, Спгльних  пгдприемств  — 19, гншг  — 1747, 
припинили  дгяльнгсть  — 1950 пгдприемств . 

Фгзичних  осгб  зареестровано  — 15324, скасовано  - 7562. 
В  поргвнянг  з  аналоггчним  пергодом  минулого  року  кглькгсть  юридичних  

осгб , що  дгють  в  районг  збгльшилася  на  17,8°/о  або  на  226 осгб , кглькгсть  дгючих  
фгзичних  осгб  — пгдприемцгв  збгльшилася  на  7,1 °/о  або  на  77 осгб . 

Загальна  сума  надходжень  до  бюджетгв  ycix ргвнгв  в iд  суб ' ектгв  малого  
пгдприемництва  за  пгдсумками  9 мгсяцгв  2016 року  складае  22,139 тис  грн ., що  
становить  19°/о  до  вгдповгдного  показника  9 мгсяцгв  2015 року . Питома  вага  
суб ' ектгв  малого  пгдприемництва  у  загальнгй  сумг  надходжень  складае  1 ,2 °/о . 

Кглькгсть  працгвникгв , якi працюють  в  малому  бгзнесг  (враховуючи  громадян , 
якг  знаходяться  у  трудових  вгдносинах  з  фгзичними  особами ) складае  459 ос . 

Розпорядженням  голови  райдержадмгнгстрацг i в iд  13.12.2013 N 1021 
створений  Центр  надання  адмгнгстративних  послуг  у  Киево -Святошинському  
районг . Центр  надання  адмгнгстративних  послуг  розмгщений  за  адресою : Ки iвська  
область , Киево -Святошинський  район , м . Вишневе , вул . Лесг  Укра iнки ,88. 
Протягом  сгчня  - березня  2016 року  центром  надання  адмгнгстративних  послуг  
проведенг  наступнг  заходи : 

- кглькгсть  звернень  суб ' ектгв  господарювання  — 13214; 
- кглькгсть  наданих  адмгнгстративних  послуг  — 6607; 
- кглькгсть  вгдмов  у  видачг  документгв  по  наданню  адмгнгстративних  послуг  —

125; 
- кглькгсть  зареестрованих  декларацгй  — 14; 
- кглькгсть  вгдмов  у  реестрацг i декларацгй  — 1; 
- кглькгсть  наданих  консультацгй  — 6607. 

2.8. Будгвництво  

За  сгчень -серпень  2016 року  пгдрядними  будгвельними  i ремонтними  
органгзацгями  району , зггдно  статистичних  даних , виконано  будгвельних  робгт  на  
суму  451 455 тис . грн ., що  становить  89,2 °/о  до  вгдповгдного  показника  2015 року . 

З . ШВЕСТИдША  ДIЯЛЬН IСТЬ  
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За  пгдсумками  сгчня -червня  2016 року  обсяг  освоених  капгтальних  
гнвестицгй  становить  2 123 766 тис . грн ., що  складае  39 °/о  до  ргчного  показника  
Програми . Головним  джерелом  гнвестування  у  2016 роцг , як  i у  попереднг  роки , 
були  власнг  кошти  пгдприемств  та  органгзацгй  району . 

За  пгдсумками  сгчня -червня  2016 року  обсяг  прямых  гноземних  
гнвестицгй  в  район  становить  172 932,2 тис . дол . США ., що  складае  49 °/о  до  
ргчного  показника  Програми . 

ПЕРЕЛ IК  
гнвестицгйних  об ' ектгв , якг  впроваджувалися  протягом  2016 року  на  територгТ  

Киево -Святошинського  району  Кигвськог  областг  

Кьпьк  Освоен - 

Мгсце а  
ic ня  Ргк  

Назва  об 'екта  знаходженн  
Iнвестор  

проек  
ты  

робоч  
проект  
у, за  9 

ввод  
у  

Ns гнвестицгй  я  об 'ек  ту  
их  мгсяцгв  об 'ек  

та  
мгсць , 2016 р., та  
МЛН . % 

1 Будгвництво  
кгнного  центру  на  В  межах  

Шпитькгвськ  земельнгй  дглянцг  
оi сгльсько i ТОВ  «Вган - 

загальною  
ради  Киево - Груп», 

2000, 
площею  26,458 

Святошинсь  м . Донецьк , 
млн . 75 7,6 2016 

га ' кого  району  Щорса ,26-а  
грн . 

в  межах  Киiвсько i 
Шпитькгвсько i областг  
сгльсько i ради  

2 Будгвництво  с . ПП  ТОВ  «Веста  
торггвельно - Борщаггвка , 2000», 31,680 50 61,3 2016 

офгсного  центру , вул . с .Мих .Рубе  млн . 

загальною  Кришталева , жгвка , грн . 

площею  13,2 4  Шкгль  
тис .кв .м , на  зем . на, 30 
дглянцг  0,96 га  

3 Оптовий  ринок  з  Група  
продажу  

с . софг iвська  
приватних  

сгльськогосподар  
Борщаг iвка ,  

гнвесторгв ,  1 400,0 2016 
ськоi продукцг i 

вул . Велика  
генпгдрядни  млн . 5000 51,6 ргк  

«Столичний » Кгльцева  к  компангя  грн . третя  
«Столичний  черга  
комфорт » 
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4 Будгвництво  
торггвельно - ТОВ  
офгсного  с . «Ковчег » 

комплексу  зг  Соф .Борща - с . 13,5 
вбудованими  ггвка , Соф .Борща - млн . 100 46 2016 

складськими  вул . Ленгна , ггвка , грн . 

примгщеннями , 15-а  вул . Лен iна , 

органгзацгя  зони  15-а  
В1ДПОЧИНКу  

5 Будгвництво  ТОВ  
офгсно - «Мгжнарод  

В 	ра  складського  
вник  

на  
425 ,0 комплексу  

межах  с . 
логгстична  

млн . 473 15 2016 
Бглогород  компангя », 

грн . 
м . Киiв , вул . ка  
Пушкгнська , 

21, оф . 1 

6 Будгвництво  ТОВ  «СВРО  

пгдприемства  с . ФАРМ  

фармацевтично  Святопетрг  IНТЕРНЕШ  
НЛ» 

го -хгмгчного  вське , 
нУЛ . 50 млн . 

20 16- 
виробництва  Киево -  Верхнегорсь  дол . 1000 20 

2018 
Святошинс  ка, США  

ького  м . Киав , 
району  01103 

4. ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

З  метою  забезпечення  сталого  функцгонування  об 'ектгв  житлово - 
комунального  господарства  та  соцгально -культурного  призначення  Киево - 
Святошинського  району  в  осгнньо -зимовий  пергод  2016/2017 року  та  вгдповгдно  до  
розпорядження  голови  райдержадмгнгстрацг i вгд  31 травня  2016 року  М2385 в  
районг  тривае  пгдготовка  об "ектгв  життезабезпечення  населения  до  роботи  в  
зимових  умовах . 

Вгддглом  житлово -комунального  господарства  та  будгвництва  
здгйснюеться  постгйний  контроль  за  проведенням  пгдготовчих  i ремонтних  
робгт  житлових  будинкгв , гнженерних  мереж  i споруд  тепло - водопостачання  i 
водовгдведення , газопостачання , електропостачання , доргг  комунально i власностг , 
об 'ектгв  благоустрою  пгд  час  Виконання  заходгв  з  пгдготовки  до  осгнньо -зимового  
пергоду  2016/2017 рокгв . Двгчг  на  мгсяць  станом  на  01 та  15 число  надаються  
звгтнг  матергали  про  хгд  пгдготовки  до  зимового  пергоду  до  Департаменту  
реггонального  розвитку  та  житлово -комунального  господарства . 

Станом  на  25 вересня  2016 року  стан  пгдготовки  житлового  фонду , обектгв  
соцгально -культурного  призначення , теплового , водопровгдно -каналгзацгйного  та  
дорожньо -мостового  господарства  у  середньому  по  району  складае  94о  . що  
цглком  вгдповгдае  затвердженим  графгкам  пгдготовки  та  завданням  цряду _  

Зокрема , на  сьогоднг  здгйснено  наступнг  заходи : 
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ц  житловому  фондг : комплексно  пгдготовлено  510 житлових  
будинкгв  (94°/о  вгд  ix загально i кглькостг ), в  тому  числг  447 будинкгв  комунально i 
власностг , 71 будинок  ОСББ , ЖБК  та  17 вгдомчих . 

ц  вказаних  будинках  вгдремонтовано  124 покргвлг , 72 опалювальних  
системи , 55 систем  гарячого  водопостачання , 64 системи  холодного  
водопостачання . 

Пгдготовка  об 'ектгв  соцгально -культурного  призначення  на  сьогоднг  складае  
у  середньому  97о/о , зокрема : пгдготовлено  37 шкгл , 37 дитячих  садкгв , 42 заклади  
охорони  здоров  я . 

ц  тепловому  господарствг : 
Пгдготовлено  до  роботи  36 котелень  (94%), капгтально  вгдремонтовано  

1 котельню , пгдготовлено  85 км  теплових  мереж , зам  iнено  1,6 км  теплових  мереж , 
пгдготовлено  24 центральних  теплових  пункти , заготовлено  250 тонн  вугглля . 

ц  водопровгдно -каналгзацгйному  господарствг : 
Вгдремонтовано  3,1 км  водопровгдних  мережг , 3,2 км  каналгзацгйних  мереж , 

пгдготовлено  10 водопровгдних  насосних  станцг i, 25 каналгзацгйних  насосних  
станцгй , 5 каналгзацгйних  очисних  споруд , вгдремонтовано  186 свердловин . 

ц  дорожньо -мостовому  господарствг : 
Капгтально  вгдремонтовано  76,2 тис .м 2  вулиць  i доргг  комунально i 

власностг ), пгдготовлено  42 одиницг  спецгалгзовано i прибирально i технгки , 
заготовлено  2,7 тис . тонн  посипкового  матергалу  та  реагентгв . 

Питання  пгдготовки  до  осгнньо -зимового  пергоду  постгйно  заслуховуються  
на  нарадах  у  кергвництва  райдержадмгнгстрацг i. 

Робота  у  даному  напрямку  продовжуеться . 
Щодо  розрахункгв  теплопостачальних  пгдприемств  району  за  спожитий  

природний  газ  перед  НАК  «Нафтогаз  цкра iни». 
Протягом  сгчня -серпня  2016 року  за  даними  НАК  «Нафтогаз  цкра iни» 

спожито  15,7 млн  м  природного  газу  на  суму  44,8 млн  грн , сплачено  у  2016 роцг  -
39,3 млн . грн . 

Загальний  борг  за  спожитий  природний  газ  станом  на  18.08.2016 
з  урахуванням  борггв  минулих  рокгв  складае  12,7 млн  грн , в  т .ч . 2016 ргк  - 5,5 млн . 
грн . 

Вгдсоток  оплати  за  спожитий  у  2016 роцг  природний  газ  складае  87 о/о . 
Найбгльш  критичний  стан  щодо  розрах  
КП  Киево -Святошинська  тепломережа  КОР  - загальний  борг  за  спожитий  

природний  газ  - 8 млн  850 тис .грн , в  Т .Ч . 2016 року  - 4 млн  330 тис .грн , р 1веиЬ  
розрахункгв  за  газ  2016 року  - 44 о/о . 

Шляхи  погашення  боргу  за  газ : 
ргзниця  в  тарифах  -3 млн  634,1 тис .грн ; 
борг  бюджетних  установ  - 1млн  785,9 тис .грн ; 
борг  гнших  споживачгв  - 828,3 тис .грн ; 
борг  населення  -4 996,9 тис .грн . 
КП  Вишнгвськтеплоенерго  - загальний  борг  - 1 млн  948 тис .грн , в  т .ч . 2016 

року  0 тис .грн , ргвень  розрахункгв  за  газ  2016 року  - 100 о/о . 
КП  Борщаггвка  - загальний  борг  - 879 тис .грн , в  т .ч . 2016 року  -

703 тис .грн , ргвень  розрахункгв  за  газ  2016 року  - 0%. 
ОСББ  «Брест  литовське » - загальний  борг  - 411 тис .грн , в  т .ч . 2016 року  - 0 

тис .грн , ргвень  розрахункгв  за  газ  2016 року  - 100о/о . 
КП  София  - загальний  борг  - 389 тис .грн , в  Т .Ч . 2016 року  - 289 тис .грн , 

ргвень  розрахункгв  за  газ  2016 року  - 85 о/о . 
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КП  Благоустргй  Крюкгвщини — загальний  борг  — 377 тис .грн , в  т .ч . 
2016 року  —397 тис .грн , ргвень  розрахункгв  за  газ  2016 року  — 20/о . 

Фгнансування  заходгв  передбачених  для  розвитку  житлово -комунального  
господарства  населених  пунктгв  Киево -Святошинського  району  у  2016 роцг  

Ns Назва  заходу  План , Джерела  Стан  
з/п  тис .грн . фгнансува  виконан - 

ння  ня  за  9 
мгсяцгв  
2016 р . 

БОЯРСЬКА  М IСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  лгфтгв  по  вул . Седова , 9 900 Мгсцевий  239,9 

бюджет  
2 Встановлення  15 свгтлофорних  об ' ектгв  1000 Мгсцевий  

на  територг i мгста  (оргентовна  вартгсть  бюджет  
3 000 тис . грн .) 

3 Придбання  спецтехнгки  для  комунальних  6 744 Мгсцевий  3 818,7 
пгдприемств 	 мгста 	(КП  бюджет  
БГВцЖКГ )(смгттевоз 	МАЗ -5337 	- 
2800,00, 	Автовишка 	ПМС -212-02 	- 
1050,00, 	ГАЗ 	3023-244 	Бгзнес 	БОРТ - 
354,00, вакумна  машина  КО -503В , 	на  
шасг 	ГАЗ -3309-720,00, 	смгттевоз 	з  
боковим  завантаженням  СЕМ  на  шасг  
МАЗ -5340 	- 	1700,00, 	шредерний  
подргбнювач  - 120,00. 

4 Придбання  спецтехнгки  для  комунальних  Мгсцевий  
пгдприемств 	мгста 	(КП 	«Боярка - бюджет  
водоканал ) 	(аваргйно -ремонтна 	м  
айстерняАСАМ  — 885,0, Автокран  КС - 
3579-802 — 880,0, екскаватор  ГСВ3СХ  — 
1200,0, 	вакуумна  машина  КО -503В 	— 
870,0, самоскид  МАЗ5550В2 — 	1115,0, 
самоскид  ГАЗ -3309 — 655,0, ГАЗ3023-244 
Бгзнес  БОРТ  — 354,0, вишка  КАМАЗ  — 
1750,0, Аваргйка  ГАЗ  — 365,0, екскаватор  
ТЕРЕКС  — 1800,0) (оргентована  вартгсть  
9 874 тис . грн .) 

ВСЬОГО : 8 644 4 058,6 
(47%) 

ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	теплопункту 	(ЦТП ) 	по  Мгсцевий  

вул .Жовтнева ,13 шляхом  установки  IТП  2 700 бюджет  
2 Реконструкцгя 	 трансформаторно i Мгсцевий  1098 

пгдстанцг i КТП -639 на  котельнг  3Ч 	2 по  бюджет  
вул . Чорновола  1 1 100 

3 Модернгзацгя 	з 	установкою 	погодних  Мгсцевий  
регуляторгв  вузлгв  опалення  будинкгв  (по - бюджет  
будинково ) 3 000 



4 Реконструкцгя 	теплово i 	мережг 	по  Iншг  
вул .Чорновола ,1 кошти , як i 

незаборон  
ен i 

законодав  
2 000 ством  

5 Диспетчеризацгя  управлгння  IТП  мгста  та  Iншг  2 000 

дистанцгйного 	збору 	даних 	з  2 000 кошти , якi 

теплолгчильникгв  незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

б  Реконструкцгя 	котельнг 	3 Г 	2 	по 	вул . 2 500 Iншг  1 250 

Чорновола ,1 	з 	монтажем 	котла  кошти , якi 

потужнгстю  3 МВт  на  альтернативному  незаборон  
видг  палива  (щепа , пелети ) ен i 

законодав  
ством  

7 Реконструкцгя  теплово i мережг  ду  500 вгд  3 100 Державни  
ТК-29 -до  ТК -31 по  вул . Киiвська  й  

бюджет  
8 Капгтальний 	ремонт 	ж/ф  2 880 Мгсцевий  2 272,5 

(покргвля ) бюджет  
9 вул . Червоноарм iйська , 3 184 Мгсцевий  

бюджет  
10 вул . Червоноармгйська , 3-а  296 Мгсцевий  

бюджет  
11 вул . Пiвденна , 7 312 Мгсцевий  272,8 

бюджет  
12 вул . Святошинська , 26 636 Мгсцевий  822,4 

бюджет  
13 ел . Першотравнева ,17 236 Мгсцевий  344,5 

бюджет  
14 вул . Машинобудгвникгв ,15 980 Мгсцевий  832 

бюджет  
15 вул . Ватутгна ,18 236 Мгсцевий  

бюджет  
16 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  830 Мгсцевий  

майданчика 	по 	вул .Балукова  бюджет  
(футбольний ) 

17 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  920 Мгсцевий  272,9 
майданчика  по  вул . Святоюргвська , 20 бюджет  
(футбольний ) 

18 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  840 Мгсцевий  
майданчика 	по 	вул . 	Пгвденна , 	7 бюджет  
(баскетбольно -волейбольний ) 

19 Заходи  по  термомодернгзацг i житлових  12 000 Державни  
будинкгв  й  та  

мгсцевий  
бюджети  
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20 Капгтальний  ремонт  житлових  будинкгв  600 Мгсцевий  600 

(герметизацгя  стикгв ) бюджет  
21 5 500 Мгсцевий  1 275,4 

Капгтальний  ремонт  лгфтгв  бюджет  
22 Капгтальний  ремонт  пгд ' iздгв  житлових  500 Мгсцевий  

будни  кiв  бюджет  
23 Капгтальний 	ремонт 	прибудинково i 6 210,4 Мгсцевий  6 719,6 

територг i бюджет  
24 вул .Першотравнева  17 Мгсцевий  73,8 

310 Бюджет  

25 вул .Ватутгна  18 480 Мгсцевий  480 
бюджет  

26 вул .Жовтнева , 6 960 Мгсцевий  959, 7 
бюджет  

27 вул .Жовтнева , 8 834 Мгсцевий  1 233,7 
бюджет  

28 вул .Вгтянська , 4 700 Мгсцевий  1 049,9 
бюджет  

29 вул .Першотравнева  14 870 Мгсцевий  869,9 
бюджет  

30 вул .Святошинська 42-46 1200 Мгсцевий  1 196, 7 
бюджет  

31 вул . Святошинська , 26 730,4 Мгсцевий  730,4 
бюджет  

32 вул . Орджонгкгдзе  7 126 Мгсцевий  125,5 
бюджет  

33 Кап .ремонт 	водопроводу 	по 	вул . 1100 Мгсцевий  353,7 

Л .цкра iнки  35-37 бюджет  
34 Будгвництво  резервуара  чисты  води  на  6 900 Iншг  

3000 куб .м . на  ВИС  по  вул .Промислова ,2 кошти , якг  
незаборон  

ен i 

законодав  
ством , 

мгсц .бюд . 

35 Капгтальний  ремонт  побутово i каналгзацг i 1 000 Мгсцевий  910,6 

по  провул .Радянський , м .Вишневе  бюджет  
36 Прокладення  резервно i кабельно i л iн ii 10 1 000 Мгсцевий  

КВт  вгд  артсвердловин  до  ТП  бюджет , 
1нш  1 

кошти , ЯК1 
незаборон  

ен i 
законодав  

ством  
37 Переоснащення 	вузлгв 	облгку  890 Iншг  229,7 

багатоквартирних  житлових  будинкгв  кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
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ством  
38 Переоснащення  артезганських  свердловин  120 Iншг  22,9 

гз  замгною  насосного  обладнання  кошти , якг  
незаборон  

ен i 

законодав  
ством  

39 Кап .ремонт  гуртожитку  за  адресою : вул . 145 Мгсцевий  
Балукова , 7-а  бюджети  

40 Придбання 	засобгв 	облгку 	води 	(по - 400 Мгсцевий  
квартирно ) бюджет  

41 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  10 Мгсцевий  
майданчика  вул . Жовтнева , 35-37 бюджет  

42 Проекти 	внутргшньо 	будинкових  80 Мгсцевий  
газопровгдних  систем  гуртожиткгв  вул . бюджет  
Святошинська , 42-46 

43 Реконструкцгя  електромережг  гуртожитку  800 Мгсцевий  
по  вул . Святошинська , 13 бюджет  та  

1нш  1 

КОШТИ , ЯК1 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

44 Реконструкцгя  електролнережг  гуртожитку  1 200 Мгсцевий  720,5 
по  вул . Святошинська ,42 бюджет  та  

1нш  1 

КОШТИ , ЯК1 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

45 Реконструкцгя  електромережг  гуртожитку  1 200 Мгсцевий  720,5 
по  вул . Святошинська ,46 бюджет  та  

1нш  1 

КОШТИ , яК1 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

46 Капгтальний  ремонт  покргвлг  гуртожитку  5 000 Державни  
по  вул . Святошинська , 46 й  бюджет  

47 Капгтальний 	ремонт 	примгщення  900 Мгсцевий  336,1 
гуртожитку  по  вул . Святошинська ,4б  бюджет  

48 цтеплення 	торцевих 	стгн 	житлових  500 Мгсцевий  1102,5 
будинкгв  бюджет  

49 Капгтальний  ремонт  дитячого  майданчика  200 Мгсцевий  199,$ 
по  вул . Святоюргвська ,10/2 бюджет  

50 Захиди  з  енергозбереження  в  житловому  190 Мгсцевий  
фондг  (придбання  енергозбергг . Ламп .) бюджет  
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51 Виготовлення  пам 'ятних  знакгв  300 Мгсцевий  199,1 

бюджет  
52 Придбання  контейнергв  для  побутових  98 Мгсцевий  98 

вгдходгв  бюджет  
53 Придбання  обмежувачгв  руку  190 Мгсцевий  190 

бюджет  
54 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  490 Мгсцевий  

реконструкцг i 	вулиць 	Балукова 	та  бюджет  
Ломоносова 	з 	будгвництвом  
шляхопроводу  

55 Встановлення  системи  вгдеопостереження  700 Мгсцевий  396,2 

мгста  Вишневе  бюджет  
ВСЬОГО : 70 093,4 20 968 

(30%) 
ЧАБАН IВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Прийняття  на  баланс  ВУЖКГ  смт .Чабани  Мгсцевий  
дгючо i 	котельнг 	та 	П 	модернгзацгя  бюджет  
(оргентована  вартгсть  12 тис . грн .) 

2 Зам iна 	лгфтгв 	в 	багатоповерхових  1300 Мгсцевий  1200 
будинках  бюджет  

3 Реконструкцгя  ТП  714 706 Мгсцевий  
бюджет  

4 Зам iна  покргвель  на  будинках  2 000 Мгсцевий  1102,5 
1000 бюджет  

5 Зам iна 	дверей 	в 	багатоквартирних  300 Мгсцевий  413,8 
будинках  бюджет  

6 Зам iна 	вгкон 	в 	багатоквартирних  750 Мгсцевий  1259 
будинках  бюджет  

7 Будгвництво  артезганських  свердловин  1 300 Мгсцевий  2 557,4 
бюджет  

8 Облаштування  парково i зони  (оргентована  Мгсцевий  
вартгсть  1 тис . грн .) бюджет  

9 Облаштування 	зупинок 	громадського  200 Мгсцевий  
транспорту  бюджет  

10 Проектування  води  та  водовгдведення  в  200 Мгсцевий  379,1 
смт .Чабани  бюджет  

11 Проектування  води  та  водовгдведення  в  200 Мгсцевий  157,2 
с .Новосглки  бюджет  

ВСЬОГО : 7 956 7 069 
(89%) 

БIЛОГОРОДСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Встановлення  дитячого  майданчика  800 Мгсцевий  

бюджет  
2 Виготовлення 	проектно 	документацг i 600 Мгсцевий  

молодгжного  центру  по  вул . Ленгна  бюджет  
3 Нормативно -правова  оцгнка  земель  села  120 Мгсцевий  14,3 

бюджет  
4 Капгтальний  ремонт  даху  в  будинку  3Ч  54 300 Мгсцевий  300 

по  вул . Лен iна  бюджет  
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5 Дотацгя 	комунального 	пгдприемства  1 235,12 Мгсцевий  1 190,44 
«ККП  с .Бглогородка » бюджет  

ВСЬОГО : 3 055,12 1 504,74 
(49 %) 

БУЗ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення  мгстобудгвно i документацг i 302,2 Мгсцевий  302,2 

щодо 	розроблення 	генплану 	с .Бузова , бюджет  (100) 
Гургвщина , 	Любимгвка 	та 	Буча  
(оргентовна  вартгсть  297,8 тис . грн .) 

БОБРИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Вивгз  твердих  побутових  вгдходгв  100 Мгсцевий  62 

бюджет  
2 Озеленення  територг i сгльсько i ради  55 Мгсцевий  23 

бюджет  
3 Реконструкцгя  площг  870 Мгсцевий  870 

бюджет  
4 Капгтальний 	ремонт 	перехрестя 	вул . Державни  

Шевченка , 	Садова 	та 	вул . 	Шкгльна  й  та  
(оргентована  вартгсть  2 178 тис . грн .) мгсцевий  

бюджети  
5 Будгвництво 	зупинок 	громадського  Державни  

транспорту  (оргентована  вартгсть  1 870,7 й  та  
тис . грн .) мгсцевий  

бюджети  
ВСЬОГО : 1 025 955 

(93%) 
В IТО-ПОШТОВА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Обладнання 	пгшохгдних 	переходгв 	за  90 Мгсцевий  
евростандартами , освгтлення  - 9 шт . бюджет  

2 Встановлення 	вгдзнак 	при 	в 'iздах 	в  50 Мгсцевий  
населеннг  пункти  -2 шт . бюджет  

3 Встановлення 	сфер 	них 	дзеркал 	на  20 Мгсцевий  7,5 
безпечних  перехрестях  -4 пар . бюджет  

4 Встановлення  камер  вгдерпостереження  - 200 Мгсцевий  275 
32 шт . бюджет  

5 Встановлення  бюветгв  - 1 шт . 250 Мгсцевий  
бюджет  

6 Облаштування  паркових  зон  -20 шт . 200 Мгсцевий  
бюджет  

7 Встановлення 	зупинок 	громадського  100 Мгсцевий  
транспорту  - 3 шт . бюджет  

ВСЬОГО : 910 282,5 
(31%) 

ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с . Гореничг  

1 Проектування  та  монтаж  системи  вгдео - 
120 

Мгсцевий  70 
спостереження  на  територг i сгльсько i ради  бюджет  

2 Проведения  обргзки  аваргйних  та  хворих  
100 Мгсцевий   95 

дерев  на  територг i сгльсько i ради  
23 



бюджет  
3 Мгсцевий  

бюджет , 

1НШ  1 

Вгдлов  та  стерилгзацгя  бродячих  собакна  50  кошти , якг  
територг i Гореницько i сгльсько i ради  незаборон  

ен i 

законодав  
ством  

4 Виготовлення 	правоустановчих  200 Мгсцевий  90 
документгв 	на 	земельнг 	дглянки 	для  бюджет , 

обслуговування 	соцгальних 	об 'ектгв  гншг  
Гореницько i сгльсько i ради  кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

5 Розробка 	 проектно -кошторисно i 150 Мгсцевий  
документацг i 	систем  и 	водовгдведення  бюджет , 

ДОЩОВИХ  ВОД  1нш 1 

кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

6 Розробка  детальних  плангв  територгй  в  200 Мгсцевий  80 
межах  населених  пунктгв  Гореницько i бюджет  
сгльсько i ради  

7 Розробка 	 проектно -кошторисно i 345 Мгсцевий  10 

документацг i 	системи 	центрального  бюджет , 

водопостачання  та  водовгдведення  гншг  
кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

8 Проектування  та  будгвництво  зупинок  200 Iншг  
громадського  транспорту  кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

9 Закупгвля 	та 	встановлення 	знакгв  25 Мгсцевий  
дорожнього  руку  бюджет  

10 Будгвництво 	пгшохгдного 	мгстка 	через  100 Мгсцевий  50 

струмок 	на  розг  вул . Соборна  та  Я . бюджет  
Мудрого  

11 Капгтальний  ремонт  примгщень  сгльсько i 1 490 Iншг  100 

ради  кошти , якi 

незаборон  
ен i 
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законодав  
ством  

12 Капгтальний 	ремонт 	водовгдведення  250 Мгсцевий  
дощовихвод  з  вулицг  Депутатсько i через  бюджет , 
вул . Яблуневу ,Соборната  Нова  гншг  

кошти , якг  
незаборон  

ен i 
законодав  

ством  
13 Капгтальний  ремонт  огорожг  кладовища  273 Мгсцевий  100 

та  водопроводу  по  вул .Гагаргна , 10 бюджет  
14 Проектування  та  органгзацгя  дорожнього  29 Мгсцевий  90 

руку 	по 	вул . 	Садова , 	Петровського , бюджет  
Глгбова , Центральна  

15 Корегування 	генерального 	плану  50 Мгсцевий  
с .Гореничг  бюджет  

16 Капгтальний 	ремонт 	покргвлг 	будинку  388 Мгсцевий  
вул . Гайдая , 5 бюджет  

17 Капгтальний  ремонт  мармурових  тумб  80 Мгсцевий  
бюджет  

18 Капгтальний 	ремонт 	водопроводу  170 Мгсцевий  
будинку  вул .Гайдая , 5 бюджет  

19 Капгтальний  ремонт  даху  буд . М24-а  по  700 Мгсцевий  
вул . Садова  бюджет  

20 Поточний 	ремонт 	пгшохгдно i доргжки  200 Мгсцевий  100 
навколо  стадгону  бюджет  

с . Стоянка  
21 Капгтальний 	ремонт 	водовгдведення  150 Мгсцевий  50 

дощовихвод  з  вулицг  Лгсна  бюджет , 
1нш  1 

кошти , ЯК1 
незаборон  

ен i 

законодав  
ством  

22 100 iншг  
кошти , якi 

Будгвництво  пгшохгдно 1 доргжки  по  вул . незаборон  
Киiвська  ен i 

законодав  
ством  

с . Лука  
23 Капгтальний 	ремонт 	водовгдведення  70  Мгсцевий  

дощових  вод  бюджет  
24 Ремонт  пам 'ятнику  невгдомим  солдатам  45  Мгсцевий  100 

бюджет  
с . Гнатгвка  
25 Виготовлення  генерального  плану  села  Мгсцевий  90 

Гнатгвка  100 бюджет  
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26 Ремонт  дитячих  майданчикгв  Мгсцевий  
бюджет , 

1НШ  1 

20 
кошти , якг  
незаборон  

ен i 
законодав  

ством  
27 Розробка 	проектно - 	кошторисно i Мгсцевий  

документацг i електропостачання  нового  бюджет , 

житлового  масиву  с .Гнатгвка . гншг  

200 
кошти , ЯК  

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

ВСЬОГО : 5 805 1 025 

(18 %) 
ГОРЕНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт 	та 	реконструкцгя 	Горенсько i 200 Мгсцевий  
сгльсько i ради  бюджет  

2 Виготовлення 	нормативно -грошово  98 Мгсцевий  
оцгнки  земель  сгл  Горенка  та  Мощун  бюджет  

ВСЬОГО : 298 

ГАТНЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  дитячого  майданчика  520 Мгсцевий  520 

бюджет  
2 Облаштування  зупинок  (10 шт .) 200 Мгсцевий  200,0 

бюджет  
ВСЬОГО : 720 720 

(100%) 
ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капгтальний 	ремонт 	(утеплення ) 220 Мгсцевий  117,691 

пожежного  депо  в  с .Дмитргвка  бюджети  
2 Реконструкцгя  мереж  водопостачання  по  5 500 Мгсцевий  2 556 

вул . Лгснгй  та  Олгмпгйськгй  в  с .Дмиргвка  бюджети  
3 Реконструкцгя 	зливно i 	каналгзацг i 	на  3159,487 Мгсцевий  

територг i Дмитргвсько i сгльсько i ради  бюджети  

4 Ремонт  КНС  3Ч 2, 3Ч 3, М24 900 Мгсцевий  251,3 

бюджет  
5 Ремонт  очисних  споруд  1 000 Мгсцевий  

бюджет  
б  Ремонт 	багатоповерхових 	будинкгв 	в  1500 Мгсцевий  561,863 

с .Дмитргвка , Мила , Капгтангвка  бюджет  
ВСЬОГО : 12 3 486,854 

279,487 (28,4%) 
ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт  водопровгдно i мережг 	по  вул . 60 Мгсцевий  25,5 

Перемоги  бюджет  
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2 Реконструкцгя  станцг i бгологгчно i очистки  2 000 Державнг  24,5 

стгчних  вод  з  пропускною  спроможнгстю  кошти , 
200 м .куб . доба  мгсцевий  

бюджет  
3 Облаштування  гнформацгйних  табличок  з  20 Мгсцевий  50 

назвами  вулиць  бюджет  
4 Благоустргй  села  100 Мгсцевий  100 

бюджет  
ВСЬОГО : 2 180 200 

(9,2 %) 
КНЯжИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  даху  будгвлг  в  КГП  20 Мгсцевий  
«Кнгжичг » бюджет  

КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка  проекту  щодо  захисту  земель  415 Iншг  

вгд  пгдтоплення  кошти , якг  
незаборон  

енг  
законодав  

ством  
2 Реконструкцгя  центрально  частини  села  500 Мсцевий  17,65 

бюджет  
3 Благоустргй  парку  села  500 Мгсцевий  38,643 

бюджет  
4 Розробка 	проекту 	на 	реконструкцгю  200 Мгсцевий  

Крюкгвщинсько i АЗПСМ  бюджет  
ВСЬОГО : 1615 56,293 

(3,5 %) 
ЛIСНИК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Облаштування  парково i зони  100 Мгсцевий  
бюджет  

2 Придбання  смгттевих  бакгв  180 Мгсцевий  
бюджет  

3 Облаштування  дитячих  майданчикгв  150 Мгсцевий  
бюджет  

4 Озеленення  територг i 60 Мгсцевий  
бюджет  

5 Обргзка  дерев  50 Мгсцевий  14 
бюджет  

ВСЬОГО : 540 14 (2,6%) 
ЛИЧАНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Встановлення 	зупинок 	пасажирського  40 Мгсцевий  10 
транспорту  бюджет  

2 Встновлення  дитячих  спортивно -ггрових  100 Мгсцевий  
комплесгв  бюджет  

ВСЬОГО : 140 10 
(7,1 %) 

МИРОЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  примгщення  сгльсько i ради  200 Iншг  80 

кошти , яК1 
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незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

2 Вгдкриття  аптечного  кгоску  100 Iншг  
кошти , якг  
незаборон  

ен i 

законодав  
ством  

3 Створення 	парку 	вгдпочинку 	та  200 Iншг  
встановлення 	нам ' ятника 	захисникам  кошти , якi 
вгтчизни  незаборон  

ен i 

законодав  
ством  

ВСЬОГО : 500 80 

(16 %) 
МИХАЙЛ IВСЬКО -РУБЕЖ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво  очисних  споруд  (загальна  Iншг  
вартгсть  14 000 тис .грн .) кошти  

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

2 Будгвництво  зоны  вгдпочинку  1 000 Мгсцевий  500 
бюджет  та  

1нш  1 

КОШТИ , ЯК1 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

3 Проект  на  електропостачання  на  ново  1000 Мгсцевий  
виделенг  житловг  масиви  бюджет  

2 000 500 

(25 %) 
МАЛЮТЯНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Проведения 	гнвентаризацг i 	земель 	сгл  40 Мгсцевий  
Малютянка  та  Iванкгв  бюджет  

2 Обргзка  аваргйних  дерев  10 Мгсцевий  
бюджет  

3 Будгвництво 	та 	реконструкцгя  Мгсцевий  
газопроводгв  та  систем 	газопостачання  бюджет  
села  Малютянка  

ВСЬОГО : 50 

ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Сангтарне  очищения  територг i сгльсько i 15 Мгсцевий  5 

ради  та  благоустргй  кладовищ  бюджет  та  
1НШ  1 



КОШТИ , ЯК1 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

2 Благоустргй  автобусних  зупинок  по  вул . 3,5 Iншг  0,9 

Шевченка  та  Л .цкра iнки  кошти , якг  
незаборон  

ен i 

законодав  
ством  

3 Iнвентаризацгя 	землг 	на 	територг i 15 Мгсцевий  
житлового  масиву  бюджет  

ВСЬКОГО : 33,5 5,9 

(18 %) 
ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво 	гнженерних 	мереж  4 200 Мгсцевий  
каналгзування  по  вулицях  Пушкгна  та  бюджет  
Комарова  

2 Закгнчити 	поточний 	ремонт 	квартир  800 Мгсцевий  
комунально i власностг  по  вул . Шкгльна , бюджет  
22-Б  кв . 54 

3 Внесення 	змгн 	щодо 	оновлення  78 Мгсцевий  
генеральних  плангв  сгл  П .Борщаггвка  та  бюджет  
Чайки  

4 Реконструкцгя  вулицг  Ленгна  (оргентована  Мгсцевий  
вартгсть  17 300 тис . грн .) бюджет  

5 Реконструкцгя  вулицг  Садова  2 800 Мгсцевий  114,1 

бюджет  
6 Будгвництво  вулицг  Затишно i 6 800 Мгсцевий  

бюджет  
7 Благоустргй  сгльських  кладовищ  210 Мгсцевий  211,68 

бюджет  
8 Погодження 	тех . 	документацг i 	та  600 Мгсцевий  15 

проведення 	робгт 	по 	розчистцг 	русла  бюджет  
ргчки  Нивка  

ВСЬОГО : 15 488 340,78 

(2,2 %) 
СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт 	житлових 	будинкгв , 	бойлергв , 2 000 Мгсцевий  3 000 
теплотраси 	та 	придбання 	сец .технгки  бюджет  
(шляхом 	видглення 	субвенцг i 	КП  
«Софгя ») 

2 цтримання 	свгтлофорних 	об ' ектгв 	та  250 Мгсцевий  70,4 
будгвництво  нових  бюджет  

3 Будгвництво 	обелгсу 	пошани 	по 	вул . 1200 Мгсцевий  
Ленгна  бюджет  

4 Обргзка  дерев  120 Мгсцевий  120 

бюджет  

5 цтримання 	(вгдновлення ) 	дощово i 800 Iншг  
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каналгзацг i гснуючо i вулично -дорожньо i кошти , якi 

мережг  i будгвництво  ново  незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

б  Проведения 	робгт 	по 	будгвництву  1400 Iншг  
трансформаторних  пгдстанцгй  кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством , 

мгсцевий  
бюджет  

7 Створення  нових  зелених  зон  380 Iншг  
КОШТИ  

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

8 Забезпечення  централгзованого  вивезення  400 Мгсцевий  144 
ТВП 	за 	рахунок 	коштгв 	мгсцевого  бюджет  
бюджету 	з 	несанкцгонованих  

смгттсзвалищ  та  приватному  сектору  
9 Будгвництво 	систем 	водовгдведення 	i 580 Iншг  

водопостачання  кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

10 Створення 	та 	утримання 	дитячих  100 Мгсцевий  182,8 

майданчикгв  бюджет  
ВСЬОГО : 7 230 3 517,2 

(48,6%) 
СВЯТОПЕТР IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт 	та 	технгчне 	обслуговування  80 Мгсцевий  
гснуючих  дитячих  майданчикгв  бюджет  

2 Придбання  паркових  лав  та  встановлення  119 Мгсцевий  100 
бгля  багатоповерхових  будинкгв  бюджет  

3 Будгвництво  локальних  прийомникгв  та  800 Мгсцевий  250,7 
талих 	вод 	по 	вул . 	Петровського , бюджет  
Шевченка , Польова  та  Амосова  

4 Озеленення  (придбання  та  висадка  дерев ) 100 Мгсцевий  99,9 
в  громадських  мгсцях  бюджет  

5 Встановлення 	вгдеокамер 	завнгшнього  600 Мгсцевий  40 

спостереження 	в 	рамках 	програми  бюджет  
«Безпечно  села  Святопетргвське » 

6 Придбання  пластикових  урн  для  смгття  18 Мгсцевий  99,9 

бюджет  
7 Придбання  комунального  автомобгля  1 800 Мгсцевий  

бюджет  
ВСЬОГО : 3 517 590,5 
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(16,8%) 
ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Розробити 	проект 	землеустрою 	щодо  120 Мгсцевий  
гнвентаризацг i земель  с . Нове  бюджет  

2 Капгтальний  ремонт  вулиць  с . Тарасгвка  377 Мгсцевий  377 

(вул . 	Котовського , 	вул . 	Калгнгна , бюджет  
Гагаргна ) 

3 Встановлення  автомобгльних  зупинок  по  Iншг  
вул . Шевченка  та  вул . Киiвськгй  кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

4 Влаштування  пгшохгдних  переходгв  по  200 Iншг  
вул . Коцюбинського  до  пров .Вишневого  кошти , якi 

та  Боженка  до  вул . Ленгна  незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

5 Капгтальний  ремонт  даху  буднику  вул . 710 Мгсцевий  
Шкгльна  1, Шевченка ,10 бюджет  

б  Облаштування  скверу  бгля  сгльсько i ради  100 Мгсцевий  
з  благоустроем  територг i бюджет  

7 Розробити  проект  очищення  водойм  та  200 Мгсцевий  
русла  струмка  вгд  вул . Ленгна  до  вул . бюджет  
Братгв  Щеглгв  

8 Капгтальний  ремонт  вул . Гагаргна  1 400 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 3 107 377 

(12 %) 
ХОДОС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя 	сгльського 	водогону  Мгсцевий  
(оргентовна  вартгсть  1 000 тис . грн .) бюджет  

ХОТ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	каналгзацгйних 	очисних  985 Субвенцгя  

споруд  в  с .Хотгв  Киево -Святошинського  з  
району  державног  

о  бюджету  
2 Будгвництво 	2-х 	свердловин 	та  5 Мгсцевий  

водопроводу 	протяжнгстю 	9 	км 	в  бюджет  та  
с  .Кременище 	Киево -Святошинського  гншг  
району  кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

ВСЬОГО : 990 

ШПИТЬК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонтнг 	роботи 	водовгдведення 	та  50 Мгсцевий  33,074 
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електрощотових  в  житлових  будинках  бюджет  
с .Лгсне  

2 КП  «Добробут » с .Шпитьки : Мгсцевий  50 

- 	ремонт : КНС  35 бюджет  
- 	смгттевоз  МАЗ  с .Шпитьки  50 

- 	- свердловини  З 	3 с .Шпитьки  35 

3 Перекриття 	та 	будгвництво 	даху  500 Мгсцевий  
молодгжного  центру  в  с .Мргя  бюджет  

4 Встановлення 	системи 	опалення 	та  150 Мгсцевий  
твердопаливного  котла  в  с .Горбовичг  бюджет  

ВСЬОГО : 820 83,074 

(10,1 %) 
ВСЬОГО  по  галузг : 148 46 146,641 

898,707 (31%) 

4.1. Освгтлення  населених  пунктгв  району  

Ns Назва  заходу  План , Джерела  Стан  
з/п  тис . грн . фгнансува  виконан - 

ння  ня  за  9 

мгсяцгв  
2016 р . 

БОЯРСЬКА  М IСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	вуличного 	освгтлення  2 000 Мгсцевий  

(оргентована  вартгсть  15 000 тис . грн .) бюджет  
ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  

1 Встановлення 	свгтлофоргв 	(вул .Зелена - 1510 Мгсцевий  913 

вул .Л .цкра iнки , 	вул .Святошинська - бюджет  
вул .Л .цкра iнки ) 

2 Капгтальний  ремонт  мережг  вуличного  1 300 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

ВСЬОГО : 2 810 91,3 
(3,3%) 

БIЛОГОРОДСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт 	та 	реконструкцгя 	вуличного  450 Мгсцевий  183,8 

освгтлення  бюджет  (4 1%) 

БОБРИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний  ремонт  мереж  вуличного  944,7 Мгсцевий  281 

освгтлення  бюджет  
2 Реконструкцгя 	мереж 	вуличного  272,4 Мгсцевий  81 

освгтлення  бюджет  
ВСЬОГО : 1217,1 362(30°/о) 

БУЗ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	вуличного 	освгтлення  Мгсцевий  

с .Бузова , Любимгвка , Буча  та  Гургвщина  бюджет  
(оргентована  вартгсть  2 000 тис . грн .) 

ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с .Гореничг  

1 Ремонт 	та 	обслуговування 	вуличного  100 Мгсцевий  20 
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освгтлення  на  територг i сгльсько i ради  бюджет  
2 Проектування  та  будгвництво  освгтлення  700 Мгсцевий  50 

вулиць :Яблунева , 	Травнева , 	Садова , бюджет  
Космонавтгв , 	Нова , 	I. 	Франка , 
Б  .Хмельницького , 	Бородавки , 	Соборна , 

Лермонтова , Весняна , Депутатська  
3 Розробка 	 проектно -кошторисно i 400 Мгсцевий  

документацг i 	електрифгкацг i 	житлового  бюджет  
масиву  в  с . Гореничг  ("Полггон ") 

с . Стоянка  
4 Проектування  та  будгвництво  освгтлення  150 Мгсцевий  50 

по  вул . Лгсна , Дачна , Шевченка , Польова , бюджет  
Л . Укра iнки  

ВСЬОГО : 1350 120 
(10%) 

ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Облаштування 	та 	ремонт 	вуличного  15 Мгсцевий  11,5 

освгтлення  бюджет  (77%) 
КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Систематичне  обслуговування  вуличного  200 Мгсцевий  295,6 

освгтлення . Зам  iна  та  встановлення  нових  бюджет  
лгхтаргв  

2 Реконструкцгя  електромереж  вуличного  477 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет , 

8 900 субвенцгя  
з  

державног  
О  бюджету  

ВСЬОГО : 9 577 295,6 

(3,1 %) 
КНЯЖИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  вуличного  освгтлення  119 Мгсцевий  
бюджет  

Л IСНИК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	мереж 	вуличного  170 Мгсцевий  

освгтлення  бюджет  
2 Капгтальний  ремонт  мереж  вуличного  130 Мгсцевий  

освгтлення  бюджет  
ВСЬОГО : 300 

МАЛЮТЯНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Продовження  будгвництва  електричних  Мгсцевий  

мереж 	села 	Малютянка 	з 	монтажем  бюджет  
трансформаторних  пгдстанцгй  

МИХАЙЛ IВСЬКО -РУБЕЖ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Проект  на  електропостачання  на  ново  1000 Мгсцевий  

видгленг  житловг  масиви  бюджет  та  
1нш  1 

КОШТИ , ЯК1 

незаборон  
енг  

законодав  
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ством  
ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  вуличного  освгтлення  287 Субвенцгя  
з  держ . 

бюджету  
ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво  мереж  електропостачання  4 000 Мгсцевий  
до  ДНЗ  та  ЗОШ  по  вулицг  Паркова  бюджет  

2 Реконструкцгя  вуличного  освгтлення  на  2 030 Мгсцевий  
вулицях : Авгаторгв , Пушкгна , Ленгна  бюджет  

3 Перенос  електролгнгй  по  вул . Княгинг  132 Мгсцевий  130,4 

Ольги  бюджет  
4 Будгвництво  мереж  вуличного  освгтлення  1 000 Мгсцевий  519,2 

бюджет  
ВСЬОГО : 7 162 649,6 

(9,1 %) 
СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт 	та 	обслуговування 	об ' ектгв  400 Мгсцевий  371,9 

зовнгшнього  освгтлення  бюджет  
2 Проведення 	 енергозберггаючих  1200 Мгсцевий  

технологгй 	у 	сферг 	зовнгшнього  бюджет  
освгтлення  

ВСЬОГО : 1 600 371,9 
(23%) 

ХОДОС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Продовження 	будгвництва 	вуличного  126 Мгсцевий  125,591 

освгтлення  бюджет  (99,6%) 
ХОТ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  пгд 'iзних  доргг  до  ДНЗ  2147,147 Мгсцевий  
«Струмочок » в  с . Хотгв  бюджет  

ШПИТЬК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт 	лгнгй 	вуличного 	освгтлення 	в  400 Мгсцевий  

с .Шпитьки 	по 	вул . 	Нова , 	Ватутгна , бюджет  
Горького  

ВСЬОГО  по  галузг : 30 2 211,291 
560,247 (7,2 %) 

4.2. з'тр iiмання  автомобгльних  доргг  

Утримання  доргг  мгсцевими  радами  Киево -Святошинського  району  

Ns Назва  заходу  План , Джерела  Стан  
з/п  тис . грн . фгнансува  виконан - 

ння  ня  за  9 
мгсяцгв  
2016 р . 

БОЯРСЬКА  М IСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	мгських 	доргг 	з  10 000 Мгсцевий  

облаштуванням  тротуаргв  i вело  доргжок  бюджет  
(оргентована  вартгсть  27 500 тис . грн .) 
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2 Реконструкцгя  дороги  до  коледжу  екологг i 1 200 Мгсцевий  
та  природних  ресурсгв  бюджет  

11200 

ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний  ремонт  вул . Чорновола  (2 8 000 Мгсцевий  61 

черга ) бюджети  
2 Капгтальний  ремонт  доргг  та  тротуаргв  по  990 Мгсцевий  990 

вул . Пгонерська -Орджонгкгдзе  бюджет  
3 Капгтальний  ремонт  доргг  та  тротуаргв  по  1 430 Мгсцевий  1 490,6 

вул . Залгзнична  бюджет  
4 Капгтальний  ремонт  доргг  та  тротуаргв  по  1 280 Мгсцевий  1 243,1 

вул . Гавргшгв  бюджет  
5 Капгтальний 	ремонт 	тротуаргв 	по  1360 Мгсцевий  

вул . Л  .Укранки , Ки iвська  бюджет  
6 Капгтальний 	ремонт 	тротуаргв 	по  640 Мгсцевий  

вул . Киiвська  (до  кладовища ) бюджет  
ВСЬОГО : 13 700 3 784,7 

(28 %) 
БIЛОГОРОДСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт 	асфальтного 	покриття 	доргг  1200 Мгсцевий  1200 

мгсцевого  значення  бюджет  (100%) 
БУЗ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний 	ремонт  дороги 	с .Бузова 	по  2 000 Мгсцевий  2 316 

вул . Ленгна , с .Любимгвка  по  вул . Польова  бюджет  
2 Капгтальний 	ремонт 	дороги  1 198 Державни  188,1 

вул . Днгпровська  в  с .Бузова  й  бюджет  
ВСЬОГО : 3 198 2 504,1 

(78,3%) 
БОБРИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  гз  змгною  верхнього  Мгсцевий  
шару  асфальтного  покриття  доргг  Боярка - бюджет  
Киiв -Чоп , 	 Бглогородка -Бобриця - 

Жорнгвка -Ковбасин 	та 	Бглогородка - 

Бобриця  -Жорнгвка  
ВIТО -ПОШТОВА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Асфальтування  доргг  в  с .Вгта -Поштова  та  3 000 Мгсцевий  18 
Юргвка  бюджет  (0,6%) 

ГАТНЕНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  тротуару  по  вул . Доброго  2113 Мгсцевий  2113 

Дуба , вул . Щорса , вул . Ленгна  бюджет  
2 Капгтальний  ремонт  вул . Доброго  Дуба  2 300 Мгсцевий  2 300 

(оргентована  вартгсть  650 тис . грн .) бюджет  
ВСЬОГО : 4 413 4 413 

(100%) 
ГОРЕНИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
с . Гореш iчi 

1 Провести  поточний  ремонт  асфальтового  1 266 Мгсцевий  100 

покриття 	вул .Ново i, 	I. Франка , бюджет , 
Володимирсько i, 	Паторжинського , гншг  
Садово i та  мгж  будинкових  проiздгв  по  кошти , якг  
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вул .Садова  та  до  Гайдая ,14 незабороне  
Н1 

ЗаКОНОДаВС  
ТВОМ  

2 Провести 	капгтальний 	ремонт 	вул . 3 600 Мгсцевий  100 
Центрально , В  iйськово , провул . Новий  бюджет  

3 Поточний  ремонт  пгшохгдно i доргжки  по  200 Мгсцевий  100 
вул . С  адова  бюджет  

с . Стоянка  
4 Поточний  ремонт  асфальтобетонного  200 Мгсцевий  100 

покриття  дороги  до  кладовища  бюджет , 
1нш  1 

КОШТи , яК1 

незабороне  
Н1 

ЗаКОНОДаВС  
ТВОМ  

5 200 Мгсцевий  
Поточний  ремонт  ас  фальтобетонного  бюджет , 
покриття  дороги  до  церкви  гншг  

кошти , якг  
незабороне  

Н1 

ЗаКОНОДаВС  
ТВОМ  

с . Гнатгвка  
б  Капгтальнийремонт 	асфальтобетонного  730 Мгсцевий  100 

покриття  вул . Пгвнгчна , Мелгораторгв  бюджет , 
1нш  1 

КОШТи , яК1 

незабороне  
Н1 

ЗаКОНОДаВС  
ТВОМ  

7 Поточний 	ремонт 	асфальтобетонного  156 Мгсцевий  100 
покриття  вул . Перепелина ,Ки iвська  бюджет  

ВСЬОГО : 6 352 600(9,4%) 
ГОРЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  дорожнього  покриття  вул . 400 Мгсцевий  39,6 
Лгсна , Мгчургна . бюджет  (9,9%) 

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний  ремонт  дороги  по  вул . Лгснгй  1 085,159 Мгсцевий  1 135,834 

в  с . Капгтангвка  бюджети  
2 Поточний  ремонт  доргг  500 Мгсцевий  346,043 

бюджет  
ВСЬОГО : 1585,159 1481,877 

(93,5 %) 
ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ямковий  ремонт  асфальтного  покриття  60 Мгсцевий  90 
бюджет  (150%) 
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КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Буд 1вниЦТВ0, 	реконструкц 1я 	дор 1г  1036 М 1сцевиЙ  7,267 

комунально i власностг  вул .Боярська  бюджет  
2 Поточний  ремонт  доргг  села  (ямковий  1 135 Мгсцевий  1 393,184 

ремонт ) 	вул . 	Дружби , 	Гагаргна , бюджет  
пров .Кгрова , Балукова , Пгвденний  

ВСЬОГО : 2 171 1400,451 

(64,5%) 
Л 1СНИК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  доргг  200 Мгсцевий  281,6 
бюджет  (140,8%) 

ЛИЧАНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний 	ремонт 	асфальтного  135 Мгсцевий  135 

покриття  прогулку  Садовий  бюджет  (100 °/о) 
МАЛЮТЯНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Асфальтування  вулиць  села  Малютянка  90 Мгсцевий  47 

бюджет  (52 ,2%) 
ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  доргг  150 Субвенцгя  249 
з  (166%) 

державног  
о  бюджету  

ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  доргг  на  територг i сгльсько i ради  6 500 Мгсцевий  5 151,3 

бюджет  
2 Виготовлення  технгчно i документацг i та  1000 Мгсцевий  

будгвництво 	першо i 	черги 	дороги 	вгд  бюджет  
вул .В .Кгльцево i до  вул . Матросова  

3 Будгвництво  дороги  в iд  гул . Шевченка  до  1 000 Мгсцевий  58 

вул . Пгвнгчна  бюджет  
4 Завершення 	реконструкцг i 	дороги 	по  3 775 Мгсцевий  2 215,29 

вулицг  Я .Мудрого  бюджет  
5 Виготовлення  технгчно i документацг i та  12 000 Мгсцевий  40,94 

виконання 	робгт 	з 	реконструкцг i 	вул . бюджет  
Авгаторгв  

6 Будгвництво 	та 	благоустргй 	дитячих  1350 Мгсцевий  
майданчикгв  бюджет  

7 Завершення  реконструкцг i дороги  по  гул . 1 642 Мгсцевий  1 642 

Паркова  бюджет  

8 Реконструкцгя  дороги  по  вул . Черкаська  1 100 Мгсцевий  2,4 

бюджет  
9 Виготовлення  в ' iзного  знаку  на  територг i 70 Мгсцевий  

сгл  П .П .Борщ . та  Чайки  i схеми  вулично i бюджет  
мережг  

10 Виготовлення  пам 'ятного  знаку  на  клумбу  2 000 Мгсцевий  
бюджет  
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11 Будгвництво 	свгтлофорного 	об ' екту 	на  150 Мгсцевий  
перехрестг  вул . Садово i i Ленгна  бюджет  

ВСЬОГО : 30 587 9 109,93 
(30%) 

СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поступове 	асфальтування 	доргг  18 000 Мгсцевий  12 891,5 

комунально i 	власностг 	(реконструкцгя , бюджет  (71 ,6%) 
поточний  ремонт  та  капгтальний  ремонт ) 

СВЯТОПЕТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  доргг  2 000 Мгсцевий  1 498,8 

бюджет  
2 Ремонт  та  будгвництво  тротуаргв  по  вул . 600 Мгсцевий  100,2 

Петровського  та  Красний  Пахар  бюджет  

ВСЬОГО : 2 600 1 599 
(61,5%) 

ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	асфальт -бетонного  120 Мгсцевий  

покриття  бгля  багатоповерхових  будинкгв  бюджет  

2 Грейдерування 	вулиць 	без 	твердого  200 Мгсцевий  
покриття  бюджет  

ВСЬОГО : 320 

ХОДОС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  доргг  с .Ходосгвка  210 Мгсцевий  191,458 

бюджет  
2 Капгтальний  ремонт  доргг  1 000 Мгсцевий  1 000 

бюджет  
ВСЬОГО : 1210 1 191,458 

(98 %) 
ВСЬОГО  по  галузг  : 96 41 036,216 

307,159 (42,6%) 

5.ФIHAHCOBI РЕСУРСИ  

Виконання  зведеного  бюджету  Киево -Святошинського  району  
за  I пгвргччя  2016 року  

тис . грн . 
Загальний  фонд  

Викона - 

Найменування  показника  Код  Розпис  но  

бюджетно i на  2016 за  9 виконан  
класифгка  ргк  мгсяцгв  ня  

цii 2016 р . 

1. ДОХОДИ  
Податковг  надходження  10000000 752 635,8 822 629,3 105,4 
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Податки  на  доходи , податки  на  
прибуток , податки  на  збгльшення  
ринковоi вартостг  11000000 408 079,8 464 302,4 113,8 

Податок  на  доходи  фгзичних  oci6 11010000 406 850,0 463 731,3 114,0 

Податок  на  прибуток  пгдприемств  11020200 1 229,8 571,1 46,4 

Рентна  плата  та  плата  використання  
гнших  природних  ресурсгв  13000000 3 703,9 1058,0 28,4 

Рентна  плата  за  спецгальне  
використання  лгсових  ресурсгв  13010000 3 703,9 1 060,1 28,4 

Рентна  плата  за  спецгальне  
використання  води  13020000 -2,1 

Внутргшнг  податки  на  товари  та  
послуги  14000000 125 782,5 127 678,5 98,7 

Акцизний  податок  з  реалгзацг i 

суб ' ектами  господарювання  роздргбно i 

торггвлг  пгдакцизних  товаргв  14040000 125 782,5 127 678,5 98,7 

Мгсцевг  податки  i збори  18000000 214 575,8 229 590,4 96,1 

Податок  на  майно  18010000 121 152,6 127 104,0 96,7 

Збгр  за  мгсця  для  паркування  
транспортних  засобгв  18020000 360,5 259,1 71,9 

Туристичний  збгр  18030000 173,4 138,8 80,0 
Зб iр  за  провадження  деяких  видгв  
пгдприемницько i дгяльностг  18040000 -74,9 

Единий  податок  18050000 92 889,3 102 163,4 95,5 

Неподатковг  надходження  20000000 17 035,7 16 306,9 91,4 

Частина  чистого  прибутку  (доходу ) 
комунальних  унгтарних  пгдпр ., що  
вилучаеться  до  бюджету  21010300 126,0 634,5 194,6 

Iншг  надходження  21080000 31,3 117,0 373,8 

Плата  за  надання  адмгнгстративних  

послуг  22010000 11940,7 11429,5 92,6 

Надходження  вгд  орендно i плати  за  
користування  цглгсним  майновим  
комплексом  та  майном , що  в  
комунальнгй  власностг  

22080400 1267,0 1343,3 91,6 

Орендна  плата  за  воднг  об ' екти  22130000 3,4 100,0 
Державне  мито  22090000 3 360,0 2 254,8 67,1 

Iншг  надходження  24060300 310,7 524,4 168,5 

Доходи  вгд  операцгй  з  капгталом  30000000 150,0 255,1 170,1 

Надходження  коштгв  вгд  реалгзацг i 

безхазяйного  майна , а  також  валютнг  
цгнностг  i грошовг  кошти , власники  
яках  невгдомг  31010200 150,0 255,1 170,1 

Разом  доходгв  900101 769 821,5 839 191,3 105,1 

Офгцгйнг  трансферти  40000000 621645,5 514 390,0 79,0 

Iншг  додатковг  дотацг i 41020900 743,2 

Iнших  бсубвенцг i 41035000 110 559,7 97 946,1 80,8 
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Субвенцгя  за  рахунок  залишку  коштгв  
освгтньо i субвенцг i з  держ .бюджету  
мгсцевим  бюджетам , що  утворились  на  
початок  бюджетного  пергоду  41035200 370,8 100,0 

Субвенцг  41030000 511085,8 415 329,9 78,6 

Субвенцгя  з  держ . Бюджету  мгсцевим  
бюджетам  на  виплату  допомог  сгм 'ям  з  
дгтьми , гнвалгдам  з  дитинства  та  дгтям - 

гнвалгдам  
41030600 166 448,8 131 859,7 79,1 

Субвенцгя  з  держ . Бюджету  мгсцевим  
бюджетам  на  надання  пгльг  та  субсидгй  
населенню  на  оплату  електроенергг i, 

природного  газу  , послуг  тепло - , 
водопостачання  i водовгдведення  та  
послуг  зв  язку  

41030800 68 355,0 73 656,8 89,8 

Субвенцгя  з  держ . Бюджету  мгсцевим  
бюджетам  на  надання  пгльг  та  субсидгй  
населенню  на  оплату  твердого  та  
ргдкого  пгнного  побутового  палива , 

скрапленого  газу  , квартирно i плати , 

вивозу  смгття  та  побутових  вгдходгв  
41031000 30,0 36,5 98,6 

Освгтня  субвенцгя  з  державного  
бюджету  мгсцевим  бюджетам  

41033900 178 175,3 135 298,4 75,7 

Медична  субвенцгя  з  державного  
бюджету  мгсцевим  бюджетам  

41034200 95344,7 70574,5 73,8 

Субвенцгя  з  державного  бюджету  
мгсцевим  бюджетам  на  здгйснення  
заходгв  щодо  соцгально -економгчного  
розвитку  окреми  територгй  41034500 1 646,5 65,6 

Субвенцгя  з  державного  бюджету  
мгсцевим  бюджетам  на  утримання  
дгтей -сиргт  та  дгтей , позбавлених  
батькгвського  пгклування  

41035800 2 732,0 2 257,5 82,6 

Всього  доходгв  900103 1391 467,0 1353 581,3 93,4 

Виконання  зведеного  бюджету  Киево -С'вятошинського  району  
за  9 мгсяцгв  2016 року  

тис . грн . 

Загальний  фонд  
Код  Викона  

Найменування  показника  бюджетн  Розпис  
Уточнени  
план  на  

но  виконанн  
оi на  2016 

2016р  . 
за  9 я  до  

класифгк  ргк  
(тис .грн .) 

мгсяцгв  уточненог  
ацг i 2016р . о  розпису  
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на  2016 

ргк  

ВИДА  ТКИ. 
Державне  управлгння  010000 58 569,3 71 050,8 44 746,5 63,0 

Функцгонування  

законодавчо i влади  010100 58 569,3 71 050,8 44 746,5 63,0 

Органи  мгсцевого  
самоврядування  010116 37 160,1 71 050,8 44746,5 63,0 

Правоохоронна  дгяльнгсть  
та  забезпечення  безпеки  

держави  060000 2 165,3 2 570,2 1 359,2 52,9 

Освгта  070000 323 578,8 343 997,1 223 155,9 64,9 

Охорона  здоров 'я  080000 126 269,8 153 898,5 94 473,9 61,4 

Соцгальний  захист  та  
соцгальне  забезпечення  090000 255 347,7 284 960,6 229 743,8 80,6 

Пгльги  ветеранам  вгйни  i 
працг  090200 з 8 971,0 25 773,7 22 751,8 88,3 

Допомога  сгм 'ям  з  дгтьми  090300 143 708, в  141 162,4 111 553,5 79 

Iншг  види  соцгально i 

допомоги  090400 44 180,3 81 573,6 67 813,8 83,1 

Iншг  програми  соцгального  
захисту  неповнолгтнгх  090802 50,0 20,0 40,0 

Соцгальнг  програми  у  галузг  
сгм 'i, жгнок , молодг  та  дгтей  091100 5636,1 12769,4 9 154,0 71,7 

Iншг  заклади  та  заходи  в  
ГалуЗ 1 сОЦ 1аЛЬН 01 пОЛ 1тиКИ  091200 3 851,5 4 181,5 2429,5 58,1 

Державна  соцгальна  
допомога  гнвалгдам  з  
дитинства  та  дгтям - гнв . 091300 19000,0 19450,0 16021,2 82,4 

Житлово -комунальне  
госп -во  100000 84622,7 116 646,1 75 317,3 64,6 

110000 
Культура  i мистецтво  

40 564,1 45 839,6 29 028,1 63,3 

Засоби  масовоi гнформацп  120000 2013 ,5 2525,2 2009,4 79,6 

Телебачення  та  
радгомовлення  120100 344,7 344,7 259,4 75,3 

Преса  120200 1668,8 2180,5 1750,0 80,3 

Фгзична  культура  i спорт  130000 10450,7 11 680,9 7045,2 60,3 

Землеустргй  160101 940,0 423,3 168,3 39,8 

Транспорт , дорожне  
господарство , зв ' язок , 

телекомунгкацгг  та  
гнформатика  (субвенцгя  на  
мгсцевий  автомобгльний  

транспорт ) 170000 3 401,0 9 694,2 б  940,6 71,6 

Iншг  природоохороннг  
заходи  200700 1 soo 37 2,5 

Запобггання  та  лгквгдацгя  
надзвичайних  ситуацгй  та  210100 762,4 221,5 29,1 
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наслгдкгв  стихгйного  лиха  

Видатки , не  вгднесенг  до  
основных  груп  250000 243 811,8 141 048,9 106 865,7 75,8 

Резервний  фонд  250102 124 318,8 1 722,0 0,0 0,0 

Проведення  виборгв  
депутатгв  мгсцевих  рад  та  
мгських , селищних , 

С1ЛЬСЬкиХ  ГОЛ 1в  250203 98,2 97,5 99,3 

Iншг  додатковг  дотацг  250315 1 243,2 743,2 59,8 

Субвенцгя  з  мгсцевого  
бюджету  державному  
бюджету  на  виконання  
програм  соц .екон .та  
культурний  розвиток  
реггону  250344 3580 358 О  1 оо ,о  
Субвенцгя  з  державного  
бюджету  мгсцевим  
бюджетам  на  здгйснення  
заходгв  щодо  соцгально - 

економгчного  розвитку  
окреми  територгй  250366 2 510,0 1 646,5 65,б  
Iншг  субвенцг i 250380 109 948,6 121 195,9 97 255,2 80,2 

Iншг  виплати  250400 9 544,4 9 544,4 13 921,6 48,6 

Разом  видаткгв  900201 
1 151 
734,7 1 186 597,8 821 112,4 69,2 

Разом  видаткгв  
(без  субвенцгг) 5з0 084,3 5з 8 499 ,4 309 708,1 57,5 

Офгцгйнг  трансферти  86 422,0 86 422,0 64 816,3 75,0 

Реверсна  дотацгя  250301 86422,0 86422,0 64816,3 75,0 

Всього  видаткгв  за  
функцгональною  1238 
класифгкацгею  900202 156,7 1273 019,8 885 928,7 69,6 

б . СОЦIАЛЬНА  СФЕРА  

6.1. ? емографгчна  ситуацгя  

Станом  на  01.08.2016 року  в  районг , за  оцгнкою , чисельнгсть  наявного  
населення  становить  174 тис  758 осгб , в  тм . кглькгсть  мгського  населення  складала  
79 тис . 589 ос . Та  сгльського  населення  95 тис . 169 ос ., що  становить  100,4 °/о  до  
очгкуваного  показника  Програми . 

6.2. Зайнятгсть  населения  та  ринок  працг  

Протягом  сгчня -вересня  2016 року  до  служби  зайнятостг  ТСиево -
Святошинського  району  за  отриманням  соцгальних  послуг  звернулось  2562 

незайнятих  громадян . 
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Станом  на  30 вересня  2016 року  на  облгку  в  РЦЗ  перебувало  1741 ос ., з  них  
717 ос . мали  статус  безробгтного  проти  799 осгб  в  минулому  роцг . Серед  
безроб 1ТНИХ  57% станОВИЛИ  ж 1нки ; 44 °/о  —  молодь  в 1ком  ДО  35 рок 1в ; 

цпродовж  сгчня -вересня  2016 року  Киево -Святошинським  районним  
центром  зайнятостг  працевлаштованг  793 ос ., шляхом  надання  виплати  одноразово  

допомоги  по  безробгттю  для  зайняття  пгдприемницькою  дгяльнгстю  14 ос ., проти  24 

чол . сгчня -вересня  2015 року . 

За  направлениям  центру  зайнятостг  навчалось  45 ос . 

Станом  на  30 вересня  2016 року  з  числа  безробгтних , якi перебували  на  
облгку  в  службг  зайнятостг , допомогу  по  безробгттю  отримуе  599 ос . 

Прогноз  основних  показникгв  рынку  працг  та  баланс  руху  робочог  сили  через  
Киево -Святошинський  районний  центр  зайнятостг  у  2016 роцг  

Стан  

р .  
2014 	ц~ 

2015 
2016 	ц~ р  

виконання  
Показники  ргк , за  9 

очгк . прогноз  
очгк . мгсяцгв  

2016 р . 

1. Чисельнгсть  незайнятих  3313 

громадян , як i отримуватимуть  
1840 2090 

послуги  в  службг  зайнятостг , всього  2562 

осiб  
1.1. На  початок  року  379 377 649 811 

1.2. Звернеться  протягом  року  1996 2090 1074 930 

1.3. Матимуть  статус  безробгтного  1971 1300 1722 717 

2. Працевлаштування  протягом  
800 900 

997 
793 

року , всього  осгб  

Ргвень  працевлаистування  38,1 38,1 28  30 

2.1. На  вгльнг  та  новостворенг  робочг  947 
639 639 793 

мгсця  
2.2. Шляхом  одноразово i виплати  42 

ДОПОМОГИ  п0 безроб 1ТТЮ  ДЛЯ  
23 45 14 

органгзацг i безробгтним  
пгдприемницько i дгяльностг  
З . Зняття  з  облгку  з  гнших  причин , 

760 760 
678 

782 
осгб  
4. Чисельнгсть  незайнятих  1591 
громадян  станом  на  кгнець  року , 370 380 1741 
oci6 
5. Чисельнгсть  безробгтних  799 
громадян  станом  на  кгнець  року , 300 370 717 
oci6 
5.1. Одержують  допомогу  по  

180 300 
651 

599 
безробгттю , осгб  
6. Проходитимуть  профпгдготовку , 94 
перепгдготовку  або  пгдвищення  510 180 45 
квалгфгкацг i протягом  року , осгб  
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7. Братимуть  участь  у  оплачуваних  70 
громадських  роботах  протягом  

510 500 209 
року  з  числа  зайнятого  та  
незайнятого  населения , oci6 
7.1. з  числа  незайнятого  населения , 

500 70  209 
осгб  3950 
8. Чисельнгсть  громадян , яким  3313 
будуть  наданг  профоргентацгйнг  1840 4276 
послуги , осгб  3500 

6.3. Грошовг  доходи  населения  та  заробгтна  плата  

Середньомгсячна  заробгтна  плата  одного  штатного  працгвника  у  
Киево -Святошинському  районг  за  пгдсумками  сгчня -червня  2016 року  становила  
5 722,0 грн ., що  у  3,6 раз  вище  прожиткового  мгнгмуму  для  працездатно i особи  та  
на  2,4 °/о  бгльша , нгж  у  вгдповгдному  пергодг  2015року . 

Станом  на  01.07.2016 року  по  оперативним  даним  районного  управлгння  
статистики  заборговангсть  гз  виплати  заробгтно i плати  по  ТОВ  ОРТФ  «Едланд » 
складае  — 242,6 тис . грн . (12 чол .) та  ДП  НАК  «Нафтогаз  Укра iни» складае  —  807,9 
тис . грн . 

Киево -Святошинською  райдержадмгнгстрацгею  за  9 мгсяцгв  2016 року  
проведена  наступна  робота  щодо  погашення  заборгованостг  гз  виплати  заробгтно i 
плати  та  гнших  платежгв . 

Проведено  9 засгдання  тимчасово i комгсг i з  питань  погашення  заборгованостг  
гз  виплати  заробгтно i плати  (грошового  забезпечення ), пенсгй , стипендгй  та  гнших  
соцгальних  виплат , на  яких  заслухано  30 кергвникгв  пгдприемств . ц  них  взятг  
пояснения  та  графгки  погашення  заборгованостг . Проведено  9 засгдань  робочо i 
групи  з  легалгзацг i виплати  заробгтно i плати  та  зайнятостг  населения , на  яких  
заслухано  24 кергвникгв  пгдприемств . 

цправлгнням 	працг 	та 	соцгального 	захисту 	населения  
Киево -Святошинсько i райдержадмгнгстрацг i зареестровано  40 колективних  
договоргв  i угод , якими  охоплено  4603 працгвники  району . 

цправлгння  працг  та  соцгального  захисту  населения  райдержадмгнгстрацг i 
постгйно  гнформуе  прокуратуру  у  разг  виникнення  заборгованостг  гз  виплати  
заробгтно i плати  на  пгдприемствах  району . 

Киево -Святошинська  райдержадмгнгстрацгя  продовжуе  роботу  з  погашення  
заборгованостг  гз  виплати  заробгтно i плати  на  пгдприемствах  району  та  здгйснюе  
заходи  до  забезпечення  виконання  урядових  ргшень  з  повного  погашення  
заборгованостг . 

Стан  виплати  пенсгй  
План  власних  надходжень  за  9 мгсяцгв  2016 року  становить  3 606,11 тис . 

грн ., надходження  власних  коштгв  4 710,97 тис .грн ., завдання  виконано  на  130 ,6 °/о . 

Протягом  сгчня -вересня  2016 року  належить  до  сплати  фгнансових  санкцгй  
та  пенг  за  несвоечасну  сплату  внескгв  та  неподання  звгтносг  до  ПФУ  6,7 тис . грн ., 
виплачено  451,4 тис . грн . 

На  посадових  осгб  накладено  17 адмгнстягнень  на  суму  8,6 тис . грн . 
До  суду  подано  21 позовних  заяв  на  суму  218,8 тис . грн ., в  судах  ргзних  гнстанцгй  

знаходяться  на  розглядг  позовнг  заяви  на  суму  47,6 тис . грн . На  виконаннг  в  органах  ДВС  
знаходиться  ргшення  суду  на  1 118,9 тис . грн ., та  вимоги  про  сплату  боргу  на  235,6 тис . 
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грн . Налагоджено  спгвпрацю  з  ДВС , вже  в  цьому  роцг  проведено  14 спгльних  парад , 
стягнення  складають  583,5 тис . грн . 

З  початку  року  проведено  9 засгданя  комгсг i з  погашення  заборгованостг  при  
Киево -Святошинськгй  РДА . Заслухано  28 кергвника  пгдприемств , якг  не  сплатили  
борги  по  страхових  внесках  та  гнших  платежах . 

Потреба  на  виплату  пенсгй  склала  на  01.10.2016 року  740 167,02 тис . грн ., 
профгнансовано  735 354,05 тис . грн . 

Виплата  пенсгй  забезпечена  на  100°/о  за  рахунок  власних  надходжень . 

6.4. Соцгальний  захист  населения  

За  9 мгсяцгв  2016 року  райдержадмгнгстрацгею  проведена  наступна  робота  
щодо  виконання  плану  розвитку  у  сферг  соцгального  забезпечення : 

- надано  державну  соцгальну  допомогу  та  компенсацг i 9392 особам  на  загальну  
суму  134 055,7 тис . грн ., що  складае  79 °/о  до  ргчного  показника  Програми ; 

- надано  субсидг i на  житлово -комунальнг  послуги  та  придбання  скрапленого  
газу , твердого  побутового  палива  13862 сгм 'ям  на  загальну  суму  51 468 тис . 
грн ., що  складае  212 °/о  до  ргчного  показника  Програми ; 

- отримали  пiльги  на  житлово -комунальн i послуги , послуги  зв  язку  та  
транспортнг  послуги  33981 ос . На  загальну  суму  22 225,3 тис . грн ., що  складае  
31,3 °/о  до  ргчного  показника  Програми ; 

- надано  компенсацг i, допомогу , пгльги  постраждалим  вгд  наслгдкгв  аварг i на  
ЧАЕС  9428 ос . На  загальну  суму  14 710,8 тис . грн ., що  складае  81 °/о  до  
ргчного  показника  Програми ; 
Надано  допомогу  соцгально -незахищеним  категоргям  населення  по  Програмг  

«Турбота » на  загальну  суму  4 609 тис .грн ., що  складае  209 °/о  до  ргчного  показника  
Програми . 

7. ГУМАН IТАРНА  СФЕРА  

7.1. Охорона  здоров 'я  
Дитячо -юнацька  спортивна  школа  

Ns Назва  заходу  Джерела  Джерела  Стан  
з/п  фгн-ня  фгнансува  виконан  

(2016р .) ния  ня  за  9 
тис . грн . пiгсяцгв  

2016 р . 
1 Закупгвля  тренажергв  кардгостимулювання  300 Мгсцевий  

бюджет  

План  розвитку  охорони  здоров ' я  Киево -Святошинського  району  в  2016 роцг  

Ns Назва  заходу  Джерела  Джерела  Стан  
з/п  фгнансуван  фгнансува  виконан  

ня  (2016- иня  ня  за  9 
2017рр .) мгсяцгв  
тис . грн . 2016 р . 

ЦРЛ  

1. Виготовлеиня  проектно -технгчног  
документацг  (ПКД  ) на : 
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1.1 - буД 1вНИЦТВ 0 буДИНКу  П iД  СЛуЖбОВе  

житло  для  працгвникгв  медично i галузг  
Киево -Святошинського  району ; 199,0 Районний  
- встановлення  котельнг  на  бюджет  
альтернативному  видг  опалення  по  вул  . 
Молодгжна ,1 199,0 

1.2 - корегування  ПКД  на  реконструкцгю  Районний  
приймального  вгддглення  199,0 бюджет  

1.3 - встановлення  котельнг  Жорнгвська  199,0 
АЗПСМ  
- будгвництво  Бглогородсько i амбулаторг i 199,0 
- капгтальне  будгвництво  ФАП  с . Забуччя  Бюджети  
- капгтальне  будгвництво  ФАП  с .Хмгльне  199,0 органгв  
- капгтальне  будгвництво  ФАП  с . мгсцевого  
Капгтангвка  199,0 самовряду  

вання  
199,0 

2. Капгтальний  ремонт  
2.1 Капгтальний  ремонт  хгрурггчного  Районний  i 487 

вгддглення  стацгонару  1 490,0 обласний  
Бюджети  

2.2 Капгтальний  ремонт  харчоблоку  ЦРЛ  1 490,0 Районний  i 
обласний  
Бюджети  

2.3 Капгтальний  ремонт  покргвлг  даху  Районний  i 625,9 
стацгонару  ЦРЛ  1 490,0 обласний  

Бюджети  
2.4 Капгтальний  ремонт  покргвлг  дитячо i Районний  i 440,9 

полгклгнгки  ЦРЛ  1 200,0 обласний  
Бюджети  

2.5 Капгтальний  ремонт  примгщень  дитячо i Районний  i 1 490 
полгклгнгки  1490,0 обласний  

Бюджети  
2.6 Капгтальний  ремонт  пологового  будинку  Районний  i 445 

800,0 обласний  
бюджети  

2.7 Капгтальний  ремонт  полгклгнгки  ЦРЛ  1 490,0 Районний  i 98,4 
обласний  
Бюджети  

2.8 Капгтальний  ремонт  стерилгзацгйного  1 490,0 Районний  i 168,6 
вгддглення  обласний  

Бюджети  
2.9 Капгтальний  ремонт  пральнг  ЦРЛ  1 490,0 Районний  i 

обласний  
Бюджети  

2.10 Капгтальний  ремонт  гнфекцгйного  Район  603,9 
вгддглення  1490,0 ний  

1 

облас  
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НИЙ  
бюдже  

ТИ  
2.11 Капгтальний  ремонт  даху  гаража  700,0 Районний  i 572,7 

обласний  
бюджети  

2.12 Капгтальний  ремонт  бухгалтерг i 1 490,0 Районний  i 
обласний  
бюджети  

2.13 Капгтальний  ремонт  жгночо i консультацг i 
Вишнгвсько i лгкарнг  1 490,0 Районний  

бюджет  
2.14 Капгтальний  ремонт  та  утеплення  з  421,8 

замгною  вгкон  жгночо i консультацг i ЦРЛ  Районний  i 
1490,0 обласний  

бюджети  
2.15 Капгтальний  ремонт  вгкон  Забгрсько i Субвенцгя  100 

амбулаторг i 100,0 вгд  органгв  
мгсцевого  
самовряду  

вання  
З . Огорожа  територй  полгклгнгки  ЦРЛ  по  Районний  

периметру  1400,0 i 
обласний  
бюджети  

4. Придбання  основних  засобгв  
4.1 Придбання  сангтарних  автомобглгв  4 000,0 Районний  i 3 994,8 

обласний  
бюджети  

4.2 Придбання  медичних  гнструментгв  та  Районний  i 5 000 
медичного  обладнання  5 000,0 обласний  

бюджети  
4.3 Придбання  комп ' ютергв  та  оргтехнгки  200,0 Районний  i 199,7 

обласний  
бюджети  

4.4 Придбання  програмного  забезпечення  150,0 Районний  i 107,1 
обласний  
бюджети  

Всього : 31 532 6 069,6 
(19,2%) 

Додатковг  ототи • 
1 Придбання 	медичного 	обладнання , 837 Районний  800 

оргтехнгки 	та 	меблгв , 	придбання  бюджет  
програмного  забезпечення  

2 Проведення 	капгтальних 	ремонтгв  10 350 Районний  3 234 
прим  iщень 	гнфекцгйного 	вгддглення , бюджет  
харчоблоку , 	 центрального  
стерилгзацгйного 	вгддглення , 	дитячого  
вгддглення  районно i лгкарнг  

3 Проведення  реконструкцг i приймального  2 576 Районний  98,8 
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вгддглення  бюджет  
4 Чабангвська  с/р  придбання  обладнання  для  14,7 Районний  14,7 

медично i амбулаторг i бюджет  
5 Петргвська  с/р  придбання  обладнання  для  249 Районний  249 

медично i амбулаторг i бюджет  
6 Соф .Борщаггвська 	с/р 	придбання  469 Районний  469 

обладнання  для  медично i амбулаторг i бюджет  
7 Шпитькгвська  с/р  придбання  обладнання  10 Районний  10 

для  медично i амбулаторг i бюджет  
8 Бузгвська 	с/р 	проведения 	капгтального  80 Районний  80 

ремонту  примгщення  медично i амбулаторг i бюджет  
9 Соф .Борщаггвська 	с/р 	проведения  900 Районний  900 

капгтального 	ремонту 	прим  iщення  бюджет  
медично i амбулаторг i 

ВСЬОГО : 15 485,7 5 855,5 

(38 %) 
Всього  по  галузг : 47 317,7 11 925,1 

(25,2%) 

Мгсцевг  ради  району  

Ns Назва  заходу  План , Джерела  Стан  
з/п  тис . грн . фгнансува  виконан  

ння  ня  
за  9 

мгсяцгв  
2016 р . 

ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  
1 Придбання 	 обладнання  2 000 Мгсцевий  

(рентген -апарату ) 	для 	мгсько i 	лгкарнг  бюджет  
м  .Вишневе  

2 Реконструкцгя 	примгщення 	по 	вул . 1490 Мгсцевий  
Святошинська ,31 (жгноча  консультацгя ) бюджет  

3 Капгтальний  ремонт  примгщення  1 000 Iншг  
Вишнгвсько i лгкарнг  по  вул . Щорса  ,10 кошти , якг  

незаборон  
енг  

законодав  
ством  

4 Реконструкцгя 	 лабораторно - 2 600 Мгсцевий  
адмгнгстративного  корпусу  цНД IФФП  по  бюджет  
вул .Святошинська , 	29 	в 	м . 	Вишневее  
(мгська  рада) 

5 Реконструкцгя 	стацгонарного 	вгддглення  1450 Мгсцевий  
Вишнгвсько i лгкарнг  бюджет  

ВСЬОГО : 8 540 

Бц3IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проектно -кошторисно i Мгсцевий  

документацг i на  клуб  та  ФАПу , бгблготеки  бюджет  



в  с . Хмгльна  (оргентована  вартгсть  500 тис . 

грн .) 

ГАТНЕНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  (Амбулаторгя ) (оргентована  300 Мгсцевий  300 

вартгсть  500 тис . грн .) бюджет  (100 °/о) 
ГОРЕНИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
с . Горенпч i 

1 Поточний  ремонт  топгчно i мед  амбулаторг i 40 Мгсцевий  
бюджет  

с .Лука  
2 Поточний  ремонт  ФАПу  40 Мгсцевий  

бюджет  
с . Гнатгвка  

3 Поточний  ремонт  фельдшерського  пункту  100 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 180 

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний 	ремонт 	пгд 	примгщення  1000 Мгсцевий  

ФАПу  в  с .Капгтангвка  бюджет  
ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Замгна  вгкон  в  лгкарнг  100 Мгсцевий  100 
бюджет  (100 °/о) 

КНЯЖИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  Жорнгвсько i амбулаторг i 250 Субвенцгя  

з  держ . 

бюджету  
ЛИЧАНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Облаштування 	фасаду 	примгщення  100 Мгсцевий  60 

медично i амбулаторг i загально i практики  бюджет  (60 °/о) 
сгмейно i медицини  

МАЛЮТЯНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Постановка 	на 	баланс 	сгльсько i 	ради  3 Мгсцевий  3 

прим  iщення  медично i амбулаторг i бюджет  (100°/о) 

ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Надання 	допомоги 	Шпитькгвськгй  12 Iншг  3 

дгльничнгй  лгкарнг  та  Шпитькгвськгй  ЗОШ  кошти , якг  (25%) 
незаборон  

енг  
законодав  

ством  

ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Завершення  реконструкцг i з  розширенням  13 435,8 Мгсцевий  11 532,42 

мед  амбулаторг i по  вул . Шкгльнгй ,23 бюджет  
2 Провести  поточний  ремонт  примгщення  300 Мгсцевий  

мед  амбулаторг i по  вул . Шкгльна  бюджет  

3 Придбання 	легкового 	автомобгля 	для  120 Мгсцевий  205 
медамбулаторг i бюджет  

4 Придбання  автомобгля  швидко i допомоги  
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(оргентовна  вартгсть  3 000 тис . грн .) 
ВСЬОГО : 13 855,8 11737,42 

(85 %) 
ВСЬОГО  по  мгсцевим  радам : 24 240,8 12 203,42 

(50%) 

7.2. Освгта  

План  соцгально -еконол iгчного  розвитку  освгтп  району  в  2016 роцг  

Ns Назва  заходу  План  Джерело  Стан  
з/п  тис .грн . фгнансуванн  виконан  

я  няза 9 

мгсяцгв  
2016 р . 

1 Киево -Святошинська 	районна  9655 Мгсцевий  965,5 

дитячо -юнацька 	спортивна 	школа  бюджет  
(допомгжне  примгщення ) капгтальний  
ремонт  

2 Гатнянська  ЗОШ  I-III ст .: Мгсцевий  
капгтальний 	ремонт 	системи  499 бюджет  

опалення ; 700 700 

будгвництво  свердловини ; 800 

капгтальний 	 ремонт  500 

харчоблоку , спортивного  залу . 
3 Юргвська  ЗОШ  I-III ст ., примгщення  746,9 Мгсцевий  

спортивного 	залу 	(капгтальний  бюджет  
ремонт ) 

4 Шпитькгвська  ЗОШ  I-III ст ., вхгдна  290,3 Мгсцевий  290,3 
трупа  (капгтальний  ремонт ) бюджет  

5 ВИШн 1всЬКа 	ЗОШ 	I-III 	ст . 	1Ч 4, 188 М1сцевиЙ  188 

внутргшнг 	вбиральнг 	(капгтальний  бюджет  
ремонт ). 1 500 
Капгтальний  ремонт  примгщень  

б  Дмитргвська 	ЗОШ 	I-III 	ступенгв  1000 Мгсцевий  1000 
(реконструкцгя  даху  II черга ) бюджет  

7 Новосглкгвська 	ЗОШ 	I-III 	ст ., 1500 Мгсцевий  1500 
капгтальний 	ремонт 	рекреацгйних  бюджет  
примгщень  

8 Боярська  ЗОШ  I-III ступенгв  3Ч 4, 846,9 Мгсцевий  846,9 
спортивний  зал  (капгтальний  ремонт ) бюджет  
БОЯрсЬКа  ЗОШ  I-III 	ступен 1В  Н 4 300 300 

(фглгя ), 	примгщення 	харчо  блоку  
(капгтальний  ремонт ) 

9 Бузгвська  ЗОШ  I-III ст ., будгвництво  700 Мгсцевий  
свердловини  бюджет  

10 Софг iвсько -Борщаггвська 	НВК  1500 Мгсцевий  1500 

«СЗОШ  I-III ст. - ЗОШ  I-III ст .», бюджет  
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капгтальний 	ремонт 	рекреацгйних  
примгщень  

11 Ходосгвська  ЗОШ  I-III ст ., котельня  1 000 Мгсцевий  1 000 
(реконструкцгя ) бюджет  

12 Вишнгвська 	ЗОШ 	I-III 	ст . 	1Ч 3, 500 Мгсцевий  500 
примгщення 	спортивного 	залу  бюджет  
(капгтальний 	ремонт ), 	капгтальний  1500 
ремонт  примгщень  

13 Тарасгвська 	ЗОШ 	I-III 	ст ., 1500 Мгсцевий  1500 
капгтальний 	ремонт 	рекреацгйних  бюджет  
примгщень  

14 Боярська 	ЗОШ 	I-III 	ст . 	ЗГ 	5, 756,9 Мгсцевий  756,9 
спортивна  зала  (капгтальний  ремонт ), бюджет  
капгтальний  ремонт  даху  1 500 

15 Боярська  ЗОШ  I-III ступенгв  Н 2: Мгсцевий  800 
харчоблок  (капгтальний  ремонт ), 800 бюджет  
майстерня  (капгтальний  ремонт ) 

16 Боярська  ЗОШ  I-III ступенгв  3Ч 1, Мгсцевий  250 
капгтальний  ремонт  спортивного  залу  250 бюджет  

17 Петргвська 	ЗОШ 	I-III 	ступенгв , 1500 Мгсцевий  1500 
капгтальний 	ремонт 	примгщень  бюджет  
(харчоблок , внутргшнг  вбиральнг ) 

18 Музичанська 	ЗОШ 	I-III 	ступенгв , 640 Мгсцевий  640 
капгтальний 	ремонт 	рекреацгйних  бюджет  
примгщень  

19 Шпитькгвський 	мгжшкгльний  329,6 Мгсцевий  329,6 
навчально -виробничий 	ком  бiнат , бюджет  
капгтальний  ремонт  примгщень  

20 Забгрська 	ЗОШ 	I-III 	ступенгв , 300 Мгсцевий  
капгтальний  ремонт  актово i залп  бюджет  

21 Боярський  НВК  «Ггмназгя  — ЗОШ  I 1 500 Мгсцевий  
ступеня », 	капгтальний 	ремонт  бюджет  
пгдвальних  примгщень  

22 Горенська 	ЗОШ 	I-III 	ступенгв , 1500 Мгсцевий  1500 
капгтальний  ремонт  примгщень  бюджет  

23 Петропавлгвсько -Борщаггвська  ЗОШ  783,9 Мгсцевий  783,9 
I-III 	ступенгв , 	реконструкцгя  бюджет  
теплових  мереж  

24 Киево -Святошинський 	районный  1500 Мгсцевий  
центр 	творчостг 	молодг 	<06epir», бюджет  
фасад  (капгтальний  ремонт ) 

25 Боярська 	ЗОШ 	I-III 	ст . 	ЗГ 	3, 1500 Мгсцевий  
харчоблок  (капгтальний  ремонт ) бюджет  

26 Боярська  ЗОШ  I-III ступенгв  1Ч 4, Мгсцевий  
Боярський  НВК  «Ггмназгя  — ЗОШ  I бюджет  
ст .», 	Лгсникгвська 	ЗОШ 	I-III 	ст ., 
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Петргвська  ЗОШ  I-III ст ., Ходосгвська  
ЗОШ  I-III ст ., Хотгвський  НВК  «ЗОШ  
I-III ст . — ггмназгя », Юргвська  ЗОШ  I- 
III ст ., ДМИтр 1вська  ЗОШ  I-III ст ., 

Крюкгвщинська 	ЗОШ 	I-III 	ст ., 
Княжицька 	ЗОШ 	I-II 	ст ., 
Музичанська 	ЗОШ 	I-III 	ст ., 
Тарасгвська  ЗОШ  I-III ст ., 	Киево - 
Святошинський 	районний 	центр  
еколого -натуралгстично i 	творчостг  
учнгвсько i 	молодг 	(придбання  
модульних 	котелен 	з 	наступним  
монтажем ) 

27 Гореницька 	ЗОШ 	I-III 	ступенгв , Мгсцевий  
будгвництво  котельнг  бюджет  

28 Крюкгвщинська  ЗОШ  I-III ступенгв , Мгсцевий  
реконструкцгя 	корпусу  початкових  бюджет  
класгв  загальноосвгтньо i школи  I-III 
ступенгв  

29 Вишнгвська  ЗОШ  I-III ступенгв  NГ  1, 1 500 Мгсцевий  1 500 
примгщення  (капгтальний  ремонт ) бюджет  

30 Боярська 	ЗОШ 	I-III 	ст . 	ЗГ 	4 300 Мгсцевий  
реконструкцгя  котельнг  (вузол  облгку  бюджет  
газу) 

31 Вишнгвська 	ЗОШ 	I-III 	ст . 	N 	2 1500 Мгсцевий  
капгтальний  ремонт  примгщень  бюджет  

32 11 ЗОШ  — протирадгацгйнг  укриття  Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 36 800 18 351,1 
(50%) 

Додатковг  рабати : 

1 Придбання 	 лабораторного  1500 Мгсцевий  200 

обладнання  для  кабгнетгв  xiмii та  бюджет  
фгзики  загальноосвгтнгх  закладгв  

2 Капгтальний  ремонт  спортивно i зали  90 Мгсцевий  3 

Боярсько i ЗОШ  I-III ст . ЗГ  1 бюджет  
3 Капгтальний 	ремонт 	майстернг  800 Мгсцевий  800 

Боярсько i I-III ст . 3\Г2 2 бюджет  
4 Капгтальний  ремонт  спортивно i зали  1 500 Мгсцевий  13,9 

та  примгщення  Вишнгвсько i ЗОШ  I- бюджет  
III С . Ns 3 

5 Капгтальний 	ремонт 	системи  930 Мгсцевий  930 
опалення  Гатнянсько i ЗОШ  I-III ст . бюджет  

6 Капгтальний  ремонт  спортивно i зали  1 325 Мгсцевий  1 325 
Гатнянсько i ЗОШ  I-III ст . бюджет  

7 Капгтальний 	ремонт 	примгщення  1500 Мгсцевий  1500 
Горенсько i ЗОШ  I-III ст . бюджет  
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8 Капгтальний 	ремонт 	актово i 	зали  274 Мiсцевий  4,6 

Забгрсько i ЗОШ  I-III ст . бюджет  
9 Музичанська  I-III ступенгв  капгтальний  760 Мiсцевий  650 

ремонт  коридор iв  бюджет  
10 Новосглкгвська 	I-III 	ступенгв  1800 Мiсцевий  1500 

капгтальний  ремонт  коридоргв  бюджет  
11 Петргвська 	I -III 	ступенгв 	капгтальний  1000 Мiсцевий  84,2 

вбиралень  бюджет  
12 Софг iвсько -Борщаггвський 	НВК  1675 Мiсцевий  1500 

"спецгалгзована  школа  I-III ступенгв  - бюджет  
загальноосвгтня  школа  I-III ступенгв " 
капгтальний  ремонт  коридоргв  

13 Тарасгвська  I-III ступенгв  капгтальний  1 500 Мiсцевий  802 
ремонт  коридоргв  бюджет  

14 Киево -Святошинська  ДЮСШ  Вишневе  640 Мiсцевий  640 
капгтальний  ремонт  електромережг  бюджет  

15 Киево -Святошинська  ДЮСШ  Вишневе  1 700 Мiсцевий  970 

капгтальний  ремонт  примгщення  бюджет  
16 Будгвництво 	резервних 	котелень 	на  5 000 Мiсцевий  786 

твердому  паливг  для  ЗОШ  бюджет  
17 П .П .Борщаггвська 	I-III 	ступенгв  1500 Мiсцевий  44,7 

реконструкцгя  тепломережг  бюджет  
18 Петргвська  с/р  придбання  обладнання  150 Мiсцевий  150 

для  ЗОШ  бюджет  
19 Соф .Борщаггвська 	с/р 	придбання  200 Мiсцевий  200 

обладнання  для  ЗОШ  бюджет  
20 Бузгвська  с/р  проведення  капгтальних  295 Мiсцевий  295 

ремонтгв  примгщень  ЗОШ  бюджет  

21 Соф .Борщаггвська 	с/р 	проведення  1049 ,4 Мiсцевий  1049,4 
капгтальних  ремонтгв  примгщень  ЗОШ  бюджет  

22 Боярська  м/р  проведення  експертного  100 Мiсцевий  100 
звгту 	за 	проектом 	реконструкцг i 	з  бюджет  
добудовою  примгщення  Боярсько i ЗОШ  
I-III 3Ч 	1 за  адресою : вул . Лисенка , 11/23 
в 	м . 	Боярка 	Киево -Святошинського  
району  Ки iвсько i областг  

23 Боярська  м/р  виготовлення  проектно - 70 Мiсцевий  70 
кошторисно i 	документацг i 	для  бюджет  
реконструкцг i спортивного  майданчика  
вЗОШ Nв 3 

24 Виготовлення 	проектно -кошторисно i 67 М iсцевий  65 
документацг i 	на 	проведення  бюджет  
капгтального 	ремонту 	примгщення  
Боярсько i дитячо i школи  мистецтв  

ВСЬОГО : 25 425,4 13 682,8 
(54 %) 

Всього  по  галузг : 62 225,4 32 033,9 
(51,5%) 
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Фгнансування  закладгв  освгти  за  рахунок  коштгв  залучених  
мгсцевими  радами  району  

Ns Назва  заходу  План , Джерела  Стан  
з/п  тис . грн  . фгнансува  виконан  

ння  ня  
за  9 

мгсяцгв  
2016 р . 

БОЯРСЬКА  М IСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  з  добудовою  ДНЗ  «Лгсова  3 000 Мгсцевий  196,8 

казка» бюджети  
2 Капгтальний  ремонт  та  обладнання  2-х  1000 Мгсцевий  

груп  в  ДНЗ  «Казка» (оргентована  вартгсть  бюджет  
1 600 тис . грн .) 

3 Капгтальний 	ремонт 	та 	обладнання  1500 Мгсцевий  
бомбосховища  в  ДНЗ  «Джерельце » бюджет  

ВСЬОГО : 5 500 196,8 
(3,6%) 

ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  II черги  загальноосвгтньо i 38 000 Державний  

середньо i 	школи 	Ns 1 	по  бюджет , 

вул .Червоноармгйська , 	9 	в 	м .Вишневе  мгсцевий  
Киево -Святошинського  району  бюджет  

2 Реконструкцгя 	будгвлг 	ДНЗ 	по 	вул . 5 500 Мгсцевий  7,1 
Святошинська , 48 м .Вишневе  бюджет  

3 Реконструкцгя 	ДНЗ 	«Ромашка » 	по  2 300 Мгсцевий  
вул .Зелена , 18 в  м . Вишневе  бюджет  

4 Реконструкцгя 	ДНЗ 	(ясла-садок) 6 609,7 Державний  
«Теремочок » по  вул . 	Балукова ,3 	в  м . , мгсцевий  
Вишневе  бюджети  

5 Реконструкцгя 	ДНЗ 	(ясла-садок) 20 001 8 Держав - 

«Яблунька » (1 черга ) ний , 

мгсцевий  
бюджети  

5 Капгтальний 	ремонт 	та 	придбання  2 000 Мгсцевий  1 005,9 

обладнання  ДНЗ  места  бюджет  
6 Реконструкцгя 	ДНЗ 	(ясла-садок) 2 384,939 Мгсцевий  

«Яблунька » (2 черга ) бюджети  

ВСЬОГО : 76 1 013 

796,439 (1,3%) 
ЧАБАН IВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Протовження 	будгвництва 	школи 	в  Мгсцевий  
смт .Чабани  (оргентована  вартгсть  60 000 бюджет  
тис . грн .) 

2 Замгна 	вгкон 	на 	енергозберггаючг  500 Мгсцевий  
загальноосвгтньо i 	школи 	I-III 	ст . 	в  бюджет  
с .Новосглки  

ВСЬОГО : 500 
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БIЛОГОРОДСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення  проектно  документацг i на  300 Мгсцевий  

добудову  ЗОШ  3Ч  1 бюджет  
В IТО-ПОШТОВА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Дитячий  садок  (проект ,консервацгя ) 700 Мгсцевий  
бюджет  

ГАТНЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  дитячого  садка  (оргентована  100 Мгсцевий  

вартгсть  10 000 тис . грн .) бюджет  
Розробка 	проектно 	документацг i 	на  
будгвництво 	дитячого 	садка 	по 	вул . 

Космонавтгв 	(оргентована  вартгсть 	700 

тис . грн .) 

2 Освгтлення  /школа/ 50 Мгсцевий  
бюджет  

3 Реконструкцгя  системи  опалення  50 Мгсцевий  
бюджет  

4 Капгтальний  ремонт  водопостачання  50 Мгсцевий  
бюджет  

5 Капгтальний  ремонт  харчоблоку  50 Мгсцевий  
Ремонт  спортивного  залу  бюджет  

6 Ремонт  фасаду  школи /уеплення / 50 Мгсцевий  
бюджет  

7 Ремонт  даху  школи  50 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 400 

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проектно 	документацг i 245 Мгсцевий  

щодо  добудови  примгщення  Дмитргвсько i бюджети  
ЗОШ  

2 Утеплення  примгщення  дитячого  садка  1199,874 Мгсцевий  1199,879 

«Дзвгночок » бюджети  
ВСЬОГО : 1444,874 1 199,879 

(83 %) 
ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Замгна  вгкон  в  примгщеннг  ДНЗ  «Казкова  295 Мгсцевий  295 

рибка » бюджет  
2 Реконструкцгя  покргвлг  в  примгщеннг  ДНЗ  1 500 Мгсцевий  1 465 

«Казкова  рибка» бюджет  
ВСЬОГО : 1 795 1 760 

(98%) 

КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  ДНЗ  «Барвгнок » 14 000 Субвенцгя  1 500 

з  
державного  
бюджету  
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2 Реконструкцгя  ДНЗ  «Барвгнок » 1 900 Мгсцевий  1 737,7 

бюджет  
3 Реконструкцгя  початково i школи  1 500 Субвенцгя  

З  

державного  
бюджету  

ВСЬОГО : 17 400 3 237,7 

(19 %) 
Л IСНИК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво  дитячого  садка  10 000 Субвенцгя  
3 

Державного  
бюджету  

2 Ремонт  паливно i системи  200 Мгсцевий  
бюджет  

3 цтеплення  котла  50 Мгсцевий  
бюджет  

4 Ремонт  кабгнету  вчителя  фгзкультури  50 Мгсцевий  
бюджет  

5 Будгвництво  парку  50 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 10 350 

МАЛЮТЯНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  дитячо i дошкгльно i установи  Мгсцевий  

на  95 	мгсць , 	об ' еднано i зг  школою 	I бюджет  
ступеня 	на 	50 	мгсць 	в 	с .Малютянка  
(оргентована  вартгсть  20 092 тис . грн .) 

МИРОЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво 	дошкгльного 	навчального  Мгсцевий  

закладу  (оргентована  вартгсть  10 000 тис . бюджет  
грн .) 

МИХАЙЛ IВСЬКО -РУБЕЖ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Проектування 	дитячого 	садка 	в  500 Iншг  440 

с .Михайлгвка -Рубежгвка  кошти , якг  
незабороне  

Н1 

ЗаКОНОДаВС  
ТВОМ  

2 Будгвництво 	ДНЗ 	(загальна 	вартгсть  Мгсцевий  
30 000 тис . грн .) бюджет  

ВСЬОГО : 500 440 

(88%) 

ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка 	проектное 	документацг i 	на  300 Субвенцгя  42 

буд iвництво 	дитячого 	садка 	по 	пров . з  (14%) 

м . Коцюбинського  державного  
бюджету  

ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Завершення  будгвництва  дитячого  садка  5 266,8 Мгсцевий  4 538 
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на  150 мгсць  по  вулицг  Парковгй , 34-а  в  бюджет  
с .П .Борщаггвка  

2 Будгвництво  дитячого  садочка  на  70 мгсць  19 000 Iншг  19 000 

по  вулицг  Ленгна  10-Ж  в  с .П .Борщаггвка  кошти , якi 
незабороне  

Н1 

ЗаКОНОДаВС  
ТВОМ  

3 Придбання 	обладнання 	для 	дитячого  1000 Мгсцевий  
садка  бюджет  

4 Виготовлення 	проектно -технгчно i Iншг  
документацг i 	та 	будгвництво 	ДНЗ 	та  кошти , якi 

початково i школи  по  вулицг  Миру ,5 в  незабороне  
с  .П . Борщаг iвка 	(оргентовна 	вартгсть  нг  
39 500 тис . грн .) законодавс  

твом  
5 Виготовлення 	проектно -технгчно i 696,5 Мгсцевий  276,67 

документацг i на  будгвництво  школи  по  бюджет  
вул . Паркова , 34-Б  

6 Фгнансування 	ГО 	«Центр 	розвитку  1400 Мгсцевий  700,04 

Апельсин » 	зггдно 	Програми 	розвитку  бюджет  
дошкгльно i та  позашкгльно i освгти  

7 Виготовлення 	проектно -кошторисно i 500 Мгсцевий  
документацг i ДНЗ  по  вул . Печерська  бюджет  

ВСЬОГО : 27 863,3 24 514,71 

(88%) 

СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  та  утримання  дитячого 	садка  1 200 Мгсцевий  1 7$1,4 

«Золотий  колосок » бюджет  
2 Ремонт  Софг iвсько -Борщаггвсько i ЗОШ  I- 1 200 Мгсцевий  1 249,4 

III ст . бюджет  
ВСЬОГО : 2 400 3 030,8 

(126 ,3°/о) 
ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капгтальний  ремонт  старого  корпусу  ДЗ  1646,237 Мгсцевий  
«Вгночок» бюджет  та  

1нш  1 

КОШТИ , якi 

незабороне  
Н1 

ЗаКОНОДаВС  
ТВОМ  

ХОТ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  ДНЗ  «Струмочок » пров . 19 540, Мгсцевий  8 000 

Центральний ,3 с .Хотгв  456 бюджет  та  (41%) 
1нш  1 

КОШТИ , якi 

незабороне  
Н1 
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законодавс  
ТВОМ  

ШПИТЬК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  ДНЗ  «Свгтлячок » 16 900 Субвенцгя  

державного  
бюджету , 

мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО  по  мгсцевим  радам : 130 43 

336,306 434,889 

(33,3 %) 

7.3. Пгдтримка  сгм ' i, дгтей  i молодг , фгзична  культура  i спорт  

Мгсцевг  ради  району  
Ns з/п  Назва  заходу  План , Джерела  Стан  

тис . грн . фгнансуван  виконан  
ня  ня  

за  I 
пгвргччя  
2016 р . 

БОЯРСЬКА  М IСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  спорткомплексу  з  басейном  Мгсцевий  

(оргентована  вартгсть  55 000 тис . грн .) бюджет  
ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  

1 Модернгзацгя  футбольного  поля  по  вул . 1 200 Мгсцевий  21,8 

Жовтневгй  бюджет  
2 Проект  реконструкцг i футбольного  поля  360 Мгсцевий  

та  прилегло  територг i по  вул . Жовтневгй  бюджет  
3 Проект  реконструкцг i футбольного  поля  240 Мгсцевий  

та  прилегло  територг i по  вул . Жовтневгй  бюджет  
ВСЬОГО : 1 800 21,8 

(1,2 %) 
ЧАБАН IВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Реконструкцгя 	мгнг 	футбольного  200 Мгсцевий  200 

майданчика  по  вул . Юностг , 1 бюджет  (100%) 

В IТО- ПОШТОВА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  спортивно i залп  в  Юргвськгй  800 Мгсцевий  

загальноосвгтнгй  школг  бюджет  

ГАТНЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  спортивного  майданчика  240 Мгсцевий  240 

бюджет  
2 Ремонт  пгдвального  примгщення  в  школг  200 Мгсцевий  

пгд 	спортивно -оздоровчий 	комплекс  бюджет  
(оргентована  вартгсть  500 тис . грн .) 

3 Розробка 	проектно i 	документацг i 300 Мгсцевий  
(оргентована 	вартгсть 	300 	тис . 	грн .), бюджет  
будгвництво 	стад  iону 	(оргентована  
вартгсть 	3 000 	тис . 	грн .), 	проект  



(оргентована  вартгсть  2 000 тис . грн .) 

ВСЬОГО : 740 240 
(32,4 %) 

ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с .Гореничг  

1 Розробка 	 проектно -кошторисно i 500 Мгсцевий  
документацг i на  багатофункцгональний  бюджет  
спортивний 	комплекс 	та 	паркову  
громадську  зону  (з  вгдкритою  сценою ) 

2 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  590 Мгсцевий  60 

майданчика  бюджет  
с .Лука  

3 Ремонт  дитячого  майданчика  10 Мгсцевий  
бюджет  

с .Гнатгвка  
4 Розробка 	проектно - 	кошторисно i 50 Мгсцевий  

документацг i на  спортивний  майданчик  бюджет , 

1нш 1 КОШТи , 

ЯК1 

незаборонен  
1 

ЗаККОНОДавСТ  
ВОМ  

ВСЬОГО : 1150 6о  
(5,2 %) 

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  стадгону  в  с . Дмитргвка  400 Мгсцевий  515,753 

бюджет  (129%) 
ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконтсьрукцгя  сгльського  стадгону  120 Мгсцевий  162,2 
бюджет  (135,2%) 

КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  стадгону  1 000 Мгсцевий  

бюджет  
ЛIСНИК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Встановлення 	спортивно -ггрових  200 Мгсцевий  
майданчикгв  бюджет  

2 Облаштування  стадгону  80 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 280 

МИХАЙЛ IВСЬКО -РцБЕЖ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  спортивного  майданчику  1000 Мгсцевий  942 

бюджет  (94 ,2 %) 
ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Фгнансування  по  утриманню  сгльського  1 200 Мгсцевий  1 200 

стадгону 	та 	Програми 	по 	розвитку  бюджет  
фгзично i культури  та  спорту  

2 Виготовлення 	проектно -кошторисно i 2 900 Мгсцевий  448,5 
документацг i 	на 	будгвництво  бюджет  
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спортивного  комплексу  

ВСЬОГО : 4 100 1648,5 
(40,2%) 

СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 БуД 1вництв0 	ф 1зкультурН 0-ОЗДОрОВЧОГ0 15 000 М iсцевий  544,6 

комплексу 	на 	базг 	спортивного  бюджет  З ,6%) 
майданчика  по  Ленгна , 1146 

СВЯТОПЕТР IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Облаштування  спортивного  майданчика  250 Мгсцевий  125,7 

з  придбанням  спортивного  гнвентаря  бюджет  (50,3°/о) 
ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Участь  команд  з  футболу , волейболу , 60 Iншг  кошти , 
легко  атлетики  в  змаганнях  ргзних  ргвнгв  якг  

незаборонен  
1 

ЗаКОНОДавСТ  
ВОМ  

ВСЬОГО  по  мгсцевим  радам : 27 260 4 460,553 

(16,3%) 

7.4. Культура  i туризм  

План  розвитку  закладгв  культури  за  рахунок  
районного  бюджету  y 2016 роцг  

Ns Назва  заходу  План  Джерело  Стан  
з/п  тис . грн . фгнансув  виконан  

ання  ня  за  I 
пгвргччя  
2016 р . 

1 Придбання  мультимедгйного  обладнання , 50 Районний  49,983 

копгювально i, цифрово i та  вгдеотехнгки  бюджет  
для  центрально  районно  бгблготеки  та  
районно i бгблготеки  для  дгтей  

2 Придбання 	комп ' ютерно i 	технгки 	для  150 Районний  328,999 
центрально 	районно 	бгблготеки 	та  бюджет  
районно i бгблготеки  для  дгтей  

3 Придбання  лгтератури  для  центрально  200 Районний  424 
районно 	бгблготеки 	та 	районно  бюджет  
бгблготеки  для  дгтей  

4 Встановлення  протипожежно i сигналгзацг i 85 Районний  75 
в  центральнгй  районнгй  бгблготецг  для  бюджет  
дорослих  

5 Капгтальний 	ремонт 	даху 	КПНЗ  770 Районний  309,406 
«Боярська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

6 Виготовлення 	проекту 	реконструкцг i 300 Районний  
примгщення 	кгнотеатру  «Космос » пгд  бюджет  
культурно -мистецький 	центр 	КПНЗ  

б0 



«Боярська  дитяча  школа  мистецтв » 
7 Виготовлення 	проекту 	добудови  300 Районний  

примгщення  КПНЗ  «Вишнгвська  дитячга  бюджет  
школа  мистецтв » 

8 Поточний 	ремонт 	фасаду 	КПНЗ  200 Районний  129,996 
«Петргвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

9 Придбання 	меблгв 	для 	комунальних  100 Районний  25,965 
позашкгльних 	навчальних 	закладгв 	- бюджет  
дитячих  шкгл  мистецтв  району  

10 Придбання  музичних  гнструментгв  для  100 Районний  
дитячих  шкгл  мистецтв  району  бюджет  

11 Проектування  та  будгвництво  115 Районний  
господарського  примгщення  на  територг i бюджет  
Малютянського  музею  М .К .Пимоненка  

12 Обслуговування 	рухомих 	механгзмгв  120 Районний  121,115 
сцени  районного  будинку  культури  бюджет  

13 Встановлення 	сценгчного 	освгтлення 	в  150 Районний  348,926 
гладацькому 	залг 	районного 	будинку  бюджет  
культури  

14 Капгтальний  ремонт  спортивно i залп  в  1000 Районний  997,523 
районному  будинку  культури  бюджет  

15 Капгтальний 	ремонт 	вхгдно i 	групи  300 Районний  87,822 
районного  будинку  культури  бюджет  

16 Придбання  одягу  сцени  для  районного  50 Районний  109,38 
будинку  культури  бюджет  

17 Придбання 	комп ' ютерно i 	технгки 	для  50 Районний  36,932 
районного 	будинку 	культури 	та  бюджет  
централгзовано i бухгалтерг i 

18 Придбання 	концертних 	костюмгв 	для  200 Районний  
Виконавцгв  та  аматорських  колективгв  бюджет  
клубник  закладгв  

19 Придбання  музично i та  звукопгдсилюючо i 1 000 Районний  1 144 
апаратури  для  клубних  закладгв  району  бюджет  

20 Капгтальний  ремонт  примгщення  будинку  1 500 Районний  
культури  С . БОбрИЦЯ  бюджет  

21 Поточний  ремонт  даху  будинку  культури  200 Районний  
с . Забгр ' я  бюджет  

22 Проведення 	реконструкцг i 	примгщення  4000 Районний  
сгльського  клубу  с  .Личанка  бюджет  

23 Капгтальний  ремонт  залу  хореографг i в  300 Районний  
будинку  культури  с . Шпитьки  бюджет  

24 Капгтальний 	ремонт 	фасаду 	будинку  1000 Районний  
культури  с . Дмитргвка  бюджет  

25 Капгтальний  ремонт  примгщення  будинку  1500 Районний  
культури  с . Музичг  бюджет  
Додатковг  роботы : 

26 Поточний  ремонт  актово i зали  районного  Районний  147,3 
будинку  культури  бюджет  

27 Ремонт  системи  водопостачання  КПНЗ  Районний  14,3 
«Петргвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  
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28 Поточний 	ремонт 	примгщення 	КПНЗ  Районний  163377 
«Шпитькгвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

29 Поточний 	ремонт 	примгщення 	КПНЗ  Районний  1463 
«Вишн iвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

30 Поточний  ремонт  музею  гменг  Миколи  Районний  21,6 
Пимоненка  в  с .Малютянка  бюджет  

31 Придбання 	багатофункцгональних  Районний  26,4 
пристро iв  для  дитячих  шкгл  мистецтв  бюджет  
району  

32 Придбання 	ноутбуку 	для 	КПНЗ  Районний  10 
«Вишнгвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

33 Придбання  столгв  для  районного  будинку  Районний  33,2 
культури  бюджет  

34 Придбання 	стгльцгв 	для 	районного  Районний  31,2 
будинку  культури  бюджет  

35 Придбання 	штор 	для 	актово i 	зали  Районний  58,6 
районного  будинку  культури  бюджет  

36 Виготовлення  свгдоцтв 	про  закгнчення  Районний  9 
освгти  в  школг  естетичного  виховання  бюджет  

37 Поточний 	ремонт 	примгщення 	КПНЗ  Районний  29,9 
«Чабангвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

38 Придбання  музично i апаратури 	КПНЗ  Районний  43,2 
«Шпитькгвська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

39 Придбання  будгвельних  матергалгв  для  Районний  108,6 
дитячих  шкгл  мистецтв  бюджет  

40 Придбання  музично i лгтератури  КПНЗ  Районний  13,999 
«Боярська  дитяча  школа  мистецтв » бюджет  

41 Виготовлення 	костюмгв 	для 	духового  Районний  40,368 
оркестру  КПНЗ  «Петргвська  дитяча  школа  бюджет  
мистецтв » 

ВСЬОГО : 13 740 5 086,391 
(37%) 

План  розвитку  закладгв  культури  за  рахунок  мгсцевих  бюджетгв  району  
та  спонсорсько i допомоги  у  2016 роцг  

Ns з/п  Назва  заходу  План , Джерела  Стан  
тис . грн . фгнансува  виконан  

ння  ня  за  9 
мгсяцгв  
2016 р . 

БОЯРСЬКА  М IСЬКА  РАДА  
1 Буд 1вницТВ0 м 1ського  будинку  культури  М 1сцевиЙ  

(оргентована  вартгсть  33 000 тис . грн .) бюджет  
БУЗ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  проектно 	документацг i на  500 Мгсцевий  
будгвництво  клубу  с . Бузова  бюджет  

БОБРИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	будинку 	культури  Мгсцевий  
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(оргентована  вартгсть  1 500 тис . грн .) бюджет  
ГАТНЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капгтальний  ремонт  клубу  (оргентована  
вартгсть  600 тис . грн .) 

400 Мгсцевий  
бюджет  

400 

(100%) 

ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с . Гореничг  

1 Проектування 	та 	будгвництво 	котельнг  
будинку  культури  та  школи  в  с .Гореничг  
на  альтернативному  паливг  

2 500 Мгсцевий  
бюджет  

30 

2 Капгтальний 	ремонт  будинку  культури  в  
е . Горенич i 

626 Мгсцевий  
бюджет  

100 

с .Л 	а  
3 Капгтальний  ремонт  примгщень  клубу  

с .Лука  
1 490 Мгсцевий  

бюджет  
20 

ВСЬОГО : 4 616 150 
(3,2 %) 

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний 	ремонт 	будинку  культури  

(утеплення ) в  с .Дмитргвка  
882,793 Мгсцевий  

бюджети  
43,814 
(5%) 

ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	покргвлг 	в 	примгщеннг  

будинку  культури  
104 Мгсцевий  

бюджет  
104 

(100%) 

МИХАЙЛ IВСЬКО -РУБЕЖ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя 	примгщення 	будинку  

культури  
1800 Мгсцевий  

бюджет  
МИРОЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт  та  реконструкцгя  сгльського  клубу  200 Мгсцевий  
бюджет  

МУЗИЧАНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  будинку  культури  693 Мгсцевий  

бюджет  
693 

(100°/о) 

ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	котельнг 	будинку  

культури  
50 Субвенцгя  

з  держ . 
бюджету  

49,8 
(99,6%) 

СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Фгнансування  культурно -масових  заходгв  

(художнг  колективи ) 

40 Мгсцевий  
бюджет  

б  

2 Проведення  новоргчних  свят , подарунки  50 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГр : 90 6 (6 ,7%) 
ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Благоустргй 	територг i 	бгля 	будинку  
культури  

130 Iншг  
кошти , якг  
незаборон  
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ен i 

законодав  
ством  

ШПИТЬК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  котельнг  та  системи  опалення  900 Мгсцевий  545,162 

в  клубг  с .Лгсне  бюджет  

2 Капгтальний 	ремонт 	хореографгчного  300 Субвенцгя  87,134 

класу  в  БК  с .Шпитьки  з  
державног  
о  бюджету  

ВСЬОГО : 1200 632,296 

(53 %) 
ВСЬОГО  по  мгсцевим  радам : 10 2 078,91 

565,793 (19%) 

ВСЬОГО  по  галузг : 24 7 165,301 

305,793 (29%) 

7.5. Духовнгсть  

Перелгк  об ' ектгв  та  заходгв  культового  спрямування , якi плануеться  
впроваджуватися  у  2016 роцг  

Ns Назва  заходу  План , Джерела  Стан  
з/п  тис . грн . фгнансува  викона  

ння  ння  за  
9 

мгсяцг  
в  2016 

Р • 
ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с . Стоянка  

1 Будгвництво  церкви  200 Iншг  
кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

с .Гнатгвка  
2 Будгвництво  церкви  200 Iншг  42 

кошти , якi 

незаборон  
ен i 

законодав  
ством  

ВСЬОГО : 400 42 

(42 %) 
СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будгвництво 	церкви 	в 	с . 	Софг iвська  250 Iншг  
Борщаггвка  кошти , якi 
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незаборон  
енг  

законодав  
СТВОМ  

ВСЬОГО  по  мгсцевим  радам : 650 42 

(6,5 %) 

8. ОХОРОНА  НАВКОЛИШНЬОГО  ПРИРОДНЬОГО  СЕРЕДОВИ LЦА  

ц  2016 рОЦ 1 ОСНОВн 1 зуСИЛЛЯ  В  Галуз 1 прирОДООХОрОНН 01 СферИ  будуТЬ  
спрямоВанг  на  реалгзацгю  екологгчних  заход iв , якг  дадуть  змогу  частково  зменшити  
забруднення  довкглля  району . 

ПЕРЕЛ IК  
природоохоронних  заходгв , що  потребують  виргшення  у  2016 роцг  
по  Киево -Святошинському  району  (при  наявностг  фгнансування ) 

Змгст  заходу  
Термгн  
викона  

Вгдповгдальний  за  Очгкуванг  
з/п  виконання  заходу  результати  ння  
1 Iнвентаризацгя  - цправлгння  Рацгональне  

земель  водного  2016 Держкомзему  у  районг ; використання  
фонду  1К  - Iрпгнське  мгжрайонне  водник  

управлгння  водного  ресурсгв  
господарства ; 
- мгсцевг  ради  району . 

2 ВгдВедення  - цправлгння  Рацгональне  
прибережних  2016 Держкомзему  у  районг ; використання  
захисних  смут  рiк  - Iрпгнське  мгжрайонне  водних  

управлгння  водного  ресурсгв  
господарстВа ; 
- мгсцевг  ради  району . 

3 Паспортизацгя  - Киево -СВятошинська  Рацгональне  
Водойм  2016 РДА ; використання  

рiк  - Iрпгнське  мгжрайонне  водних  
управлгння  водного  ресурсгв  
господарства ; 
- мгсцевг  ради  району . 

4 Екологгчне  - Iрпгнське  мгжрайонне  Рацгональне  
полгпшення  водних  2016 управлгння  водного  використання  
об ' ектгв  рiк  господарства ; водних  

- мгсцевг  ради  району . ресурсгв  
5 Вгдродження  та  - Iрпгнське  мгжрайонне  Рацгональне  

облаштування  2016 управлгння  водного  використання  
джерел  рiк  господарстВа ; водних  

- мгсцевг  ради  району . ресурсгв  
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9. ТЕХНОГЕННА  БЕЗПЕКА  

План  забезпечення  цивгльного  захисту , техногенно i i пожежноi безпеки ,  

захисту  населения  i територй  вгд  надзвичайних  ситуацгй  у  
Киево -Святошинському  районг  у  2016 роцг  

Ns 
з/п  

Назва  заходу  Стан  виконання  
за  9 мгсяцгв  2016 р . 

1 Впровадження 	едино i 	системи  Розпорядженням  виконувача  обов 'язкгв  
управлгння  силами  та  засобами  голови 	 Киево -Святошинськог  
територгально i 	(районно ) райдержадмгнгстрацг i в iд  18.01.2016 Ns 21 
пгдсистеми 	едино i 	системи  „Про 	затвердження 	Положения 	про  
цивгльного 	захисту , 	з  Киево -Святошинську 	районну 	ланк  
виключенням  на  районному  ргвнг  територгально i 	пгдсистеми 	единог  
дублювання 	управлгнських  державно i системи  цивгльного  захист  
функцгй  Киiвсько i 	областг " 	затверджене 	т  

погоджене  з  Департаментом  з  питань  
цивгльного  захисту  та  лгквгдацг i наслгдкгв  
Чорнобильсько i 	катастрофи  Киiвськог  
облдержадмгнгстрацг i 	Положения 	про  
Киево -Святошинську 	районну 	ланк  
територгально i 	пгдсистеми 	единог  
державно i системи  цивгльного  захист  
Киiвсько i областг . 

Ргшеннями 	постгйно i 	ком  iсй  
райдержадмгнгстрацг i 	з 	питань  
техногенно -екологгчно i 	безпеки 	та  
надзвичайних 	ситуацгй 	затверджений  
Перелгк 	спецгалгзованих 	служб  
цивгльного 	захисту 	Киево - 

Святошинсько i районно i ланки  ланки  
територгально i 	пгдсистеми 	едино i 

державно i системи  цивгльного  захисту  
Киiвсько i областг . 

Розробленг 	та 	погодженг 	з  
Департаментот 	з 	питань 	цивгльного  
захисту 	та 	лгквгдацг i 	наслгдкгв  
Чорнобильсько i 	катастрофи  Ки iвсько i 

облдержадмгнгстрацг i 	положения  про  
районнг 	спецгалгзованг 	служби  
цивгльного  захисту . 

Визначений 	перелгк 	пгдприемств , 
установ , 	органгзацгй 	району  
документацгя  яких  пгдлягае  закладенню  
до 	реггонального 	страхового 	фонду  
документацг i. 

На  виконання  розпорядження  голови  
Киево -Святошинсько i 	 районно i 
державно i адмгнгстрацг i в iд  01 	червня  
2016 	року  N 	388 	«Про 	проведения  
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командно -штабного  навчання  з  органами  
управлгння  та  силами  цивгльного  захисту  
Киево -Святошинсько i 	районно i ланки  
територгально i 	пгдсистеми 	едино i 

державно i системи  цивгльного  захисту  
Киiвсько i областг » 23-24.06.2016 	було  
проведено  командно -штабне  навчання  з  
органами 	управлгння 	та 	силами  
цивгльного 	захисту 	Киево - 

Святошинсько i 	районно i 	ланки  
територгально i 	пгдсистеми 	едино i 
державно 	системи  цивгльного  захисту  
Киiвсько i областг  за  темою : «Лгквгдацгя  
наслгдкгв 	надзвичайно i 	ситуацг i 

пов 'язано i 	зг 	складними 	погодними  
умовами , 	пожежею 	та 	аваргею 	на  
амгачно -холодильних 	установках 	ТОВ  
«Плодоовоч », евакуацгя  та  розмгщення  
постраждалих , органгзацгя  та  здгйснення  
життезабезпечення , 	надання 	допомоги  
постраждалим ». 

2 Створення  ефективних  районних  Центром 	управлгння 	п iд 	час  
сил  цивгльного  захисту  з  единим  надзвичайних 	ситуацгй 	являеться  
центром 	управлгння 	п iд 	час  постгйна  комгсгя  райдержадмгнгстрацг i з  
надзвичайних 	 ситуацгй , питань  ТЕБ  та  НС . За  III кв . 2016 р . 

забезпечення 	та 	оснащення  проведено  10 засгдань  постгйно i комгсг i 

сучасним  обладнанням  районно i 	державно i 	адмгнгстрацг i 	з  
питань  ТЕБ  та  НС  та  прийнятг  вгдповгднг  
ргшення . 

Киево -Святошинською 	районною  
державною  адмгнгстрацгею  спгльно  з  РВ  
ГУ  ДСНС  Укра iни  у  Ки iвськгй  областг , 
пгдприемствами , 	установами 	та  
органгзацгями 	району 	створено 	та  
затверджено  ргшенням  постгйно i ком  iсй  
райдержадмгнгстрацг i 	з 	питань  
техногенно -екологгчно i 	без  пеки 	та  
надзвичайних  ситуацгй  (вгд 	12.02.2015 

протокол 	М2 	1) 	мобгльну 	групу  
оперативного  реагування , яка  може  бути  
залучена 	до 	проведення 	робгт 	гз  
лгквгдацг i надзвичайних  ситуацгй  та  iх  
наслгдкгв , 	на 	територг i 	Киево 	- 

Святошинського  району . 

Структурними 	 пгдроздглами  
райдержадмгнгстрацг i 	спгльно 	з  
вгдповгдними  службами  та  органгзацгями  
району , якг  забезпечують  життедгяльнгсть  

населения , 	враховуючи 	техногенно - 
екологгчну  обстановку  та  обгрунтований  

прогноз , проведено  роботу  та  визначено  
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номенклатуру 	та 	обсяги 	районного  
матергального  резерву  для  запобггання  i 
лгквгдацг i 	наслгдкгв 	надзвичайних  
ситуацгй 	та 	проведен  ня 	невгдкладних  
вгдновлювальних 	робгт . 	Визначено  
об ' екти , якi пристосованг  для  зберггання  
матергального 	резерву  з 	урахуванням  
оперативно  доставки  його  до  можливих  
зон  надзвичайних  ситуацгй . 
Ргшенням  сесй  Киево -Святошинсько i 

районно i ради  вгд  12.05.20 16 року  N 104- 
08-VII «Про  внесення  змгн  до  ргшення  
cecii 	Киево -Святошинсько i 	районно i 
ради  вгд  28.01.2016 року » затверджено  
видатки  в  сумг  500 тис . грн . на  створення  
районного 	матергального 	резерву 	в  
рамках 	реалгзацг i 	<Районно i 	цгльово i 
програми  захисту  населення  i територгй  
в iд  надзвичайних  ситуацгй  техногенного  
та  природного  характеру , забезпечення  
пожежно i безпеки  на  2014-2017 роки» (в  
частинг  створення  матергальних  резервгв  
для  запобггання , лгквгдацг i надзвичайних  
ситуацгй 	техногенного 	i 	природного  
характеру  та  iх  наслгдкгв ). 
Органами  мгсцевого  самоврядування , 

пгдприемствами , 	установами 	та  
органгзацгями 	району 	проводиться  
робота 	щодо 	створення 	об ' скгових  
матергальних  резервгв  для  запобггання  i 
лгквгдацг i 	наслгдкгв 	надзвичайних  
ситуацгй 	та 	проведен  ня 	невгдкладних  
вгдновлювальних  робгт .. 

3 Впровадження  локальних  систем  Робота 	проводиться 	зггдно  
виявлення 	загрози 	виникнення  рекомендацгй 	впровадження 	вказаних  
надзвичайних  ситуацгй  на  об ' ектах  систем 	постгйною 	комгсгею 	Ки iвсько i 
пгдвищено i небезпеки  i локальних  облдержадмгнгстрацг i з  питань  ТЕБ  та  
систем  оповгщення  населення  в  НС . 
зонах 	можливого 	ураження 	та  Доведений 	до 	голгв 	сгльських , 
персоналу  зазначених  об ' ектгв  на  селищно i та  мгських  рад , пгдприемств  
випадок  виникнення  аварг i установ , 	органгзацгй 	району 	Перелгк  

об ' ектгв 	пгдвищено i 	небезпеки , 
розташованих 	на 	територг i 	Киево - 
Святошинського  району , якi пгдлягають  
обладнанню 	 автоматизованими  
системами  раннього  виявлення  загрози  
виникнення  надзвичайних  ситуацгй  та  
оповгщення 	населення 	у 	разг 	iх  
виникнення  

4 Створення 	нових 	аваргйно - Проводиться 	робота 	з 	кергвниками  
рятувальних  пгдроздглгв  та  служб , органгв 	мгсцевого 	самоврядування 	по  



вгдновлення 	дгяльностг 	та  питанию 	створення 	(вгдновлення ) 
подальший 	розвиток 	пгдроздглгв  сгльських  пожежних  команд  в  населених  
мгсцево i 	(сгльсько i) 	пожежно i пунктах  району . 
охорони , 	 добровгльних  На 	засгданнг 	постгйною 	комгсгею  
протипожежних  формувань , гнших  райдержадмгнгстрацг i з  питань  ТЕБ  та  
спецгалгзованих  та  добровгльних  НС  було  розглянуто  та  прийнятг  ргшення  
аваргйно -рятувальних 	пгдроздглгв  по 	питанию 	щодо 	створення 	та  
(формувань ), як  спецгалгзованих  та  функцгонування 	пгдроздглгв 	мгсцево i 
невоенгзованих 	формувань  пожежно i охорони  в  населених  пунктах  
цивгльного 	захисту 	(цивгльно i Киево -Святошинського  району . 
оборони ). Ргшеннями 	постгйно i 	ком  iс i 

райдержадмгнгстрацг i 	з 	питань  
техногенно -екологгчно i 	безпеки 	та  
надзвичайних  ситуацгй 	затверджений  
Перелгк 	спецгалгзованих 	служб  
цивгльного 	захисту 	Киево - 
Святошинсько i районно i ланки  ланки  
територгально i 	пгдсистеми 	едино i 
державно 	системи  цивгльного  захисту  
Киiвсько i 	областг . 	Розробленг 	та  
погодженг  з  Департаментот  з  питань  
цивгльного  захисту  та  лгквгдацг i наслгдкгв  
Чорнобильсько i 	катастрофи 	Ки iвсько i 
облдержадмгнгстрацг i 	положения 	про  
районнг 	спецгалгзованг 	служби  
цивгльного  захисту . 
Ргшенням 	постгйно i 	ком  iсй  
райдержадмгнгстрацг i 	з 	питань  
техногенно -екологгчно i 	без  пеки 	та  
надзвичайних  ситуацгй  (в iд  26.07.20 16 р . 
Протокол  Ns 9) затверджений  Перелгк  
суб ' ектгв 	господарювання 	Киево - 
Святошинського  району , на  яких  повиннг  
бути 	створенг 	об ' ектовг 	формування  
цивгльного  захисту .. 

5 Забезпечення 	гарантованого  З  метою  забезпечення  гарантованого  
Конституцгею 	цкра iни 	права  Конституцгею  Укра iни  права  громадян  
громадян 	на  захист  iх  життя  i на 	захист 	iх 	життя 	i 	здоров 'я , 	в iд  
здоров  я , 	в iд 	надзвичайних  надзвичайних  ситуац iй  та  iх  негативних  
ситуацгй 	та 	iх 	негативних  наслгдкгв , 	у 	тому 	числг 	шляхом  
наслгдкгв , у  тому  числг  шляхом  забезпечення 	його 	колективними  
забезпечення  його  колективними  (укриття  в  захисних  спорудах  цивгльного  
(укриття 	в 	захисних 	спорудах  захисту ) 	проводиться 	технгчна  
цивгльного 	захисту ) 	та  гнвентаризацг i 	захисних 	споруд  
гндивгдуальними 	засобами  цивгльного  захисту  (термгн  виконання  
захисту , через  проведения  робгт  з  продовжено  до  кгнця  2016 року ). 
гнженерно i пгдготовки  територгй , Спгльно  з  РВ  ГУ  ДСНС  цкра iни  у  
органгзацг i 	робгт 	з 	виявлення , Киiвськгй  областг  проведенг  перевгрки  
вилучення 	та 	знешкодження  стану  готовностг  захисних  споруд , якг  
вибухонебезпечних  предметгв , при  розташованг  на  територг i району . В  ходг  
користуваннг  водними  об ' ектами  перевгрок 	проведена 	робота 	з  
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областг  тощо 	 кергвниками 	органгв 	мгсцевого  
самоврядування , пгдприемств , установ  та  
органгзацгй , на  балансг  яких  знаходяться  
захиснг  споруди  цивгльного  захисту , 
щодо  приведения  iх  в  повну  готовнгсть  
до  прийому  громадян , а  також  
необхгдностг  проведения  технгчно i 
гнвентаризацг i ЭС  ЦЗ  у  встановленг  
термгни . 
Вгдповгдно  до  розпорядження  голови  

Киiвсько i обласно i державно  
адмгнгстрацг i в iд  10.05.2012 З  175 «Про  
заходи  щодо  запобггання  загибелг  людей  
на  водних  об ' ектах  областг » 
райдержадмгнгстрацгю  проведено  роботу  
щодо  визначення  мгсць  масового  
вгдпочинку  поблизу  водних  об ' ектгв  
району  (зггдно  з  постановою  Кабгнету  
Мгнгстргв  цкра iни  в iд  06.03.2002 3 Г  264 
«Про  затвердження  Порядку  облгку  мгсць  
масового  вгдпочинку  населения  на  водник  
об ' ектах», наказу  Мгнгстерства  цкра iни  з  
питань  надзвичайних  ситуацгй  та  у  
справах  захисту  населения  в iд  наслгдкгв  
Чорнобильсько i катастрофи  в iд  
03.12.2001 р . М2 272 «Про  затвердження  
Правил  охорони  життя  людей  на  водних  
об ' сктах  цкра iни»). 
З  метою  недопущения  загибелг  та  
равмування  людей  на  водних  об ' ектах  
району 	органам 	мгсцевого  
самоврядування , кергвникам  пгдприемств , 
станов  та  органгзацгй  району  направлено  

лист  голови  райдержадмгнгстрацг i в iд  
0.04.2016 3Ч  07-2711253 «Про  облгк  

мгсць  масового  вгдпочинку  та  
попередження  загибелг  людей  на  водник  
об ' ектах ». Ргшенням  постгйно i ком  iсй  
райдержадмгнгстрацг i з  питань  
ехногенно -екологгчно i безпеки  та  
надзвичайних  ситуацгй  (в iд  26.04. 2016 
протокол  М2 5) затверджено  та  доведено  
о  органгв  мгсцевого  самоврядування , 

кергвникгв  пгдприемств , установ  та  
органгзацгй  району  «План  заходгв  щодо  
апобггання  загибелг  людей  на  водник  
об 'ектах  Киево -Святошинського  району  
Киiвсько i областг  у  2016 роцг ». 
Дорученням  голови  райдержадмгнгстрацг i 
вiд  20.05.2016 р . N 9-1 визначено  та  
оведено 	до 	органгв 	мгсцевого  
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самоврядування , кергвникгв  пгдприемств , 
станов  та  органгзацгй 	району  заходи  
щодо 	запобггання 	загибелг 	людей 	на  
водник  об ' ектах . 

б  Органгзацгя 	та 	здгйснення  Ргшенням 	постгйно i 	ком  iсй  
запобгжних  заходгв 	на  випадок  райдержадмгнгстрацг i 	з 	питань  
виникнення 	надзвичайних  техногенно -екологгчно i 	безпеки 	та  
ситуацгй , створення  передумов  для  надзвичайних  ситуацгй  (в iд  23.03.2016 
х 	локалгзацг i 	та 	лгквгдацг i, протокол 	3 Г 	4) 	затверджено  
забезпечення 	 проведення  «Комплексний 	план 	протипожежного  
невгдкладних 	 аваргйно - захисту 	лгсгв 	i 	сгльськогосподарських  
вгдновлювальних  робгт , 	надання  уггдь  Киево -Святошинського  району  у  
одноразово 	допомоги 	та  весняно -лгтнгй 	пергод 	2016 	року». 
забезпечення 	нормальних 	умов  доведенг  до  вгдома  виконавцгв  заходи  По  
життедгяльностг  для  громадян , якг  питанню 	посилення 	роботи 	та  
постраждали 	в iд 	наслгдкгв  своечасного  вжиття  дгевих  заходгв  щодо  
надзвичайних 	ситуацгй , 	в 	тому  запобггання 	виникненню 	пожеж 	та  
числг 	шляхом 	розгортання 	та  оперативного 	на 	них 	реагування , 
утримання 	тимчасових 	пунктгв  створення  умов  для  успгшного  iх  гасгння , 
проживання  та  харчування  недопущення 	розповсюдження 	та  

ефективно i 	лгквгдацг i 	iх 	наслгдкгв , 
пов 'язаних 	з  пожежною  небезпекою  
проведене 	засгдання 	постгйно i 	ком  iсй  
Киево -Святошинсько i 
райдержадмгнгстрацг iз 	 питань  
техногенно -екологгчно i 	без  пеки 	та  
надзвичайних  ситуацгй  (Протокол  З 	2 
в iд  26.02. 2016 р .). 
За 	пгдсумками 	апаратно i 	наради  

(17.05.2016) 	 у 	 голови  
райдержадмгнгстрацг i 	з 	питання  
запобггання  виникненню  пожеж  у  районг  
та 	оперативного 	реагування 	на 	них  
надано 	доручення 	голови  
райдержадмгнгстрацг i, яке  доведено  до  
вгдома 	виконавцгв 	з 	вимогою  
неухильного 	його 	виконання . 
Розпорядженням 	голови 	Киево - 
Святошинсько i 	район  но 	держав  но  
адмгнгстрацг i 	в iд 	12.04.20 16 	М2 	264 
схвалено 	а 	ргшенням 	Киево 	- 
Святошинсько i 	районно 	ради  
затверджено  районну  цгльову  програму  
запобггання 	виникненню 	лгсових 	i 
торф 'яних 	пожеж , 	пожеж 	в  
природних  екосистемах  та  забезпечення  
х  ефективного  гасгння  на  пергод  2016 - 

2017 рокгв , вгдповгдно  до  яко i видглено  
для 	придбання 	двох 	пожежних  
автомобглгв  на  дизельному  паливг  2 млн . 
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грн . 
7 Забезпечення 	оповгщення  За 	участю 	станцгйно -лгнгйною  

населения 	про 	загрозу 	та  дгльницею  М2 1 РТЦ  М2 222 Ки iвсько i 
виникнення 	надзвичайних  обласно i ф iл ii ПАТ  «Укртелеком », РВ  
ситуацгй 	 техногенного , полгцг i 	ГУ 	Нацгонально i 	полгцг i 	у  
природного 	або 	военного  Киiвськгй 	областг 	зггдно 	з 	Планом - 

(вгйськового ) характеру  графгком 	проводяться 	комплекснг  
технгчнг  перевгрки 	апаратури 	системи  
оповгщення  ЦЗ  областг  з  подачею  всгх  
команд . 

Оповгщення 	кергвного 	складу 	ЦЗ  
району  здгйснюеться  через  мгжмгськгй  
телефонний 	зв 'язок 	та 	системи  
ст iльникового  зв  язку  
Спгльно 	з 	станцгйно -лгнгйною  

дгльницею  N 	1 РТЦ  N 222 Ки iвсько i 

обласно i 	ф iл ii 	ПАТ 	«цкртелеком » 
звгрено  списки  кергвного  складу , який  
оповгщаеться  по  сигналу 	"Оголошено  
збгр " та  забезпечено  справнгсть  наявних  
засобгв  оповгщення  населения  (сирени , 

гучномовцг  тощо ). 
Органами 	мгсцевого 	сам  оврядування  

проводиться  робота  по  придбанню  та  
встановленню  вуличних  гучномовцгв . 

8 цдосконалення 	системи  Проводиться 	робота 	по 	створенню  
пгдготовки 	фахгвцгв 	з 	питань  навчально -консультативних 	пунктгв 	з  
цивгльного 	захисту , 	навчання  питань  цивгльного  захисту  при  житлово - 
населення 	на 	районному 	ргвнг  експлуатацгйних  органгзацгях  та  мгських , 
тощо  сгльських  (селищних ) радах . 

Органгзацгя 	навчання 	населения 	з  
основних 	питань 	цивгльного  захисту  
проводиться 	гз 	залученням 	засобгв  
масово i 	гнформацг i 	(районна 	газета  
«Новий  день», „Наше  мгсто " та  „Боярка - 
гнформ "), 	медично i 	служби , 	РВ 	ГУ  
ДСНС  в  Киiвськгй  областг , виконавчих  
комгтетгв 	органгв 	мгсцевого  
самоврядування 	(консультативнг  
пункти ). На  офгцгйному  сайтг  Киево - 
Святошинсько i 	районно 	держав  но  
адмгнгстрацг i 	http:ll'у'у'у .ks-rда . оу  у .иа/  
створено 	рубрику : 	«ВАЖЛИВО ! 
Державна  комгсгя  з  питань  ТЕБ  та  НС » 
та  забезпечено  ii постгйне  оновлення  i 
доповнення  вгдповгдними  методичними  
та 	гнформацгйними 	матергалами  
(пам 'ятки , 	роз 'яснення  для 	громадян  
щодо 	дгй 	у 	разе 	виникнення  
надзвичайних  ситуацгй , новини  тощо ). 
На 	обласних 	курсах 	пгдвищення  
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квалгфгкацг i кергвних  кадргв  навчально - 

методичного  центру  цивгльного  захисту  
та  безпеки  життедгяльностг  Ки iвсько i 

областг  пройшли  пгдготовку : кергвний  
склад  пгдприемств , установ  та  
органгзацгй  району . 
ц  всгх  загальноосвгтнгх  школах  

проводяться  конкурси  по  вгйськово - 
прикладним  видам  спорту  з  елементами  
ЦЗ  та  основ  безпеки  життедгяльностг . 

Витрати  на  реалгзацгю  основних  заходгв  у  2016 роцг  

Ns Назва  заходу  План  на  Джерело  Ствн  
з/п  2016 р . фгнансу  виконання  за  

тис . грн . вавня  9 мгсяцгв  2016 року  
(тис . грн .) 

1 Створення  Мгсцевий  На 	виконання 	заходгв  
(утримання ) 2377,5 бюджет  пожежно i безпеки  у  2016 роцг  
пгдроздглгв  заплановано  видглити  — 	2570,2 
мгсцево i (сгльсько i) тис . 	грн , 	фактично 	за 	III 
пожежно i охорони  квартал  2016 року  видглено  за  
сгльських  рад  рахунок  мгсцевих  бюджетгв  всгх  

ргвнгв  — 	1359,2 тис . гр  
2 Забезпечення  315 Кошти  110.00 тис .гр  (ПАТ  «Вгмм -Бгль - 

засобами  об ' ектгв  Данн  цкра iни») 
гндивгдуального  
захисту  
непрацюючого  
населення 	та  
особового 	складу  
територгальних  
н/ф 	цивгльного  
захисту  

3 Створення  Районний  Для 	запобггання , 	лгквгдацг i 
матергальних  500 бюджет , надзвичайних 	 ситуацгй  
резервгв 	для  мгсцевий  техногенного 	i 	природного  
запобггання , бюджет  характеру  та  iх  наслгдкгв , у  тому  
лгквгдацг i числг 	для 	забезпечення  
надзвичайних  паливно -мастильними  
ситуацгй  матергалами 	технгки 	пгд 	час  
техногенного 	i проведення 	рятувальних 	та  
природного  гнших 	невгдкладних 	робгт , 
характеру 	та 	iх  ргшенням 	сесй 	Киево - 
наслгдкгв  С  вятошинсько 	районно 	ради  

вгд  12.05.2016 року  N 	104-08- 
VII 	«Про 	внесення 	змгн 	до  
ргшення 	cecii 	Киево - 
Святошинсько i районно 	ради  
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вiд 	28.01.2016 	року» 
затверджено  видатки  в  сумг  500 
тис . 	грн . 	на 	створення  
районного 	матергального  
резерву 	в 	рамках 	реалгзацг i 
«Районно i 	цгльово i 	програми  
захисту  населення  i територгй  
вiд 	надзвичайних 	ситуацгй  
техногенного 	та 	природного  
характеру , 	забезпечення  
пожежно i безпеки  на  2014-2017 
роки » 	(в 	частинг 	створення  
матергальних 	резервгв 	для  
запобггання , 	 лгквгдацг i 
надзвичайних 	ситуацгй  
техногенного 	i 	природного  
характеру  та  iх  наслгдкгв ) та . 
передбачено  резервний  фонд  у  

312,4 розмгрг 	1722 	тис . 	грн . 
(витрачено 	за 	III_квартал 	- 
156,3). 
Вгдповгдно 	до 	районно i 

цгльово i програми  запобггання  
виниквенню 	лгсових 	i 
торф 'яних 	пожеж , 	пожеж 	в  
природних 	екосистемах 	та  
забезпечення 	iх 	ефективного  
гасгння  на  пергод  2016 - 2017 
рокгв , 	за 	рахунок 	районного  
бюджету  видглено 	 2 

млн . 510 тис . грн . 
4 Забезпечення  Кошти  

захисту  життя  та  50 об ' ектгв  
здоров 'я 	громадян  (орендаргв , 50 
пгд 	 час  власникгв  
користування  водник  

водними  об ' ектами  об ' ектгв ). 

району  
ВСЬОГО : 3 554,9 4185,5 

10. ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  ФОНДУ  

Площа  земель  Киево -Святошинського  району  в  адмгнгстративних  межах  
становить  72 тис . 564 га . 

Станом  на  1.10.2016 року  сума  надходжень  в iд  продажу  земельних  дглянок  
несгльськогосподарського  призначення  до  мгсцевих  бюджетгв  району  склала  
9 508,2 тис . грн ., а  саме : 

Вишнева  мгська  рада  -6 600,9 тис . грн . 
Чабангвська  селищна  рада  - 72,6 тис . грн . 
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Бузгвська  сгльська  рада  — 164,3 тис . грн . 
Гатненська  сгльська  рада  — 199,6 тис . грн . 
Гореницька  сгльська  рада  — 66,6 тис . грн . 
Петропавлгвсько - Борщаггвська  сгльська  рада  — 1 110,5 тис . грн . 
Софг iвсько - Борщаггвська  сгльська  рада  — 1 293,7 тис . грн . 

ц  поргвняннг  з  вгдповгдним  показником  за  9 мгсяцгв  2015 року  сума  надходжень  
зменшилося  на  1 038,9 тис . грн . або  на  10 ,9 °/о . 

11. СП IВПРАЦЯ  3 М . КИЕВОМ  

Впродовж  останнгх  рокгв  у  взаемовгдносинах  мгж  Киево -Святошинським  

районом  та  районами  м . Киева  (Солом 'янським , Святошинським , Голосг iвським , 

Шевченкгвським ) спостерггаеться  позитивна  тенденцгя  спгвпрацг  в  галузях  
економгчного , соцгального  та  культурного  розвитку . 

IНФОРМАЦ IЯ  
про  обсяги  реалгзацгг  сгльськогосподарськог  продукцгг  

пгдприемствами  Киево -Святошинськога  району  в  м . Киевг  
(Солом 'янський , Святошинський , Голосггвський , Шевченкгвський  райони ) 

Ns Видп  Станом  на  Реалгзацгя  Прогнозована  
01.11.2015 року  реалгзацгя  

п/п  продукцгi (тонн) за  2016 ргк  
на  2017 ргк  

(ТОНН) (ТОНН) 

1. Молоко  58 85 85 

2. Овочг  98 112 115 

3. Фрукти  i ягоди  46 78 81 

4. М ' яснг  вироби  55 72 75 

5. Гриби  2,0 2,0 5,0 

Основними  постачальниками  сгльськогосподарсько i продукцг i у  
Киево -Святошинському  районг  е  ДП  НДВ  АК  «Пуща -Водиця », ДП  ДГ  
«Новосглки », ПСП  «Шевченкгвське », СГ  ТОВ  АК  «Хотгвський », СГК  
«Рубежгвський », ПСП  «Амарант -Агро », АФ  «Бглогородка », АФ  «Княжичг », ДСП  
«Чайка  фглгя  Лгсне », фглгя  «Антонов  Агро ». 
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12.ЗОВН IШНЬОЕКОНОМ IЧНА  ДIЯЛЬН IСТЬ  

Обсяг  експорту  товаргв .  

За  сгчень -травень  2015 року  обсяг  експорту  товаргв  становить  127 253,4 тис . 
Дол . США , що  складае  92,7 °/о  до  вгдповгдного  показника  2014 року . 

Обсяг  гмпорту  товаргв .  

Обсяг  гмпорту  товаргв  за  сгчень -травень  2015 року  становить  323 438,1 
тис .дол .США , що  складае  56,1 °/о  до  вгдповгдного  показника  2014 року . 

13. ПЛАН  СОЦ IАЛЬНО -ЕКОНОМ IЧНОГО  РОЗВИТКУ  КОМУНАЛЬНИХ  
П IДПРИЕМСТВ  КИЕВО -СВЯТОШИНСЬКОГО  РАЙОНУ  НА  2016 PIK 

Ns Назва  Назва  заходу  Фгнансу  Джерела  Стан  
з/п  пгдприемства  вання , фгнансу  виконан  

тис .грн . вання  ня  
за  9 

мгсяцгв  
2016 р . 

1. КП 	«Бюро  1. Закупгвля  оргтехнгки  25 Власнг  
2. Проведения  повгрки  10 технгчног  кошти  

гнвентаризацг i вимгрювальних  засобгв  пгдприем  
Киево - 3. Закупгвля  бланкгв  5 ства  
Святошинськог  технгчно i гнвентаргзацг i 
ради 	Кигвськог  4. Закупгвля  паперу  для  40 
областг» креслення ; ватману  

формату  А 1, АЗ , А4; 
паперу  для  письма  
формату  АЗ  та  А4; 
канцтоваргв  
5. Закупгвля  кальки  для  15 
креслення  формату  АЗ , 
А4 та  рулонна  100 м  
6. Закупгвля  10 
господарських  товаргв  
7. Закупгвля  паливно  — 90 
мастильних  матергалгв  
8. цтримання  60 
автотранспорту  
9. Закупгвля  побутово i 5 
технгки  
Загальна  сума : 260 

2. КП 	«Киево - 1. Поточний 	ремонт  168,3 Власнг  
Святошинське  основних  засобгв  кошти  
виробниче  пгдприем  2. Реконструкцгя  70 
управлгння  котельнг  в  м . Боярка , ства  
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житлово - вул  . Матросова ,11 
комунального  
господарства » Загальна  сума : 238,3 

3. к  1. Придбання  технгки  44 Районни  2,8 
«Трудовий  арУгв» та  витратних  матергалгв  й  

для 	 створення  бюджет , 
належних 	умов  власнг  
зберггання 	документгв  кошти  
та 	використання 	iх  пгдприем  
гнформацг i ств  
2. Забезпечення  голого - 4 
температурного  
режиму 	зберггання  
документгв  
3. Пгдвищення 	ргвня  3,6 
пожежно i 	безпеки  
примгщення  архгву  
4.Забезпечення  надгй - 20 
но 	охорони  архгвних  
прим  iщень  
5. Змгцнення 	ма- 31 
тергально -технгчно i 
бязи 	зберггання  
документгв  
б . 	Обладнання  архгву  6 7 
комп  ютерною 	техн 1- 
КОЮ  

7. Участь  працгвникгв  1 
архгву 	у 	заходах 	з  
пдвищення  квалгфгка - 
Ц11 

Загальна  сума : 109,6 9,8 

(9 %) 

4. КП  1. Укладка  та  асфаль - 50 Районни  
«Спецобслуговува  тування 	дороги 	до  й  
ння 	населения  кладовища 	в 	мгстг  бюджет , 
Киево - Боярка  власнг  
Святошинського  кошти  2. Установка 	бетонно i 50 
району» ого -рожг 	кладовища  пгдприем  

места  Боярка  ств  
3. Обргзка 	дерев 	на  15 
кладовищг  м . Боярка  
. Поточний  ремонт  та  3 
фарбування  огорожг  на  
кладовищг 	м . 	Боярка , 
вул . Шевчека ,195 

5.Придбання 	та  30 
установки  бетонки  
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6. 	Косгння 	трави  5 
кладовищг  м . Боярка  

7. Охорона  кладовищ  20 
8. Придбання  оргтехнгки  10 
9. Пгдготовка  до  гробкгв  4 
10. 	Планування 	нових  5 
дгльниць  

11. Задоволення  соцгаль - 5 
них 	потреб 	жителгв  
територгально i громади  
району , а  саме : надання  
ритуальних 	послуг  
населению , 	соцгально - 
незахищеним  
громадянам 	та  
безоплатне 	надання  
послуг 	учасникам  
бойових 	дгй 	та  
гнвалгдам  ВВВ  
12 Пгдготовка  територг i 5 
для 	захоронения  
громадян  в iд  поховання  
вгд 	яких  вгдмовились  
ргднг  
Загальна  сума : 202 
Всього : 809,9 9,8 

(1,2%) 

14. ПЛАН  ЕКОНОМ IЧНОГО , СОЦ IАЛЬНОГО  ТА  КУЛЬТУРНОГО  
РОЗВИТКц  М IСЦЕВИХ  РАД  РАЙОНУ  ЗА  2016 PIK 

Вгдповгдно  до  уточнених  показникгв  Плану  економгчного , соцгального  та  
культурного  розвитку  мгсцевих  рад  на  2016 ргк , об ' ем  фгнансування  вгдповгдних  
заходгв  в  2016 роцг  становить  591951,4564 тис . грн ., за  9 мгсяцгв  2016 року  
виконання  склало  197 307,672 тис . грн ., що  становить  33,1 °/о  до  ргчного  показника  
Програми . 

Ns з/п  Назва  заходу  План , Джерела  Стан  
тис . грн . фгнансував - виконан  

ня  ня  
за  9 

мгсяцгв  
2016 р . 

БОЯРСЬКА  М IСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво 	мгського 	будинку  Мгсцевий  

культури  (оргентована  вартгсть  33 000 бюджет  
тис . грн .) 

2 Реконструкцгя  лгфтгв  по  вул . Седова , 9 900 Мгсцевий  239,9 

бюджет  
3 Встановлення  15 свгтлофорних  об ' ектгв  1 000 Мгсцевий  



на  територг i мгста  (оргентована  вартгсть  бюджет  
3 000 тис . грн .) 

4 Придбання 	спецтехнгки 	для  6 744 Мгсцевий  3 818,7 
комунальних  пгдприемств  мгста  (КП  бюджет  
БГВУЖКГ )(смгттевоз 	МАЗ -5337 	- 
2800,00, 	Автовишка 	ПМС -212-02 	- 
1050,00, ГАЗ  3023-244 Бгзнес  БОРТ - 
354,00, вакуумна  машина  КО -503В , на  
шасг 	ГАЗ -3309-720,00, 	смгттевоз 	з  
боковим  завантаженням  СЕМ  на  шасг  
МАЗ -5340 - 1700,00. 

5 Придбання 	спецтехнгки 	для  Мгсцевий  
комунальних  пгдприемств  мгста  (КП  бюджет  
«Боярка -водоканал ) 	(аваргйно - 
ремонтна  м  айстерняАСАМ  - 885,0, 
Автокран 	КС -3579-802 	- 	880,0, 
екскаватор  JСВЗСХ  - 1200,0, вакуумна  
машина  КО -503В  - 870,0, самоскид  
МАЗ5550В2 - 1115,0, самоскид  ГАЗ - 
3309 - 655,0, ГАЗ3023-244 Бгзнес  БОРТ  
- 	354,0, 	вишка 	КАМАЗ 	- 	1750,0, 
Аваргйка 	ГАЗ 	- 	365,0, 	екскаватор  
ТЕРЕКС 	- 	1800,0) 	(оргентована  
вартгсть  9 874 тис . грн .) 

б  Реконструкцгя 	вуличного 	освгтлення  2 000 Мгсцевий  
(оргентована  вартгсть  15 000 тис . грн .) бюджет  

7 Реконструкцгя 	мгських 	доргг 	з  10 000 Мгсцевий  
облаштуванням 	тротуаргв 	i 	вело  бюджет  
доргжок  (оргентована  вартгсть  27 500 
тис . грн .) 

8 Реконструкцгя 	дороги 	до 	коледжу  1200 Мгсцевий  
екологг i та  природних  ресурсгв  бюджет  

9 Реконструкцгя 	з 	добудовою 	ДНЗ  3 000 Мгсцевий  196,8 
«Лгсова  казна» бюджети  

10 Капгтальний  ремонт  та  обладнання  2-х  1 000 Мгсцевий  
груп 	в 	ДНЗ 	«Казка » 	(оргентована  бюджет  
вартгсть  1 600 тис . грн .) 

11 Капгтальний 	ремонт 	та 	обладнання  1500 Мгсцевий  
бомбосховища  в  ДНЗ  «Джерельце » бюджет  

12 Будгвництво 	спорткомплексу 	з  Мгсцевий  
басейном  (оргентована  вартгсть  55 000 бюджет  
тис . грн .) 

13 Будгвництво  спортивного  майданчика  1 100 Мгсцевий  24,8 
по  вул . Лгнгйна ,28 бюджет  

14 Закупгвля  обладнання  для  пральнг  200 Мгсцевий  
бюджет  

ВСЬОГО : 28 644 4 280,2 
(15%) 

ВИШНЕВА  М IСЬКА  РАДА  
1 Реконструкцгя  теплопункту  (ЦТП ) по  2 700 Державний  

вул .Жовтнева ,13 	шляхом 	установки  бюджет  

79 



IТП  
2 Реконструкцгя 	трансформаторно i 1100 Мгсцевий  1098 

пгдстанцг i КТП -639 на  котельнг  М2 2 по  бюджет  
вул . Чорновола  1 

3 Модернгзацгя  з  установкою  погодних  3 000 Мгсцевий  
регуляторгв  вузлгв  опалення  будинкгв  бюджет  
(по -будинково ) 

4 Реконструкцгя 	теплово i 	мережг 	по  Iншг  кошти , 

вул . Чорновола ,1 якг  
незабороненг  

2 000 законодавств  
ом  

5 Диспетчеризацгя  управлгння  IТП  мгста  2 000 Iншг  кошти , 2 000 

та 	дистанцгйного 	збору 	даних 	з  якг  
теплолгчильникгв  незабороненг  

законодавств  
ом  

6 Реконструкцгя  котельнг  N 2 по  вул . 2 500 Iншг  кошти , 1 250 

Чорновола ,1 	з 	монтажем 	котла  якг  
потужнгстю  3 МВт  на  альтернативному  незабороненг  
видг  палива  (щепа , пелети ) законодавств  

ом  
7 Реконструкцгя  теплово i мережг  ау  500 3 100 Державний  

вгд  ТК-29 -до  ТК-31 по  вул . Киiвська  бюджет  
8 Капгтальний 	ремонт 	ж/ф  2 880 Мгсцевий  2 272,5 

(покргвля ) бюджет  
9 вул . Червоноармгйська , 3 184 Мгсцевий  

бюджет  
10 вул . Червоноармгйська , 3-а  296 Мгсцевий  

Бюджет  
11 вул . Пгвденна , 7 312 Мгсцевий  272,8 

Бюджет  
12 вул . Святошинська , 26 636 Мгсцевий  822,4 

бюджет  
13 вул . Пергиотравнева ,17 236 Мгсцевий  344,5 

бюджет  
14 вул . Маивинобудгвникгв ,15 980 Мгсцевий  832,8 

бюджет  
15 вул . Ватутгна ,18 236 Мгсцевий  

бюджет  
16 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  830 Мгсцевий  

майданчика 	по 	вул .Балукова  бюджет  
(футбольний ) 

17 920 Мгсцевий  272,9 
Капгтальний 	ремонт 	спортивного  бюджет  
майданчика  по  вул . Святоюргвська , 20 
(футбольний ) 

18 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  840 Мгсцевий  
майданчика 	по 	вул . 	Пгвденна , 	7 бюджет  
(баскетбольно -волейбольний ) 

19 Заходи  по  термомодернгзацг i житлових  12 000 Державний  та  
~: 1 



будинкгв  мгсцевий  
бюджети  

20 Капгтальний  ремонт  житлових  будинкгв  600 Мгсцевий  600 

(герметизацгя  стикгв ) бюджет  
21 Мгсцевий  1275,4 

Капгтальний  ремонт  лгфтгв  5 500 Бюджет  

22 Капгтальний  ремонт  пгд 'iздгв  житлових  500 Мгсцевий  
будинкгв  бюджет  

23 Капгтальний 	ремонт 	прибудинково i 6 210,4 Мгсцевий  6 719,6 

територг i бюджет  
24 вул .Першотравнева  17 310 Мгсцевий  73,8 

бюджет  
25 вул .Ватутгна  18 480 Мгсцевий  480 

бюджет  
26 вул .Жовтнева , 6 960 Мгсцевий  959,7 

бюджет  
27 вул .Жовтнева , 8 834 Мгсцевий  1 233,7 

бюджет  
28 вул .Вгтянська , 4 700 Мгсцевий  1 049,9 

бюджет  
29 вул .Першотравнева  14 870 Мгсцевий  869,9 

бюджет  
30 вул . Святошинська  42-46 1 200 Мгсцевий  1 196,7 

бюджет  
31 вул . Святошинська , 26 730,4 Мгсцевий  730,4 

бюджет  
32 вул . Орджонгкгдзе  7 126 Мгсцевий  125,5 

бюджет  
33 Кап .ремонт 	водопроводу 	по 	вул . Мгсцевий  353,7 

Л .цкра iнки  35-37 1 100 бюджет  
34 Будгвництво  резервуара  чисто i води  на  6 900 Мгсцевий  

3000 	куб .м . 	на 	ВНС 	по  бюджет  та  
вул .Промислова ,2 гншг  кошти , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
35 Капгтальний 	ремонт 	побутово i 1000 Мгсцевий  910,6 

каналгзацг i 	по 	провул .Радянський , бюджет  
м  .Вишневе  

36 Прокладення  резервно i кабельно i л iн ii 1 000 Мгсцевий  
10 КВт  вгд  артсвердловин  до  ТП  бюджет  та  

гншг  кошти , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
37 Переоснащення 	вузлгв 	облгку  890 Iншг  кошти , 229,7 

багатоквартирних  житлових  будинкгв  якг  
незабороненг  



законодавств  
ом  

38 Переоснащення 	 артезганських  Iншг  кошти , 22,9 

свердловин 	гз 	зам  iною 	насосного  якг  
обладнання  120 незабороненг  

законодавств  
ом  

39 Кап .ремонт  гуртожитку  за  адресою : 145 Мгсцевий  
вул . Балукова , 7-а  бюджети  

40 Придбання  засобгв  облгку  води  (по - 400 Мгсцевий  
квартирно ) бюджет  

41 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  10 Мгсцевий  
майданчика  вул . Жовтнева , 35-37 бюджет  

42 Проекти 	внутргшньо 	будинкових  80 Мгсцевий  
газопровгдних  систем  гуртожиткгв  вул . бюджет  
Святошинська , 42-46 

43 Реконструкцгя 	 електромережг  800 Мгсцевий  
гуртожитку  по  вул . Святошинська , 13 бюджет  та  

1нш 1 КОШТИ , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
44 Реконструкцгя 	 електромережг  1200 Мсцевий  720,5 

гуртожитку  по  вул . Святошинська ,42 бюджет  та  
1нш 1 КОШТИ , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
45 Реконструкцгя 	 електромережг  1200 Мгсцевий  720,5 

гуртожитку  по  вул . Святошинська ,46 бюджет  та  
1нш 1 КОШТИ , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
46 Капгтальний 	ремонт 	покргвлг  5 000 Державний  

гуртожитку  по  вул . Святошинська , 46 бюджет  
47 Капгтальний 	ремонт 	примгщення  900 Мгсцевий  336,1 

гуртожитку  по  вул . Святошинська ,4б  бюджет  
48 цтеплення 	торцевих 	стгн 	житлових  500 Мгсцевий  1102,5 

будинкгв  бюджет  
49 Капгтальний 	ремонт 	дитячого  200 Мгсцевий  199,8 

майданчика  по  вул . Святоюргвська ,10/2 бюджет  
50 Захиди 	з 	енергозбереження 	в  190 Мгсцевий  

житловому 	фондг 	(придбання  бюджет  
енергозбергг . Ламп .) 

51 Встановлення  свгтлофоргв  (вул .Зелена - 1 510 Мгський  91,3 

вул .Л .Укра iнки , 	вул . Святошинська - бюджет  
вул .Л .Укра iнки) 



52 Капгтальний  ремонт  мережг  вуличного  1 300 Мгський  
освгтлення  бюджет  

53 Капгтальний  ремонт  вул . Чорновола  (2 8 000 Державний , 61 
черга ) мгський  

бюджети  
54 Капгтальний  ремонт  доргг  та  тротуаргв  990 Мгсцевий  990 

по  вул . Пгонерська -Орджонгкгдзе  бюджет  
55 Капгтальний  ремонт  доргг  та  тротуаргв  1 430 Мгсцевий  1 490,6 

по  вул . Залгзнична  бюджет  
56 Капгтальний  ремонт  доргг  та  тротуаргв  1 280 Мгсцевий  1 243,1 

по  вул . Гавргшгв  бюджет  
57 Капгтальний  ремонт  тротуаргв  по  вул . 1 360 Мгсцевий  

Л .цкра iнки , Ки iвська  бюджет  
58 Капгтальний  ремонт  тротуаргв  по  вул . 640 Мгсцевий  

Киiвська  (до  кладовища ) бюджет  
59 Виготовлення  пам 'ятних  знакгв  300 Мгсцевий  199,1 

бюджет  
60 Придбання  контейнергв  для  побутових  98 Мгсцевий  98 

вгдходгв  бюджет  
61 Придбання  обмежувачгв  руку  190 Мгсцевий  190 

бюджет  
62 Проектно -вишукувальнг 	роботи 	по  490 Мгсцевий  

реконструкцг i 	вулиць 	Балукова 	та  бюджет  
Ломоносова 	з 	будгвництвом  
шляхопроводу  

63 Придбання 	 обладнання  2 000 Мгсцевий  
(рентген -апарату ) для  мгсько i лгкарнг  бюджет  
м  .Вишнене  

64 Реконструкцгя 	примгщення 	по 	вул . 1490 Мгсцевий  
Святошинська ,31 (жгноча  консультацгя ) бюджет  

65 Капгтальний  ремонт  примгщення  1 000 Iншг  кошти , 

Вишнгвсько i лгкарнг  по  вул . Щорса  ,10 якг  
незабороненг  
законодавств  

ом  та  
мгсцевий  
бюджет  

66 Реконструкцгя 	 стацгонарного  Мгсцевий  
вгддглення  Вишнгвсько i лгкарнг  1 450 бюджет  

67 Реконструкцгя 	 лабораторно - 2 600 Мгсцевий  
адмгнгстративного  корпусу  цНД IФФП  бюджет  
по  вул .Святошинська , 29 в  м . Вишневе  
(мгська  рада) 

68 Будгвництво  II черги  загальноосвгтньо i 38 000 Державний , 

середньо i 	школи 	Na 1 	по  мгсцевий  
вул .Червоноармгйська , 9 в  м .Вишневе  бюджети  
Киево -Святошинського  району  

69 Реконструкцгя 	будгвлг 	ДНЗ 	по 	вул . 5 500 Мгсцевий  7,1 

Святошинська , 48 м .Вишневе  бюджет  
70 Реконструкцгя 	ДНЗ 	«Ромашка » 	по  2 300 Мгсцевий  



вул .Зелена , 18 в  м . Вишневе  бюджет  
71 Реконструкцгя 	ДНЗ 	(ясла -садок ) 6 609,7 Державний , 

«Теремочок » 	по 	вул . 	Балукова ,3 	в  мгсцевий  
м . Вишневе  бюджети  

72 Реконструкцгя 	ДНЗ 	(ясла -садок ) 20 001,8 Державний , 
«Яблунька » (1 черга ) мгсцевий  

бюджети  
73 Капгтальний 	ремонт 	та 	придбання  2 000 Мгсцевий  1 005,9 

обладнання  ДНЗ  места  бюджет  
74 Модернгзацгя  футбольного  поля  по  вул . 1 200 Мгсцевий  21,8 

Жовтневгй  бюджет  
75 Проект 	реконструкцг i 	футбольного  360 Мгсцевий  

поля  та  прилегло 	територг i по  вул . бюджет  
Жовтневгй  

76 Проект 	реконструкцг i 	футбольного  240 Мгсцевий  
поля  та  прилегло 	територг i по  вул . бюджет  
Жовтневгй  

77 900 Мгсцевий  
Будгвництво  скверу  по  вул . Л .цкра iнки  бюджет  

78 Влаштування  скверу  Червоноармгйська  1 450 Мгсцевий  
2-3, За  бюджет  

79 Придбання  обладнання  53 Мгсцевий  53 
бюджет  

80 Придбання 	звукопгдсилюючого 	та  350 Мгсцевий  350 
музичного  обладнання  бюджет  

бюджет  
81 Придбання  комп »ютерного  обладнання  100 Мгсцевий  92,7 

та  оргтехнгки  бюджет  

82 3100 Мгсцевий  
бюджет  та  

1нШ 1 КОШТИ , 

ЯК1 

незабороненг  
Реконструкцгя  прим  iщення  РАЦСу  по  законодавств  
вул .Жовтнева , 27 в  м . Вишневе  ом  

83 Будгвництво  парку  Перемоги  по  вул . 900 Мгсцевий  
Червоноармгйська  бюджет  

84 Внесок  до  статутного 	капгталу  КП  200 Мгсцевий  200 
"Центр  державно  реестрацг i" бюджет  

85 Внесок  до  статутного 	капгталу  КП  200 Мгсцевий  100 
"Головне 	управлгння 	комунального  бюджет  
господарства " Вишнево i мгсько i ради  

86 Внесок  до  статутного 	капгталу  КП  600 Мгсцевий  600 
"Вишнгвськводоканал " 	Вишнево i бюджет  
мгсько i ради  

87 Внесок  до  статутного 	капгталу  КП  280 Мгсцевий  280 
"цправлгння  мгським 	господарством " бюджет  
Вишнево i мгсько i ради  (для  придбання  
теплолгчильникгв ) 

88 Придбання  обладнання  для  проведення  220 Мгсцевий  220 



капгтального  ремонту  дахово i котельнг  бюджет  
по  вул . Л  Укра iнки , 19 

89 Придбання  обладнання  для  проведения  180 Мгсцевий  180 
капгтального  ремонту  дахово i котельнг  бюджет  
по  вул  Вгтянська ,1 а  

90 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  360 Мгсцевий  349,6 
ггрового 	майданчика 	по 	вул . бюджет  
Жовтнева , 51 

91 Капгтальний 	ремонт 	водостгчно i 81 Мгсцевий  
системи  покргвлг  житлового  будинку  бюджет  
по  вул .Першотравнева  14-14а  

92 Придбання 	обладнання 	для 	потреб  181,6 Мгсцевий  224 
благоустрою (мотокоси ) бюджет  

93 Проект 	реконструкцг i 	багато - 40 Мгсцевий  
функцгонального 	спорт  ивно -iгрового  бюджет  
майданчика 	по 	вул . 	Жовтнева  
м . Вишневе  

94 Проект  встановлення  свгтлофору  по  60 Мгсцевий  
вул . 	Червоноармгйська 	- 	вул . бюджет  
Святоюрг iвська  

95 Встановлення 	 системи  700 Мгсцевий  396,2 
вгдеоспостереження  мгста  Вишневе  бюджет  

96 Проект  капгтального  ремонту  вулицг  91 Мгсцевий  
Червоноармгйсько i м . Вишневе  бюджет  

97 Проект 	капгтального 	ремонту  43 Мгсцевий  
шляхового  покриття  з  облаштуванням  бюджет  
зливово i каналгзацг i по  вул . Б .Гавришгв  
м  .Вишневе  

98 Реконструкцгя 	 центрально  780,5 Мгсцевий  762,5 
алеi 	та 	прилегло i 	територг i бюджет  
парково i 	зони 	по 	вул . 
Жовтнева  

99 Коригування 	проектно -кошторисно i 400 Мгсцевий  
документацг i на  будгвництво  II черги  бюджет  
загальноосвгтньо i середньо i школи  3 Г  1 
по 	вул .Червоноармгйська , 	9 	в  
м  .Вишневе 	Киево -Святошинського  
району , експертиза  

100 Проект 	та 	будгвництво 	зовнгшнгх  400 Мгсцевий  300,4 
мереж  ДНЗ  по  вул . Святошинська , 48 бюджет  
м  .Вишневе  

101 Авторський  нагляд  за  будгвництвом  4,1 Мгсцевий  4,1 
громадсько i вбиральнг  по  вул .О  Вишнг  бюджет  
м . Вишневе  

102 Внесения  змгн  до 	плану  зонування  73,1 Мгсцевий  30 
територг i мгста  Вишневе  бюджет  

103 Реконструкцгя 	ДНЗ 	(ясла -садок) 2 384,939 Мгсцевий  
"Яблунька "(спгвфгнансування  2 черга ) бюджет  

104 Придбання  програмного  забезпечення  60 Мгсцевий  
для 	комп ' ютерно i 	технгки , 	гнших  бюджет  
нематергальних  активгв  



105 Придбання 	обладнання 	(система  199 Мгсцевий  193,7 
голосування ) бюджет  

ВСЬОГО : 185 046,1 29 818,8 
39 (16,1%) 

ЧАБАН IВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  
1 Прийняття 	на 	баланс 	ВУЖКГ  Мгсцевий  

смт .Чабани 	дгючо i 	котельнг 	та 	ii бюджет  
модернгзацгя  (оргентовна  варгсть  12 000 

тис . грн .) 

2 Зам iна 	лгфтгв 	в 	багатоповерхових  1300 Мгсцевий  1200 
будни  ках  бюджет  

3 Реконструкцгя  ТП  714 706 Мгсцевий  
бюджет  

4 Зам iна  покргвель  на  будинках  2 000 Мгсцевий  1102,5 
1000 бюджет  

5 Зам iна 	дверей 	в 	багатоквартирних  300 Мгсцевий  413,8 

будни  ках  бюджет  
б  Зам iна 	вгкон 	в 	багатоквартирних  750 Мгсцевий  1259 

будни  ках  бюджет  
7 Будгвництво  артезганських  свердловин  1 300 Мгсцевий  2 557,4 

бюджет  
8 Облаштування 	парковЫ 	зони  Мгсцевий  

(оргентовна  варгсть  1 000 тис . грн .) бюджет  
9 Облаштування  зупинок  громадського  200 Мгсцевий  

транспорту  бюджет  
10 Проектування  води  та  водовгдведення  в  200 Мгсцевий  379,1 

смт .Чабани  бюджет  
11 Проектування  води  та  водовгдведення  в  200 Мгсцевий  157,2 

с . Новос iлкв  бюджет  
12 Протовження 	будгвництва 	школи 	в  Мсцевий  

смт .Чабани  (оргентовна  варгсть  60 000 бюджет  
тис . грн .) 

13 Реконструкцгя 	мгнг 	футбольного  200 Мгсцевий  200 
майданчика  по  вул . Юностг , 1 бюджет  

14 цтеплення  ДНЗ  «Дзвгночок » та  ДНЗ  Мгсцевий  1472 
«Яблучко » 	(оргентовна  варгсть  2 500 бюджет  
тис . грн .) 

15 Будгвництво  стадгону  в  смт . Чабани  Мгсцевий  
(оргентовна  варгсть  2 500 тис . грн .) бюджет  

16 Облаштування 	шумо 	та  Мсцевий  
газопоглинаючого 	бар ' еру 	в 	смт . бюджет  
Чабани , Одеське  шосе , 1. (оргентовна  
варгсть  3 000 тис . грн .) 

17 Облаштування  каналгзацгйно i мережг  Мгсцевий  
(оргентовна  варгсть  7 000 тис . грн .) бюджет  

18 Облаштування 	доргг 	твердим  Мгсцевйи  6 260 
покриттям 	(оргентовна  варгсть 	6 000 бюджет  
тис . грн .) 

19 Капгтальний 	ремонт 	вуличного  Мгсцевий  
освгтлення 	по 	вул . 	Кгрова 	та  бюджет  



Василькгвська  (оргентовна  варгсть  1 500 
тис . грн .) 

20 цтеплення  багатоповерхових  будинкгв  Мгсцевий  
в 	смт . 	Чабани 	та 	с . 	Новосглки  бюджет  
(оргентовна  варгсть  14 000 тис . грн .) 

21 Закупгвля  асенгзацгйно i машини  1 000 Мгсцевий  
бюджет  

22 Облаштування  дитячих  майданчикгв  350 Мгсцевий  81,6 
бюджет  

23 цтеплення 	спортивного 	залу 	та  Мгсцевий  
окремих 	стгн 	НОвосглкгвськО i бюджет  
загальноосвгтньо i школи  I-III ступенгв  
(оргентовна  варгсть  3 000 тис . грн .) 

24 Добудова 	огорожг 	школи  Мгсцевйи  
Новосглкгвсько i 	загальноосвгтньо i бюджет  
школи  I-III ступенгв  (оргентовна  варгсть  
2 000 тис . грн .) 

25 Реконструкцгя 	баскетбольно i 	та  1500 Мгсцевий  
волейбольно i площадок  бюджет  

26 Проектування  та  будгвництво  вгдргзку  Мгсцевий  
дороги  на  масив  Юностг  3 	в  смт . бюджет  
Чабани  (оргентовна  варгсть  3 000 тис . 
грн .) 

27 Замгна 	вгкон 	на 	енергозберггаючг  500 Мгсцевий  
загальноосвгтньо i школи  I-III ступенгв  бюджет  
с . Новосглки  
Додатковг  роботы : 

28 Замгна  водопровгдно i мережг  будинку  Мгсцевий  270 

смт  Чабани  вул . Машинобудгвникгв  бюджет  

29 Проектування  будгвництва  Мгсцевий  250 

водопроводу , водовгдведення  житловий  бюджет  

масив  Яблуневий  смт  Чабани  
30 Виготовлення  проектно -кошторисно i Мгсцевий  940 

документацг i на  будгвництво  школи  в  бюджет  

смт  Чабани  
31 Виготовлення 	захисних 	решгток 	на  Мгсцевий  79 

вгкна  Новосглкгвсько i ЗОШ  бюджет  

32 Виготовлення 	проекту 	встановлення  Мгсцевий  30,9 
пристро iв 	примусового 	зниження  бюджет  

ШВИДКОСТ 1 

33 Виготовлення  проектно  документацг i Мгсцевий  437 

реконструкцг i котельнг  в  с .Новосглки  бюджет  

34 Замгна 	свгтильникгв 	в 	пгдвалах  Мгсцевий  120 

житлових  будинкгв  с .Новосглки  бюджет  

35 Ремонт  теплотраси  в  с .Новосглки , Мгсцевий  100 

вул .Садова  бюджет  

36 Придбання  та  встановлення  Мгсцевий  98,4 

свгтильникгв  вуличного  освгтлення  бюджет  



с .Новосглки  
37 Замгна  поштових  скриньок  Мгсцевий  128 

бюджет  
38 Виготовлення 	та 	встановленння  Мгсцевий  140 

Iнформацгйного 	вказгвника 	(стели ) бюджет  

смт  .Чабани  
39 Облаштування  та  ремонт  КНС  в  смт  Мгсцевий  366,8 

Чабани  бюджет  

40 Проектування  доргг  в  смт  Чабани  вул . Мгсцевий  49,6 

Центральна 	та 	с . 	Новосглки 	вул . бюджет  

Теремська  
ВСЬОГО : 11506 18 092,3 

(157,2%) 
БIЛОГОРОДСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Встановлення  дитячого  майданчика  800 Мгсцевий  
бюджет  

2 Виготовлення  проектно i документацг i 600 Мгсцевий  
молодгжного  центру  по  вул . Ленгна  бюджет  

3 Нормативно -правова 	оцгнка 	земель  120 Мгсцевий  14,3 
села  бюджет  

4 Капгтальний  ремонт  даху  в  будинку  3Ч  300 Мгсцевий  300 
54 по  вул . Лен iна  бюджет  

5 Дотацгя 	комунального 	пгдприемства  1235,12 Мгсцевий  1190,44 
«ККП  с .Бглогородка » бюджет  

б  Ремонт 	та 	реконструкцгя 	вуличного  450 Мгсцевий  183,8 
освгтлення  бюджет  

7 Ремонт 	асфальтного 	покриття 	доргг  1200 Мгсцевий  1200 
мгсцевого  значення  бюджет  

8 Виготовлення  проектно i документацг i 300 Мгсцевий  
на  добудову  ЗОШ  З 	1 бюджет  

9 Оздоровлення  дгтей  на  час  кангкул  200 Мгсцевий  398,7 
бюджет  

10 Органгзацгя  святкування  держвних  свят  100 Мгсцевий  15,5 
бюджет  

Додатковг  оботи • 
11 Капгтальний 	ремонт 	вул . 	Круча  та  Мгсцевий  781,43 

здгйснення  технгчного  нагляду  бюджет  
12 Розробка 	проектно -кошторисно i Мгсцевий  829,9 

документацг i, для  амбулаторг i загально i бюджет  
практики 	сгмейно i 	медицини  
с .Бглогородка , вул . Володимирська  

13 Субвенцгя  для  Бглогородсько i ЗОШ  З  Мгсцевий  176 
1, ЗОШ 	2 для  придбання  спортивних  бюджет  
майданчикгв  

14 Дотацгя 	комунальному 	пгдприемству  Мгсцевий  50 
КП  «Ритуал » бюджет  

15 Поточний  ремонт  вулиць : Олександра  Мгсцевий  1 691,9 



Саенка , 	Володимирська , 	Кали  нова , бюджет  
Пгдвальна , Журавлина  та  Зелена  

16 Придбання  кргсел  театральних  клубгв  Мгсцевий  72,5 
с .Шевченкове  бюджет  

ВСЬОГО : 5 305,12 6 904,47 
(130%) 

БОБРИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Вивгз  твердих  побутових  вгдходгв  100 Мгсцевий  62 

бюджет  
2 Озеленення  територг i сгльсько i ради  55 Мгсцевий  23 

бюджет  
3 Реконструкцгя  плошг  870 Мгсцевий  870 

бюджет  
4 Капгтальний  ремонт  мереж  вуличного  944,7 Мгсцевий  281 

освгтлення  бюджет  

5 Реконструкцгя 	мереж 	вуличного  272,4 Мгсцевий  81 

освгтлення  бюджет  

6 Капгтальний  ремонт  перехрестя  вул . Державний  та  
Шевченка , вул . Садова  та  вул . Шкгльна  мгсцевий  
(оргентована  вартгсть  2 178 тис . грн .) бюджети  

7 Будгвництво 	зупинок 	громадського  Державний  та  
транспорту 	(оргентована 	вартгсть  мгсцевий  
1 870,7 тис . грн .) бюджети  

8 Проведення 	Дня 	села 	(оргентована  Iншг  кошти , 

вартгсть  20 тис . грн .) якг  
незабороненг  
законодавств  

ом  
9 Поточний  ремонт  будинку  культури  Мгсцевий  

(оргентована  вартгсть  1 500 тис . грн .) бюджет  
10 Поточний  ремонт  гз  змгною  верхнього  Мгсцевий  

шару 	асфальтного 	покриття 	доргг  бюджет  
Боярка -Ки iв -Чоп , 	 Бглогородка - 

Бобриця -Жорнгвка -Ковбасин 	та  
Бглогородка -Бобриця  -Жорнгвка  

ВСЬОГО : 2 242,1 1317 

(59 %) 

БУЗ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проектно -кошторисно i Мгсцевий  

документацг i 	клубу 	та 	ФАПу , бюджет  
бгблготеки  в  с . Хмгльна  (оргентована  
вартгсть  500 тис . грн .) 

2 Капгтальний  ремонт  дороги  по  вул  1 198 Мгсцевий  188,1 
Днгпровська  в  с .Бузова  бюджет  

3 Виготовлення  проектно i документацг i Мгсцевий  
та  реконструкцгя  вуличного  освгтлення  бюджет  
с .Бузова , 	Любимгвка , 	Буча 	та  
Гургвщина  (оргентована  вартгсть  2 000 

тис . грн .) 

4 Виготовлення  проектно 	документацг i 500 Мгсцевий  
на  будгвництво  клубу  с .Бузова  бюджет  



5 Поточний  ремонт  дороги  с .Бузова , вул . 2 000 Мгсцевий  2 316 
Ленгна , с .Любимгвка  по  вул  . Польова  бюджет  

6 Оздоровления  дгтей  50 Мгсцевий  
бюджет  

7 Виготовлення 	 мгстобудгвно i 302,2 Мгсцевий  302,2 
документацг i 	щодо 	розроблення  бюджет  
генплангв  с .Бузова , Любимгвка , Буча  та  
Гургвщина  (оргентована  вартгсть  297,8 
тис . грн .) 
Додатковг  роботы : 

8 Придбання  музикальних  гнструментгв  в  Мгсцевий  70 
БуЗ 1вськ 1й  ЗОШ  I-IIICT. бюджет  

9 Благоустргй  кладовищ  с iл  Мгсцевий  15 
бюджет  

10 Сангтарна  пгдргзка  та  кронування  дерев  Мгсцевий  95,2 
бюджет  

11 Розробка 	проектно i 	документацг i Мгсцевий  73,8 
«Реконструкцгя  дороги » бюджет  

12 Придбання  музичних  гнструментгв  для  Мгсцевий  104 
клубу  бюджет  

13 Комплекс  топографо -геодезичних  робгт  Мгсцевий  223,2 
с . Бузова  бюджет  

14 Комплексний 	ремонт 	примгщення  Мгсцевий  80 
Гургвщансько i лгкарнг  бюджет  

15 Комплексний 	ремонт 	примгщення  Мгсцевий  295 
школи  в  с .Бузова  бюджет  

16 Розроблення 	проектно -кошторисно i Мгсцевий  188,1 
документацг i по  реконструкцг i доргг  с iл  бюджет  
Бузова , Любимгвка , Гургвщина  та  Буча  

17 Комплексний  ремонт  примгщень  ДНЗ  Мгсцевий  299,9 
(ясла -садок) «Пролесок » бюджет  

18 Чистка  каналгзацгйно i насосно  станцг i Мгсцевий  20 
житлового  масиву  с .Бузова  бюджет  

19 Виготовлнлення  технгчно i документацг i Мгсцевий  100 
гз 	землеустрою 	щодо 	гнвентаризацг i бюджет  
земель  

20 Виготовлення  технгчно i документацг i з  Мгсцевий  25 
нормативно -грошово i оцгнки  землг  бюджет  

21 Виготовлення 	Генерального 	плану  Мгсцевий  82,3 
с .Хмгльна  бюджет  

ВСЬОГО : 4 050,2 4 477,8 
(110,5%) 

В IТО- ПОШТОВА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Обладнання  пгшохгдних  переходгв  за  90 Мгсцевий  

стандартами , освгтлення  - 3 шт . бюджет  
2 Встановлення  вгдзнак  при  в ' iздах  в  50 Мгсцевий  

населеннг  пункти  -2 шт . бюджет  
3 Встановлення  сфер  них  дзеркал  на  20 Мгсцевий  7,5 

безпечних  перехрестях  -4 пар . бюджет  
4 Встановлення  камер  вгдерпостереження  200 Мгсцевий  275 



-32 шт . бюджет  
5 Встановлення  бюветгв  -2 шт . 250 Мгсцевий  

бюджет  
б  Облаштування  паркових  зон  - 1 шт . 200 Мгсцевий  

бюджет  
7 Встановлення 	зупинок 	громадського  100 Мгсцевий  

транспорту  -3 шт . бюджет  
8 Дитячий  садок : 700 Мгсцевий  

- 	проект ; бюджет  
- 	консервацгя . 

9 Реконструкцгя  школи  (прект ) 800 Мгсцевий  
бюджет  

10 Ремонт  спортивно 	залп  в  Юргвськгй  800 Мгсцевий  
загальноосвгтнгй  школе  бюджет  

13 Асфадбтування 	вулиць 	сгл 	Вгта - 3 000 Мгсцевий  18 
Поштова  та  Юргвка  бюджет  

14 Оздоровлення  дгтей  200 Мгсцевий  164,640 
бюджет  

15 Програма  пгдтримка  фгзично i культури , 265 Мгсцевий  82,576 
спорту  та  туризму  бюджет  

16 Встановлення  додаткового  вуличного  70 Мгсцевий  70 
освгтлення  бюджет  

17 Встановлення 	освгтлення 	пгшохгдних  50 Мгсцевий  49 
переходгв  -6 шт . бюджет  

18 Лгквгдацгя  стихгйних  смгттезвалищ  200 Мгсцевий  160 
бюджет  

19 Придбання  автомобгля  200 Мгсцевий  200 
бюджет  

20 Реконструкцгя 	примгщення 	сгльсько i 75 Мгсцевий  
ради  бюджет  

21 Облаштування  дитячого  майданчика  150 Мгсцевий  
бюджет  

22 Придбання  автобуса  1 500 Мгсцевий  1 470 
бюджет  

ВСЬОГО : 8 920 2 496,716 
(28%) 

ГАТНЕНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний  ремонт  вул . Доброго  Дуба  1 027 Мгсцевий  1 027 

(оргентована  вартгсть  650 тис . грн .) бюджет  
2 Будгвництво  тротуару  по  вул . Доброго  1 086 Мгсцевий  1 086 

Дуба , вул . Щорса , вул . Ленгна  бюджет  
3 Капгтальний  ремонт  клубу  (оргентована  400 Мгсцевий  400 

вартгсть  600 тис . грн .) бюджет  
4 Ремонт 	пгдвального 	примгщення 	в  200 Мгсцевий  

школг 	пгд 	спортивно -оздоровчий  бюджет  
комплекс  (оргентована  вартгсть  500 тис . 
грн .) 

5 Розробка 	проектно 	документацг i 300 Мгсцевий  
(оргентована  вартгсть 	300 	тис . 	грн .), бюджет  
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будгвництво 	стад  iону 	(оргентована  
вартгсть 	3 000 	тис . 	грн .), 	проект  
(оргентована  вартгсть  2 000 тис . грн .) 

6 Будгвництво  дитячих  майданчикгв  520 Мгсцевий  520 
бюджет  

7 Будгвництво  спортивних  майданчикгв  240 Мгсцевий  240 
бюджет  

8 Реконструкцгя  /Амбулаторгя / (оргенто - 300 Мгсцевий  300 
вана  вартгсть  500 тис . грн .) Бюджет  

9 Облаштування  зупинок  110 шт/ 200 Мгсцевий  200 
бюджет  

10 Будгвництво 	дитячого 	садка  100 Мгсцевий  
(оргентована  вартгсть  10 000 тис . грн .) бюджет  
Розробка  проектно 	документацг i на  
будгвництво  дитячого  садка  по  вул . 
Космонавтгв  (оргентована  вартгсть  700 
тис . грн .) 

11 Освгтлення  /школа / 50 Мгсцевий  
бюджет  

12 Реконструкцгя  системи  опалення  50 Мгсцевий  
бюджет  

13 Капгтальний  ремонт  водопостачання  50 Мгсцевий  
бюджет  

14 Капгтальний  ремонт  харчоблоку  50 Мгсцевий  
Ремонт  спортивного  залу  бюджет  

15 Ремонт  фасаду  школи /утеплення / 50 Мгсцевий  
бюджет  

16 Ремонт  даху  школи  50 Мгсцевий  
бюджет  

17 Проведення  капгтального  ремонту  по  800 Мгсцевий  800 
замгнг  вгкон  примгщення  Гатнянсько i бюджет  
ЗОШ  I-III ст . 
Додатковг  роботи : 

18 Видглення 	коштгв 	на 	наданя  Мгсцевий  333 
матергально i 	допомоги 	гром  адянам  бюджет  
села , що  П  потребують . 

19 Спортивнг  заходи  /форма/ Мгсцевий  195,5 
бюджет  

20 Придбання  оргтехнгки  Мгсцевий  115 
бюджет  

21 Обслуговування  /вуличне  освгтлення / Мгсцевий  199 
бюджет  

22 Поточний  ремонт  електромережг  Мгсцевий  199 
бюджет  

23 Ямочний  ремонт  дорожнього  покриття  Мгсцевий  500 
бюджет  

ВСЬОГО : 5 473 6 114,5 
(112%) 
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ГОРЕНИЦЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
с . Гореничг  

1 Проектування  та  монтаж  системи  Мгсцевий  70 
вгдеоспостереження 	на 	територг i 120 бюджет  
сгльсько i ради  

2 Ремонт  та  обслуговування  вуличного  
100 

Мгсцевий  20 
освгтлення  на  територг i сгльсько i ради  бюджет  

3 Проведения 	обргзки 	аваргйних 	та  100 
Мгсцевий  

95 
хворих  дерев 	на  територг i сгльсько i 

бюджет  ради  
4 Вгдлов 	та 	стерилгзацгя 	бродячих  50  Мгсцевий  

собакна 	територг i 	Гореницько i бюджет  та  
сгльсько i ради  гншг  кошти , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
5 Виготовлення 	правоустановчих  Мгсцевий  90 

документгв  на  земельнг  дглянки  для  200 бюджет  та  
обслуговування 	соцгальних 	об 'ектгв  гншг  кошти , 
Гореницько i 	сгльсько i 	ради  якг  
(комунально i 	власностг 	в 	постгйне  незабороненг  
користування ) законодавств  

ом  

6 Розробка 	проектно -кошторисно i 
150 

Мгсцевий  
документацг i системи  водовгдведення  бюджет  та  
дощових  вод  гншг  кошти , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ОМ  
7 Розробка  детальних  плангв  територгй  в  200 Мгсцевий  80 

межах  населених  пунктгв  Гореницько i бюджет  
сгльсько i ради  

8 Розробка 	проектно -кошторисно i 345 Мгсцевий  10 
документацг i 	системи 	центрального  бюджет  та  
водопостачання  та  водовгдведення  гншг  кошти , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
9 Iншг  кошти , 

Проектування  та  будгвництво  зупинок  
200 

Якi 
незаборонен i громадського  транспорту  законодавств  

ом  
10 Закупгвля 	та 	встановлення 	знакгв  25 Мгсцевий  

дорожнього  руку  бюджет  
11 Провести 	поточний 	ремонт  1266 Мгсцевий  100 

асфальтового 	покриття 	вул . 	Ново , бюджет , гншг  
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(.Франка , 	 Володимирсько , кошти , якi 
Паторжинського , 	Садово i 	та 	мгж  незабороненг  
будинкових  про iздгв  по  вул .Садова  та  законодавств  
до  Гайдая ,14 ом  

12 Провести 	капгтальний 	ремонт 	вул . 
3 600 

Мгсцевий  100 
Центрально , 	В  iйськово , 	провул . бюджет  
Новий  

13 Поточний  ремонт  пгшохгдно i доргжки  200 Мгсцевий  100 
по  вул .Садова , М25 бюджет  

14 Проектування 	та 	будгвництво  700 Мгсцевий  50 
освгтлення  вулиць :Яблунева , Травнева , бюджет  
Садова , Космонавтгв , Нова , I. Франка , 
Б  .Хмельницького . Бородавки , Соборна , 
Лермонтова , Весняна , Депутатська  

15 Будгвництво  пгшохгдного  мгстка  через  100 Мгсцевий  50 
струмок 	на  розг  вул . Соборна  та  Я . бюджет  
Мудрого  

16 Капгтальний 	ремонт 	примгщень  1 490 Iншг  кошти , 100 
сгльсько i ради  (архгв  та  другий  поверх ) якi 

незабороненг  
законодавств  

ом  
17 Проектування  та  будгвництво  котельнг  2 500 Мгсцевий  30 

будинку 	культури 	та 	школи 	в  бюджет  
с .Гореничг  на  альтернативному  паливг  

18 Капгтальний 	ремонт 	водовгдведення  250 Мгсцевий  
дощовихвод 	з 	вулицг 	Депутатсько i бюджет , гншг  
через  вул . Яблуневу ,Соборната  Нова  кошти , якi 

незабороненг  
законодавств  

ом  
19 Капгтальний 	ремонт 	огорожг  273 Мгсцевий  100 

кладовища 	та 	водопроводу 	по  бюджет  
вул .Гагаргна , 10 

20 Проектування 	та 	органгзацгя  29 Мгсцевий  90 
дорожнього 	руку 	по 	вул . 	Садова , бюджет  
Петровського , Глгбова , Центральна  

21 Капгтальний  ремонт  ДНЗ  "Сонечко " 1 490 Мгсцевий  100 
бюджет  

22 Поточний 	ремонт 	топгчно 	мед  40 Мгсцевий  
амбулаторг i бюджет  

23 Розробка 	проектно -кошторисно i 500 
документацг i на  багатофункцгональний  Мгсцевий  
спортивний 	комплекс 	та 	паркову  бюджет  
громадську  зону  (з  вгдкритою  сценою ) 

24 Розробка 	проектно -кошторисно i 400 
Мгсцевий  

документацг i електрифгкацг i житлового  
бюджет  масиву  в  с . Гореничг  ("Полггон ") 

25 Капгтальний  ремонт  будинку  культури  626 Мгсцевий  100 
в  с .Гореничг  Бюджет  
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26 Капгтальний 	ремонт 	спортивного  590 Мгсцевий  60 
майданчика  бюджет  

27 Корегування 	генерального 	плану  50  Мгсцевий  
с .Гореничг  бюджет  

28 Капгтальний  ремонт  покргвлг  будинку  388 Мгсцевий  
вул . Гайдая , 5 Бюджет  

29 Капгтальний  ремонт  мармурових  тумб  80 Мгсцевий  
(бгля  сходгв  до  стели ) бюджет  

30 Капгтальний 	ремонт 	водопроводу  170 Мгсцевий  
будинку  вул .Гайдая , 5 бюджет  

31 Капгтальний  ремонт  даху  буд . Н 4а  по  700 Мгсцевий  
вул . Садова  бюджет  

32 Поточний  ремонт  пгшохгдно i доргжки  200 Мгсцевий  100 

навколо  стадгону  бюджет  

с . Стоянка  
Проектування 	та 	будгвництво  150 Мгсцевий  50 

33 освгтлення 	по 	вул . 	Лгсна , 	Дачна , бюджет  
Шевченка , Польова , Л . Укра iнки  
Будгвництво  церкви  200 Iншг  кошти , 

якi 

34 незабороненг  
законодавств  

ом  
Поточний  ремонт  асфальтобетонного  200 Мгсцевий  100 
покриття  дороги  до  кладовища  бюджет , гншг  

35 
кошти , якi 

незабороненг  
законодавств  

ом  
Поточний  ремонт  асфальтобетонного  200 Мгсцевий  
покриття  дороги  до  церкви  бюджет , гншг  

36 
кошти , якi 

незабороненг  
законодавств  

ом  
Капгтальний 	ремонт 	водовгдведення  150 Мгсцевий  
дощовихвод  з  вулицг  Лгсна  бюджет , гншг  

37 
кошти , якi 

незабороненг  
законодавств  

ом  
Будгвництво 	пгшохгдно i 	доргжки 	по  100 Iншг  кошти , 

вул . Киiвська  якi 

38 незабороненг  
законодавств  

ом  
с . Лука  

39 Капгтальний  ремонт  примгщень  клубу  1 490 Мгсцевий  20 
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с .Лука  бюджет  
Поточний  ремонт  ФАПу  Мгсцевий  

40 40 Бюджет  

41 
Капгтальний 	ремонт 	водовгдведення  70  Мгсцевий  
дощових  вод  бюджет  

42 
Ремонт  пам 'ятнику  невгдомим  солдатам  45  Мгсцевий  100 

бюджет  

43 
Ремонт  дитячого  майданчика  10  Мгсцевий  

бюджет  
с .Гнатгвка  

44 
Виготовлення  генерального  плану  села  100 Мгсцевий  90 
Гнатгвка  бюджет  

45 
Поточний 	ремонт 	фельдшерського  

100 
Мгсцевий  

пункту  бюджет  

46 
Ремонт  дитячих  майданчикгв  20  Мгсцевий  

бюджет  
Капгтальнийремонт  асфальтобетонного  730 Мгсцевий  100 
покриття  вул . Пгвнгчна , Мелгораторгв  бюджет , гншг  

47 
кошти , якi 

незабороненг  
законодавств  

ом  
Розробка 	проектно - 	кошторисно i 200 Мгсцевий  
документацг i електропостачання  нового  бюджет , гншг  

48 
житлового  масиву  с .Гнатгвка  кошти , якi 

незабороненг  
законодавств  

ом  
Розробка 	проектно - 	кошторисно i 50 Мгсцевий  
документацг i на  спортивний  майданчик  бюджет , гншг  

49 
кошти , якi 

незабороненг  
законодавств  

ом  
Будгвництво  церкви  200 Iншг  кошти , 42 

якi 
50 незабороненг  

законодавств  
ом  

51 
Поточний  ремонт  асфальтобетонного  

156 
Мгсцевий  100 

покриття  вул . Перепелина ,Киiвська  бюджет  
ВСЬОГО : 21343 1 997 

(9,3 %) 
ГОРЕНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  дорожнього  покриття  по  400 Мгсцевий  39,6 
вул . Лгсна , Мгчургна . бюджет  

2 Ремонт  та  реконструкцгя  Горенсько i 200 Мгсцевий  
сгльсько i ради  бюджет  

3 Виготовлення 	новы 	нормативно - 98 Мгсцевий  
грошово i оцгнки  земель  сгл  Горенка  та  бюджет  



Мощун  

4 Реконструкцгя  дороги  по  вул . Лгсна  вгд  1 154,954 Мгсцевий  
М2 61 до  102 в  с .Мощун  бюджет  

5 Розробка  проекту  реконструкцг i ДНЗ  
« Казка» 

Додатковг  роботы : 

6 Музична  апаратура  в  клуб  с . Мощун  Мгсцевий  104 

бюджет  
7 Спилювання  аваргйних  дерев  Мгсцевий  42,5 

бюджет  
8 Поточний  ремонт  доргг  в  с . Горенка  по  Мгсцевий  319,9 

вул . 	Ки iвська , 	пров . 	Киiвський , бюджет  
вул . Папулова , вул . I. Франка  (Лен iна) 

в  с . Мощун  по  вул . Вишнева  (Ленгна ) 

9 Встановлення  дидячих  майданчикгв  в  Мгсцевий  160 

с .Горенка  та  с .Мощун  бюджет  
10 Капгтальний 	ремонт 	дорожнього  Мгсцевий  206 

покриття  в  с .Горенка  по  вул . Миру  бюджет  
(Кгрова ) 

11 Реконструкцгя  дороги  в  с .Мощун  по  Мгсцевий  326,1 

вул . Л iсна  бюджет  
ВСЬОГО : 1 852,954 1 198,1 

(65 %) 

ДМИТР IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний 	ремонт 	(утеплення ) 220 Мгсцевий  117,691 

пожежного  депо  в  с .Дмитргвка  бюджет  
2 Реконструкцгя  мереж  водопостачання  5 500 Мгсцевий  2 556 

по 	вул . 	Лгснгй 	та 	Олгмпгйськгй 	в  бюджет  
с .Дмиргвка  

3 Реконструкцгя  зливно i каналгзацг i на  3159,4874 Мгсцевий  
територг i Дмитргвсько i сгльсько i ради  бюджет  

4 Ремонт  КНС  М22, М23, 3Ч 4 900 Мгсцевий  2513 
бюджет  

5 Ремонт  очисних  споруд  1 000 Мгсцевий  
бюджет  

6 Ремонт  багатоповерхових  будинкгв  в  1500 Мгсцевий  561,863 
с .Дмитргвка , Мила , Капгтангвка  бюджет  

7 Капгтальний  ремонт  дороги  по  вул . 1 085,159 Мгсцевий  1 135,834 
Лгснгй  в  с . Капгтангвка  бюджет  

8 Поточний  ремонт  доргг  500 Мгсцевий  346,043 
бюджет  

9 Виготовлення  проектно 	документацг i 245 Мгсцевий  
щодо 	добудови 	примгщення  бюджет  
Дмитргвсько i ЗОШ  

10 Капгтальний  ремонт  будинку  культури  882,793 Мгсцевий  43,814 
(утеплення ) в  с .Дмитргвка  бюджет  

11 Реконструкцгя  стадгону  в  с . Дмитргвка  400 Мгсцевий  515,753 
бюджет  
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12 Капгтальний 	ремонт 	фасаду  1199,874 Мгсцевий  1199,879 
(утеплення ) дошкгльного  навчального  бюджет  
закладу  «Дзвгночок » 

13 Газифгкацгя  житлових  масивгв  300 Мгсцевий  
бюджет  

14 Капгтальний  ремонт  примгщення  для  1000 Мгсцевий  
розмгщення  ФАПу  в  с .Капгтангвка  бюджет  

15 Виготовлення  проектно 	документацг i 100 Мгсцевий  9,34 
по  ремонту  доргг  бюджет  

16 Облаштування  вуличного  освгтлення  Мгсцевий  
бюджет  

17 Виготовлення  проектно i документацг i 46,5 Мгсцевий  20 
по 	встановленню 	систем  и  бюджет  
вгдеоспостереження  

18 Облаштування 	серверно i 	кгмнати 	в  200 Мгсцевий  35 
будИНку  кулЬТурИ  бюджет  

19 Закупка  мобгльного  «Крот » 300 Мгсцевий  288 
бюджет  

20 Капгтальний 	ремонт 	примгщення  400 Мгсцевий  11,1 
виконкому  сгльсько i ради  бюджет  

21 Реконструкцгя  примгщення  центально i 1 000 Мгсцевий  187,2 
котельнг  с .Дмитргвка  бюджет  

22 Виготовлення  технгчно i документацг i з  250 Мгсцевий  188,3 
нормативно  грошово  оцгнки  землг  бюджет  

23 Електрифгкацгя 	нових 	житлових  500 Мгсцевий  199,16 
масивгв  бюджет  

24 Проведення  II черги  реконструкцг i даху  1 000 Мгсцевий  997,7 
Дмитргвсько i ЗОШ бюджет  

всього : г 1 в  663,977 
668,8134 (40%) 

ЗАБ IРСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  водопровгдно i мережг  по  вул . 60 Мгсцевий  25,5 

Перемоги  бюджет  
2 Реконструкцгя 	станцг i 	бгологгчно i 2 000 Державний  та  24,5 

очистки  стгчних  вод  з 	пропускною  мгсцевий  
спроможнгстю  200 м .куб . доба  бюджети  

3 Облаштування 	 гнформацгйних  20 Мгсцевий  50 
табличок  з  назвами  вулиць  бюджет  

4 Благоустргй  села  100 Мгсцевий  100 
бюджет  

5 Ямковий  ремонт  асфальтного  покриття  60 Мгсцевий  90 
бюджет  

6 Замгна 	вгкон 	в 	примгщеннг 	ДНЗ  295 Мгсцевий  295 
«Казкова  рибка » бюджет  

7 Замгна  вгкон  в  лгкарнг  100 Мгсцевйи  100 
бюджет  

8 Облаштування  та  ремонт  вуличного  15 Мгсцевий  11,5 
освгтлення  бюджет  

9 Реконструкцгя  сгльського  стадгону  120 Мгсцевий  162,2 
бюджет  



10 Реконструкцгя  покргвлг  в  примгщеннг  1500 Мгсцевий  1465 
ДНЗ  «Казкова  рибка » бюджет  

11 Реконструкцгя  покргвлг  в  примгщеннг  104 Мгсцевий  104 
будни  ку  культури  бюджет  
Додатковг  роботы : 

12 Виконання  робгт  по  розмгтцг  доргг  Мгсцевий  9,7 
бюджет  

ВСЬОГО : 4 374 2 427,7 
(56 %) 

КНЯжИЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний  ремонт  даху  будгвлг  в  КГП  20 Мгсцевий  

«Княжичг » бюджет  
2 Поточний 	ремонт 	Жорнгвсько i 250 Субвенцгя  з  

амбулаторг i державного  
бюджету  

3 Реконструкцгя  вуличного  освгтлення  119 Мгсцевий  
бюджет  

Додатковг  роботы : 

4 Поточний  ремонт  дитячого  майданчика  Мгсцевий  2 

бюджет  
5 Добудова  ДНЗ  «Княжичанка » Мгсцевий  

бюджет  
6 Поточний 	та 	капгтальний 	ремонт  Мгсцевий  

вулиць  сгл  Княжичг  та  Жорнгвка  бюджет  
ВСЬОГО : 389 2 (0,5%) 

КРЮК IВЩИНСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка  проекту  щодо  захисту  земель  415 Iншг  кошти , 

вгд  пгдтоплення  якг  
незабороненг  
законодавств  

ом  
2 Реконструкцгя 	центрально 	частини  500 Мгсцевий  17,65 

села  бюджет  
3 Благоустргй  парку  села  500 Мгсцевий  38,643 

бюджет  
4 Розробка  проекту  на  реконструкцгю  200 Мгсцевий  

Крюкгвщинсько i АЗПСМ  бюджет  
5 Систематичне 	обслуговування  200 Мгсцевий  295,6 

вуличного 	освгтлення . 	Замгна 	та  бюджет  
встановлення  нових  лгхтаргв  

6 Реконструкцгя  електромереж  вуличного  477 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет , 

8 900 субвенцгя  з  
державного  
бюджету  

7 Будгвництво , 	реконструкцгя 	доргг  1036 Мгсцевий  7,267 
комунально i власностг  вул .Боярська  бюджет  

8 Поточний  ремонт  доргг  села  (ямковий  1 135 Мгсцевий  1 393,184 
ремонт ) 	вул . 	Дружби , 	Гагаргна , бюджет  
пров .Кгрова , Балукова , Пгвденний  



9 Реконструкцгя  ДНЗ  «Барвгнок » 14 000 Субвенцгя  з  1 500 
державного  
бюджету  

10 Реконструкцгя  ДНЗ  «Барвгнок » 1 900 Мгсцевий  1 737,7 
бюджет  

11 Реконструкцгя  початково i школи  1 500 Субвенцгя  з  
держ .бюд . 

12 Будгвництво  стадгону  1 000 Мгсцевий  
бюджет  

13 Реалгзацгя  Програми  «Розвиток  спорту  129,9 Мгсцевий  56,7 
в  с .Крюкгвщина » бюджет  

14 Капгтальний 	ремонт 	свгтлофорного  200 Мгсцевий  186,45 
об ' екта  бюджет  

15 Матергальна  допомога  жителям  села  250 Мгсцевий  127,5 
програма  «Турбота » бюджет  

16 Оздоровления  дгтей  200 Мгсцевий  198,6 
Вгдпочинок , оздоровления  детей  бюджет  

17 Фгнансування 	ГО 	«Прометей  550 Мгсцевий  450 
Крюкгвщина » бюджет  

18 Фгнансування 	комунально i 	газети  250 Мгсцевий  197,88 
«Новини  Крюкгвщини » бюджет  

19 Розроблення  проекту  адмгнбудгвлг  600 Мгсцевий  
бюджет  

20 Капгтальний 	ремонт 	зовнгшнього  1500 Мгсцевий  
освгтлення 	вулиць 	Садова -Чумацька - бюджет  
Боярська -Козацька 	Лоб  ановсь  кого - 

_______ Вереснева  
21 Придбання  маршрутного  транспорту  500 Мгсцевий  

бюджет  
Додатковг  роботи : 

22 Придбання 	КП 	«цправлгння  Мгсцевий  317 
капгтального  будгвництва » бюджет  

23 Установка  комер  вгдео  спостереження  Мгсцевий  276,1 
програма  «Безпечне  село » бюджет  

24 Облаштування 	про iжджо i 	частини  Мгсцевий  889,3 
тротуарами 	з 	урахуванням  бюджет  
велисопедних  доргжок  

25 Облаштування 	майданчикгв 	вгдстою  Мгсцевий  106 
для 	транспортних 	засобгв 	та  бюджет  
зупиночних 	ком  плекс iв 	для  
громадського  транспорту  

ВСЬОГО : 35 942,9 7 795,583 
(22 %) 

Л IСНИК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Облаштування  парково i зони  100 Мгсцевий  

бюджет  
2 Придбання  смгттевих  бакгв  180 Мгсцевий  

бюджет  
3 Облаштування  дитячих  майданчикгв  150 Мгсцевий  

бюджет  

100 



4 Озеленення  територй  60 Мгсцевий  
бюджет  

5 Обргзка  дерев  50 Мгсцевий  14 
бюджет  

б  Поточний  ремонт  мереж  вуличного  170 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

7 Капгтальний  ремонт  мереж  вуличного  130 Мгсцевий  
освгтлення  бюджет  

8 Поточний  ремонт  доргг  200 Мгсцевий  281,6 
бюджет  

9 Будгвництво  дитячого  садка  10 000 Субвенцгя  з  
держ . 

бюджету  
10 Встановлення 	спортивно -ггрових  200 Мгсцевий  

майданчикгв  бюджет  
11 Облаштування  стадгону  80 Мгсцевий  

бюджет  
12 Ремонт  паливно i системи  200 Мгсцевий  

бюджет  
13 цтеплення  котельнг  50 Мгсцевий  

бюджет  
14 Ремонт  кабгнету  вчителя  фгзкультури  50 Мгсцевий  

бюджет  
15 Будгвництво  паркану  50 Мгсцевий  

бюджет  
Додатковг  роботы : 

16 Реалгзацгя  програми  «Турбота » Мгсцевий  10,5 
бюджет  

17 Капгтальний  ремонт  доргг  Мгсцевий  152,2 
бюджет  

ВСЬОГО : 11670 458,3 
(4,0%) 

ЛИЧАНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капгтальний 	ремонт 	асфальтного  135 Мгсцевий  135 

покриття  провулку  Садовий  бюджет  
2 Виготовлення 	проекту 	на 	ставки  100 Мгсцевий  28 

(Малишовий , 	Купальне , 	Волошкове , бюджет  
Каданцьове ) 

3 Встановлення 	дитячих 	спортивно - 100 Мгсцевий  
ггрови i комплексгв  бюджет  

4 Встановлення 	двох 	зупинок  40 Мгсцевий  10 
пасажирського  транспорту  бюджет  

5 Облаштування 	фасаду 	примгщення  100 Мгсцевий  60 
медично i 	амбулаторг i 	загально i бюджет  
практики  сгмейно i медицины  

б  Розробка  проекту  на  реконструкцгю  з  250 Мгсцевий  250 
добудовою  примгщення  дитячого  садка  бюджет  

7 Реконструкцгя  стадгону  57 Мгсцевий  
бюджет  

8 Встановлення  модульних  котелень  в  450 Мгсцевий  
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ДБСТ  бюджет  
9 Розроблення  проекту  схеми  органгзацг i 17 Мгсцевий  17 

дорожнього  руку  бюджет  
10 Капгтальний  ремонт  дороги  по  вул . 900 Мгсцевий  

Квгтневгй  бюджет  
ВСЬОГО : 2 149 500 

(23,3%) 

МИРОЦЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво 	дошкгльноного 	закладу  Мгсцевий  

(оргентована  вартгсть  10 000 тис . грн .) бюджет  
2 Ремонт 	та 	реконструкцгя 	сгльського  500 Мгсцевий  

клубу  бюджет  
3 Вгдкриття  аптечного  кгоску  100 Мгсцевий  

бюджет  
4 Ремонт  примгщення  сгльсько i ради  200 Iншг  кошти , 80 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ОМ  
5 Створення 	парку 	вгдпочинку 	та  200 Iншг  кошти  

встановлення  пам 'ятника  захисникам  незабороненг  
вгтчизни  законодавств  

ом  
б  Розробка 	проектно -кошторисно i 400 Мгсцевий  27,1 

документацг i 	для 	реконструкцг i бюджет  
Мироцько i ЗОШ  I-II ст . 
Додатковг  роботы : 

7 цтеплення  зовнгшнього  фасаду  храму  Iншг  кошти , 20 
ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
8 Ремонт  примгщення  пристосованого  до  Iншг  кошти , 110 

сгльсько i ради  якг  
незабороненг  
законодавств  

ом  
9 Ремонт 	примгщення 	поточного  Мгсцевий  35 

вгддглення  бюджет  
10 Ремонт  свердловини  водонапгрно i вежг  Мгсцевий  4,7 

бюджет  

11 Висадка  дерев  вздовж  пгд ' iзно i дороги  Мгсцевий  1 

до  села  бюджет  
12 Виплата 	матергально i 	допомоги  Мгсцевий  121 

жителям  села  бюджет  
13 Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  Мгсцевий  888 

по  вул . с .Мироцьке  бюджет  
14 Виготовлення 	табличок 	з 	назвами  Мгсцевий  3,8 

вулиць  бюджет  
15 Встановлення  дитячих  майданчикгв  Мгсцевий  20 
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бюджет  
16 Придбання  путгвок  для  оздоровления  Мгсцевий  100 

дгтей  с .Мироцьке  бюджет  
17 Проведения  святкування  Дня  села  Мгсцевий  25 

бюджет  
18 Надання 	субвенцг i 	на 	встановлення  Мгсцевий  130 

метало  пластикових  вгкон  в  Мироцькгй  бюджет  
ЗОШ  I-II ст . 

19 Проведения  святкування  Нового  року  Мгсцевий  18 
бюджет  

20 Проведения  святкування  Масляно  Мгсцевий  10 
бюджет  

ВСЬОГО : 1 400 1593,6 
(114%) 

МИХАЙЛ IВСЬКО -РУБЕЖ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будгвництво  очисних  споруд  (загальна  Iншг  кошти , 

вартгсть  14 000 тис . грн .) якг  
незабороненг  
законодавств  

ом  

2 Реконструкцгя 	примгщення 	будинку  1800 Мгсцевий  
культури  бюджет  

3 Будгвництво  зони  вгдпочинку  1 000 Мгсцевий  500 
бюджет  та  

1нш 1 кошти . 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  

4 Закгнчення 	будгвництва 	водойми 	та  1000 Мгсцевий  
благоустргй  прибережно i зони  бюджет  та  

1нш 1 кошти . 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  

5 Проект  на  електропостачання  на  мед  1 000 Мгсцевий  
амбулатор  житловг  масиви  бюджет  та  

гншг  кошти , 
ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
6 Будгвництво  спортивного  комплексу  1 000 Iншг  кошти , 942 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
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7 Проектування 	дитячого 	садка 	в  500 Мгсцевий  440 
с . Михайл iвка -Рубеж iвка  бюджет  та  

1нш 1 КОШТИ , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
8 Будгвництво 	ДНЗ 	(загальна  вартгсть  Мгсцевий  

30 000 тис . грн .) бюджет  
Додатковг  роботы : 

9 Проект  на  будгвництво  дороги  Мгсцевий  110 

бюджет  
ВСЬОГО : 6 300 1 992 

(32 %) 
МУЗИЧАНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 ПОТОЧНИЙ  ремонт  будиНКу  КулЬтури  693 М 1сцевиЙ  693 

бюджет  
2 Капгтальний  ремонт  Будинку  культури  1 491 Iншг  кошти , 1 491 

с .Музичг  якг  
незабороненг  
законодавств  

ом  
ВСЬОГО : 2 184 2 184 

(100%) 
МАЛЮТЯНСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Асфальтування  вулиць  села  Малютянка  90 Мгсцевий  47 
бюджет  

2 Будгвництво 	дитячо i 	дошкгльно i Мгсцевий  
установи  на  95 	мгсць , об ' еднано i зг  бюджет  
школою  I ст . на  50 мгсць  в  с .Малютянка  
(оргентована  вартгсть  20 092 тис . грн .) 

3 Продовження  будгвництва  електричних  Мгсцевий  
мереж  села  Малютянка  з  монтажем  бюджет  
трансформаторних  пгдстанцгй  

4 Будгвництво 	та 	реконструкцгя  Мгсцевий  
газопроводгв  та  систем  газопостачання  бюджет  

5 Проведення  гнвентаризацг i земель  сгл  40 Мгсцевий  
Малютянка  та  Iванкгв  бюджет  

б  Постановка  на  баланс  сгльсько i ради  3 Мгсцевий  3 

примгщення  медично i амбулаторг i бюджет  
7 Обргзка  аваргйних  дерев  10 Мгсцевий  

бюджет  
ВСЬОГО : 143 50 

(35%) 
ПЕТРУШК IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Сангтарне  очищення  територг i сгльсько i 15 Мгсцевий  5 

ради  та  благоустргй  кладовищ  бюджет  та  
1нШ 1 КОШТИ , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  
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ом  
2 Благоустргй 	автобусних  зупинок  по  3,5 Мгсцевий  0,9 

вул . Шевченка  та  Л .Укра iнки  бюджет  та  
1нш 1 кошти . 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
3 Iнвентаризацгя 	землг 	на 	територг i 15 Мгсцевий  

житлового  масиву  бюджет  
4 Поточний 	ремонт 	котельнг 	будинку  50 Субвенцгя  з  49,8 

культури  державного  
бюджету  

5 Поточний  ремонт  доргг  150 Субвенцгя  з  249 

державного  
бюджету  

б  Розробка  проектно 	документацг i на  300 Субвенцгя  з  42 

будгвництво  дитячого  садка  по  пров . державного  
м  .Коцюбинс  кого  бюджету  

7 Надання 	допомоги 	Шпитькгвськгй  12 Iншг  кошти , 3 

дгльничнгй  лгкарнг  та  Шпитькгвськгй  якг  
ЗОШ  незабороненг  

законодавств  
ом  

8 Реконструкцгя 	вуличного 	освгтлення  287 Субвенцгя  з  
вулиць  с .Петрушки  державного  

бюджету  
9 Виписка  газет  та  журналгв  5 Мгсцевий  

бюджет  
10 Надання  матергально i допомоги  7 Мгсцевий  17,1 

бюджет  та  
1нш 1 кошти . 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
11 Надання  допомоги  Радг  ветерангв  10 Iншг  кошти , 7,7 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
Додатковг  роботы : 

12 Надання 	матергально i 	допомоги  Iншг  кошти , 7,4 

учасникам  АТО  якг  
незабороненг  
законодавств  

ом  
13 Придбання 	музично i 	апаратури 	для  Субвенцгя  з  104 

будинку  культури  державного  
бюджету  

14 Проведення 	свята  до  дня 	«Захисту  Мгсцевий  9 
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детей » бюджет , гншг  
кошти , ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
15 Проходження  експертизи  кошторисно i Мгсцевий  1,5 

документацг i з  полгпшення  стану  та  бюджет  
благоустрою  водойми  

16 Прийняття 	участг 	аматорського  Iншг  кошти , 9 

ансамблю 	«Петрушаночка » 	у  якг  
Всеукра iнському  фестивалю  «Червона  незабороненг  
калина » законодавств  

ом  
ВСЬОГО : 854,5 505,4 

(60%) 
ПЕТРОПАВЛ IВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Завершення 	будгвництва 	дитячого  5 266,8 Мгсцевий  4 538 

садка  на  150 мгсць  по  вулицг  Парковгй , бюджет  
34-а  в  с .П .Борщаггвка  

2 19 000 Iншг  кошти , 19 000 

Будгвництво  дитячого  садочка  на  70 якг  
мгсць 	по 	вулицг 	Ленгна 	10-Ж 	в  незабороненг  
с .П .Борщаггвка  законодавств  

ом  

3 Придбання  обладнання  для  дитячого  1000 Мгсцевий  
садка 	по  вулицг  Парковгй , 34-а  в  бюджет  
с .П .Борщаггвка  

4 Виготовлення 	проектно -кошторисно i Iншг  кошти , 

документацг i 	та  будгвництво  ДНЗ  та  якг  
початково i школи  по  вулицг  Миру ,5 в  незабороненг  
с . П  .Борщаг iвка 	(оргентована 	вартгсть  законодавств  
39 500 тис . грн .) ом  

5 Виготовлення 	проектно -кошторисно i 500 Мгсцевий  
документацг i ДНЗ  по  вулицг  Печерська  бюджет  

б  Будгвництво  ЗОШ  I-III ступенгв  по  вул . 5 000 Мгсцевий  
Паркова , 34-Б  бюджет  

7 Виготовлення 	проектно -технгчно i 696,5 Мгсцевий  276,67 

документацг i на  будгвництво  школи  по  бюджет  
вул . Паркова , 34-Б  

8 Фгнансування 	ГО 	«Центр 	розвитку  1400 Мгсцевий  700,04 

Апельсин » зггдно 	Програми  розвитку  бюджет  
дошкгльно i та  позашкгльно i освгти  

9 Завершення 	реконструкцг i 	з  13 435,8 Мгсцевий  11 532,42 

розширенням  медамбулаторг i по  вул . бюджет  
Шкгльнгй , 23 в  с .П .Борщаггвка  

10 Провести  поточний  ремонт  примгщення  300 Мгсцевий  
медамбулаторг i по  вул . Шкгльна  бюджет  

11 Придбання  легкового  автомобгля  для  120 Мгсцевий  205 

медамбулаторг i бюджет  
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12 Капгтальний 	та 	поточний 	ремонт  800 Мгсцевий  
примгщень  комунально i власностг  по  бюджет  
вул . Шкгльна , 22-Б  

13 Внесения  амгн  до  генерального  плану  78 Мгсцевий  
села  П .Борщаггвка  бюджет  

14 Придбання 	примгщення 	по 	вулицг  10 000 Мгсцевий  5 759,2 
Авгаторгв  бюджет  

15 Капгтальний  ремонт  покргвлг  будинкгв  587 Мгсцевий  571,4 
по  вул . Коцюбинського ,3 та  вул . Дачна , бюджет  
6 в  с .Чайки  

16 Капгтальний  ремонт  тепломережг  по  280 Мгсцевий  269 
вул . Шкгльна  с . П . Борщаггвка  бюджет  

17 Будгвництво  мереж  електропостачання  4 000 Мгсцевий  
до  ДНЗ  та  ЗОШ  по  вулицг  Паркова  бюджет  

18 Реконструкцгя  вуличного  освгтлення  на  2 030 Мгсцевий  
нули  цях : бюджет  
Авгаторгв , Пушкгна , Ленгна  

19 Перенос 	електролгнгй 	по 	вулицг  132 Мгсцевий  130,4 
Княгинг  Ольги  бюджет  

20 Будгвництво 	мереж 	вуличного  1000 Мгсцевий  519,2 
освгтлення  бюджет  

21 Ремонт  доргг 	на  територг i сгльсько i 6 500 Мгсцевий  5 151,3 
ради  бюджет  

22 Виготовлення  технгчно i документацг i 1000 Мгсцевий  
та  будгвництво  першо i черги  дороги  вгд  бюджет  
вул .В .Кгльцево i до  вул . Матросова  

23 Реконструкцгя 	вулицг 	Ленгна  Мгсцевий  
с .П .Борщаггвки 	(оргентована 	вартгсть  бюджет  
17 300 тис . грн .) 

24 Виготовлення  технгчно i документацг i 12 000 Мгсцевий  40,94 
та  виконання  робгт 	з  реконструкцг i бюджет  
вулицг  Авгаторгв  в  с .П .Борщаггвка  

25 Будгвництво  I-оi черги  ново i дороги  в iд  1 000 Мгсцевий  58 
вул . 	Шевченка 	до 	вул . 	Пгвнгчна . бюджет  
Будгвництво  мостового  переходу  через  
ргчку  Нивка  

26 2 800 Мгсцевий  114,1 
Реконструкцгя  вулицг  Садова  бюджет  

27 6 800 Iншг  кошти , 
ЯК1 

незабороненг  
Будгвництво  дороги  по  вулицг  Затишна  законодавств  
в  с .П .Борщаггвка  ом  

28 Будгвництво  та  благоустргй  дитячих  1350 Мгсцевий  
майданчикгв  та  вуличних  тренажергв  бюджет  

29 210 Мгсцевий  211,68 
Благоустргй  сгльських  кладовищ  бюджет  

30 Завершення  реконструкцг i дороги  по  3 775 Мгсцевий  2 215,29 
вулицг  Я .Мудрого  бюджет  

31 Завершення  реконструкцг i дороги  по  1642 Мгсцевий  1642 
вулицг  Паркова  бюджет  
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32 1100 Мгсцевий  
Реконструкцгя 	дороги 	по 	вулицг  бюджет  
Черкаська  

33 Виготовлення 	в ' iзного 	знаку 	на  70 Мгсцевий  
територгю  сгл  П .Борщаггвка  та  Чайки  та  бюджет  
схеми  вулично i мережг  

34 Виготовлення 	пам 'ятного 	знаку 	на  2 000 Мгсцевий  
клумбу  бюджет  

35 Будгвництво  свгтлофорного  об ' екту  на  150 Мгсцевий  
перехрестг  вулиць  Садово i i Ленгна  бюджет  

36 Погодження 	тех . 	Документацг i 	та  600 Мгсцевий  15 
проведення  робгт  по  розчистцг  русла  бюджет  
ргчки  Нивка  

37 Будгвництво 	гнженерних 	мереж  4 200 Мгсцевий  
каналгзування  по  вулицях  Пушкгна  та  бюджет  
Комарова  

38 Фгнансування  по  утриманню  сгльського  1 200 Мгсцевий  1 200 
стадгону  та 	Програми 	по 	розвитку  бюджет  
фгзично i культури  та  спорту  

39 Виготовлення 	проектно -кошторисно i 2 900 Мгсцевий  488,5 
документацг i та  початок  будгвництва  бюджет  
спортивного 	комплексу  з 	льодовою  
ареною  

40 Фгнансування 	культурно -масових  100 Мгсцевий  
заходгв 	по 	проведенню : бюджет  
- календарних  свят : 	Дня  Перемоги , 
Незалежностг , 	Пам ' ятг 	жертв  
Голодомору  i т .д . 

41 Фгнансування 	газети 	«Трибуна  400 Мгсцевий  265,34 
Петропавлгвсько i 	Борщаггвки » 	та  бюджет  
видання  

42 Фгнансування 	культурно -масових  350 Мгсцевий  
заходгв  по  проведенню  Дня  села  бюджет  

43 Придбання 	примгщення 	по 	вулицг  2 600 Iншг  кошти , 
Коцюбинського , 	9 	в 	с .Чайки 	для  якг  
розмгщення 	культурно  -дозв iльного  незабороненг  
центру  законодавств  

ом  
44 Надання 	матергально i 	допомоги  500 Мгсцевий  531 

гнвалгдам  Велико  Вгтчизняно i вгйни  та  бюджет  
учасникам  бойових  дгй , незахищеним  
верствам  населення 	(дгтям -сиротам , 
багатодгтним 	сгм 'ям ) 	вгдповгдно 	до  
програми  « Турбота » 

45 Надання 	матергально i 	допомоги  50 Мгсцевий  
гром  адянам 	при 	надзвичайних  бюджет  
стихгйних  явищах  

46 цтримання 	сгльсько i 	пожежно i 505,5 Мгсцевий  306 
команди  та  придбання  спецобладнання  бюджет  

47 цтримання  громадського  формування  410 Мгсцевий  376 
по 	дотриманню 	гром  адсь  кого  бюджет  



правопорядку  
48 Придбання  легкового  автомобгля  для  130 Мгсцевий  

громадського  формування  бюджет  
49 Iншг  кошти , 

ЯКl 

Буд iвництво  ДНЗ  на  110 мгсць  по  вул . незабороненг  
Коцюбинського  в  с .Чайки  (оргентована  законодавств  
вартгсть  25 000 тис . грн ) ом  

50 Проведения  поточного  ремонту  ДНЗ  Мгсцевий  
(дитячий  садок) «Чайки» (оргентована  бюджет  
вартгсть  50 тис . грн) 

51 Придбання 	автомобгля 	швидко i Мгсцевий  
допомоги  (оргентована  вартгсть  3 000 бюджет  
тис . грн ) 

52 Iншг  кошти , 

ЯК1 

Придбання  адмгн . примгщення  по  вул . незабороненг  
Коцюбинського ,9 	в 	с .Чайки  законодавств  
(оргентована  вартгсть  2 500 тис . грн ) ом  

53 Iншг  кошти , 

Придбання 	примгщення 	по 	вул . якг  
Коцюбинського , 	9, 	в 	с .Чайки 	для  незабороненг  
розмгщення 	поштового 	зв 'язку  законодавств  
(оргентована  вартгсть  2 400 тис . грн ) ом  

ВСЬОГО : 112 368,6 56 116,48 

(50%) 
СОФ IIВСЬКО -БОРЩАГ IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт  житлових  будинкгв , бойлергв , 2 000 Мгсцевий  3 000 
теплотраси  та  придбання  сец .технгки  бюджет  
(шляхом 	видглення 	субвенцг i 	КП  
«Софгя ») 

2 цтримання  свгтлофорних  об ' ектгв  та  250 Мгсцевий  70,4 

будгвництво  нових  бюджет  
3 Будгвництво  обелгсу  пошани  по  вул . 1200 Мгсцевий  

Ленгна  бюджет  
4 Обргзка  дерев  120 Мгсцевий  120 

бюджет  
5 цтримання 	(вгдновлення ) 	дощово i 800 Iншг  кошти , 

канал  iзацй 	гснуючо i 	вулично - якг  
дорожньо i мережг  i будгвництво  ново  незабороненг  

законодавств  
ом  

б  Проведения 	роб 1т 	по 	буд 1внИЦТву  1 400 IНШ 1 кошти , 

трансформаторних  пгдстанцгй  якг  
незабороненг  
законодавств - 
вом , мгсцевий  

бюджет  
7 Створення  нових  зелених  зон  380 Iншг  кошти , 

ЯК1 

незабороненг  
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законодавств  
ом  

8 Забезпечення 	централгзованого  400 Мгсцевий  144 
вивезення 	ТВП 	за 	рахунок  коштгв  бюджет  
мгсцевого  бюджету  з  несанкцгонованих  
смгттезвалищ  та  приватному  сектору  

9 Ремонт 	та 	обслуговування 	об ' ектгв  400 Мгсцевий  371,9 
зовнгшнього  освгтлення  бюджет  

10 Проведения 	енергозберггаючих  1200 Мгсцевий  
технологгй 	у 	сферг 	зовнгшнього  бюджет  
освгтлення  

11 Будгвництво  систем  водовгдведення  i 580 Iншг  кошти , 
водопостачання  якг  

незабороненг  
законодавств  

ом  
12 Створення 	та 	утримання 	дитячих  100 Мгсцевий  182,8 

майданчикгв  бюджет  
13 Поступове 	асфальтування 	доргг  18 000 Мгсцевий  12 891,5 

комунально i власностг  (реконструкцгя , бюджет  
поточний 	ремонт 	та 	капгтальний  
ремонт ) 

14 Ремонт  та  утримання  дитячого  садка  1200 Мгсцевий  1781,4 
<3олотий  колосок» бюджет  

15 Ремонт  Софг iвсько -Борщаггвсько i ЗОШ  1 200 Мгсцевий  1 249,4 
I-III ст . бюджет  

16 Буд 1вНИЦТВ 0 ф 1зкулЬтурН 0-оздоровчого  15 000 М iсцевий  544,6 
комплексу 	на 	базг 	спортивного  бюджет  
майданчика  по  Ленгна , 1146 

17 Фгнансування 	культурно -масових  40 Мгсцевий  16 
заходгв  (художнг  колективи ) бюджет  

18 Проведения 	новоргчних 	свят , 50 Мгсцевий  
подарунки  бюджет  

19 Будгвництво  церкви  в  с . 	Софг iвська  250 Iншг  кошти , 
Борщаггвка  якг  

незабороненг  
законодавств  

ом  
20 цтримання 	дгтей 	в 	пришкгльному  60 Мгсцевий  

таборг  вгдпочинку  бюджет  
21 цтримання  дгтей  в  таборг  оздоровления  200 Мгсцевий  

та  вгдпочинку  бюджет  
22 Ремонт  медичного  закладу  та  ремонт  i 120 Мгсцевий  1 369 

утримання  транспортних  засобгв  бюджет  
23 цтримання  спортивно -масових  заходгв  110 Мгсцевий  180 

бюджет  
Додатковг  роботи : 

24 цтримання  пам 'ятника  Т .Г . Шевченка  Мгсцевий  200 
бюджет  

25 Адреснг  таблички  Мгсцевий  44,6 
бюджет  
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ВСЬОГО : 45 060 22 165,6 

(49 ,2%) 
СВЯТОПЕТР IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт 	та 	технгчне 	обслуговування  80 Мгсцевий  
гснуючих 	дитячих 	майданчикгв 	на  бюджет  
територг i села  

2 Придбання 	паркових 	лав 	та  119 Мгсцевий  100 
встановлення 	бгля 	багатоповерхових  бюджет  
будинкгв  

3 Будгвництво  локальних  прийомникгв  та  800 Мгсцевий  250,7 

талих 	вод 	по 	вул . 	Петровського , бюджет  
Шевченка , Польова  та  Амосова  

4 Озеленення 	(придбання 	та 	висадка  100 Мгсцевий  99,9 
дерев ) в  громадських  мгсцях  бюджет  

5 Встановлення  вгдеокамер  завнгшнього  600 Мгсцевий  40 

спостереження 	в 	рамках 	програми  бюджет  
«Безпечно  села  Святопетргвське » 

6 Придбання  пластикових  урн  для  смгття  18 Мгсцевий  99,9 

бюджет  
7 Придбання  комунального  автомобгля  1 800 Мгсцевий  

бюджет  
8 Поточний  ремонт  доргг  2 000 Мгсцевий  1 498,8 

бюджет  
9 Ремонт  та  будгвництво  тротуаргв  по  600 Мгсцевий  100,2 

вул . Петровського  та  Красний  Пахар  бюджет  
10 Облаштування 	 спортивного  250 Мгсцевий  125,7 

майданчика  з  придбанням  спортивного  бюджет  
гнвентаря  

11 Будгвництво  ДНЗ  6 000 Мгсцевий  
бюджет  

12 Будгвництво 	сгльського 	стадгону  Мгсцевий  
(оргентовна  вартгсть  6 000 тис . грн .) бюджет  

13 Реокнструкцгя 	мереж 	вуличного  6 000 Мгсцевий  566,7 

освгтлення (вартгсть  6 000 тис . грн .) бюджет  
ВСЬОГО : 18 367 2 881,9 

(16 %) 
ТАРАС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Розробити  проект  землеустрою  щодо  120 Мгсцевий  
гнвентаризацг i земель  с . Нове  бюджет  

2 Капгтальний 	ремонт 	вулиць 	с . 377 Мгсцевий  377 

Тарасгвка 	(вул . 	Котовського , 	вул . бюджет  
Калгнгна , Гагаргна ) 

3 Встановлення  автомобгльних  зупинок  Iншг  кошти , 

по  вул . Шевченка  та  вул . Ки iвськгй  якг  
незабороненг  
законодавств  

ом  
4 Влаштування  пгшохгдних  переходгв  по  200 Мгсцевий  

вул . 	Коцюбинського 	до 	пров . бюджет  
Вишневого  та  Боженка  до  вул . Ленгна  

5 Влаштування  пгшохгдних  тротуаргв  по  200 Мгсцевий  
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вул . 	Шевченко 	в iд 	М23 	до 	М29, бюджет  
Шевченка 	вгд 	3Ч 155 	до 	М2176, 
Шевченко  в iд  пров . Горького , Киiвська  
в iд  вул . Чапаева  до  вул  . Щорса  

б  Капгтальний  ремонт  даху  буднику  вул . 710 Мгсцевий  
Шкгльна  1, Шевченка ,10 бюджет  

7 Облаштування  скверу  бгля  сгльсько i 100 Мгсцевий  
ради  з  благоустроем  територг i бюджет  

8 Розробити  проект  очищення  водойм  та  200 Мгсцевий  
русла  струмка  в iд  вул . Ленгна  до  вул . бюджет  
Братгв  Щеглгв  

9 Поточний 	ремонт 	асфальт -бетонного  120 Мгсцевий  
покриття 	бгля 	багатоповерхових  бюджет  
будинкгв  

10 Грейдерування 	вулиць 	без 	твердого  200 Мгсцевий  
покриття  бюджет  

11 Капгтальний  ремонт  старого  корпусу  1646,237 Мсгцевий  
ДЗ  «Вгночок » бюджет  та  

1нш 1 кошти . 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  

12 Благоустр 1Й 	територц 	б 1ля 	БуДИНКу  130 IНш 1 кошти , 
культури  якг  

незабороненг  
законодавств  

ом  
13 Участь  команд  з  футболу , волейболу , 60 Мгсцевий  

легко  атлетики  в  змаганнях  бюджет  
14 Капгтальний  ремонт  вул . Гагаргна  1 400 Мгсцевий  

бюджет  

15 Поточний  ремонт  вулиць  Космонавтгв , 2 880 Мгсцевий  
Довженка , 	Шевченка , 	Шевченка , бюджет  
Горького , Комсомольська , Садова  

16 Капгтальний 	ремонт 	вулиць  3 001,5 Мгсцевий  
Набережна , 	Коцюбинського , 	Гоголя , бюджет  
Корчаггна , Комарова , пров . Горького  та  
Пгвнгчний  

17 Благоустргй 	територг i 	бгля 	сгльсько i 100 Мгсцевий  
ради  бюджет  

18 Влаштування  водовгдведення  100 Мгсцевий  
бюджет  

19 Заходи 	по 	забезпеченню 	безпеки  250 Мгсцевий  
дорожнього  руку  бюджет , гншг  

кошти , якг  
незабороненг  
законодавств  

ом  
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20 Дошки  оголошень  35 МгсцевиЙ  
бюджет  

21 Вказгвники  напрямку  вулиць  70 Мгсцевий  
бюджет  

22 Чистка 	криниць 	загального  100 Мгсцевий  
користування  бюджет  

23 Завершения 	замгни 	вгкон 	школи 	у  151 Мгсцевий  
кглькостг  39 шт . бюджет  

24 Влаштування 	дитячих 	майданчикгв  250 Мгсцевий  
ДНЗ  «Вгночок » бюджет  

25 Проектування 	добудови 	до  2 500 Мгсцевий  
Тарасгвсько i ЗОШ  бюджет  

ВСЬОГО : 14 377 

900,737 2,5 %) 
ХОДОС IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Фгнансування 	програми 	«Молодь 	i 20 Мгсцевий  
спорту » бюджет  

2 Фгнансування  програми  «Оздоровления  80 Мгсцевий  79,999 

та  вгдпочинку  дгтей » бюджет  
3 Надання 	матергально i 	допомоги  250 Мгсцевий  221,790 

малозабезпеченим 	жителям 	та  бюджет  
гнвалгдам  с . Ходосгвка  

4 Капгтальний  ремонт  доргг  1 000 Мгсцевий  499,676 

бюджет  

5 ПрОДОВЖеннЯ  буд 1вниЦТВ0 вуличнОГ 0 126 М iсцевий  125,591 

освгтлення  бюджет  
6 Пожежна  охорона  80 Мгсцевий  80 

бюджет  
7 Фгнансування  прошрами  вгдзначення  Мгсцевий  

державних , про  фес iйних  та  народних  бюджет  
обрядових 	свят , 	ювглейних 	дат  
(оргентовна  вартгсть  150 тис . грн .) 

8 Спгвпраця  з  ПП  та  ТОВ  щодо  надання  постгйно  - 

ними  робочих  мгсць  для  населения  

9 Поточний  ремонт  доргг  с .Ходосгвка  1 210 Мгсцевий  1 191,458 
бюджнт  

10 Реконструкцгя 	сгльського 	водогону  Мгсцевий  
(оргентовна  вартгсть  1 000 тис . грн .) бюджет  

11 Будгвництво 	мед . 	амбулаторг i 50 Мгсцевий  126,374 

сгмейного 	типу 	с  .Ходос iвка  бюджет  
((оргентовна  вартгсть  3 500 тис . грн .) 

12 Облаштування 	зон 	сгмейного  250 Мгсцевий  221,790 

вгдпочинку  (майданчики , лавочки ) бюджет  
Додатковг  роботы : 

13 Продовження 	л iн ii 	вуличного  Мгсцевий  74,409 

освгтлення  бюджет  
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14 Вгдновлення  щитгв  Мгсцевий  18,157 

бюджет  
ВСЬОГО : 3 066 2 639,244 

(86 %) 
ХОТ IВСЬКА  СIЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкцгя  ДНЗ  «Струмочок » 19 Мгсцевий  8 000 
540,456 бюджет  та  

1нш 1 КОШТИ , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  

2 Реконструкцгя  каналгзацгйних  очисних  985 Субвенцгя  з  
споруд  в  с .Хотгв  державного  

бюджету  
3 Будгвництво 	2-х 	свердловин 	та  5 Мгсцевий  

водопроводу 	протяжнгстю 	9 	км 	в  бюджет  та  
с .Кременище  гншг  кошти , 

ЯК1 

незабороненг  
законодавств  

ом  
4 Реконструкцгя  пгд ' iзних  доргг  до  ДНЗ  2 147,147 Мгсцевий  

«Струмочок » в  с . Хотгв  бюджет  
Додатковг  роботы : 

5 Реконструкцгя 	перехрестя 	доргг 	в  1,892 

центрг  с .Хотгв  
ВСЬОГО : 21 8 001,892 

688,593 (37%) 
ШПИТЬК IВСЬКА  С IЛЬСЬКА  РАДА  

1 Початок  добудови  ДНЗ  «Свгтлячок » 16 900 Субвенцгя  з  
села  Шпитьки  держ . 

бюджету , 

мгсцевий  
бюджет  

2 Будгвництво  даху  молодгжного  центру  500 Мгсцевий  
в  с . Мргя  бюджет  

3 Розробка  проекту  на  розчистку  ставка  90 Мгсцевий  45,247 
«Тарасенське » та  «Сажалка » бюджет  

4 Будгвництво 	котельнг 	та 	системи  900 Мгсцевий  545,162 

опалення  в  клубг  с .Лгсне  бюджет  
5 Встановлення 	системи 	опалення 	та  150 Мгсцевий  

твердопаливного  котла  в  с .Горбовичг  бюджет  
7 Ремонтнг 	роботи 	водовгдведення 	та  50 Мгсцевий  33,074 

електрощотових  в  житлових  будинках  бюджет  
с .Лгсне  

8 КП  «Добробут » с .Шпитьки : Мгсцевий  50 

- 	ремонт : КНС  35 бюджет  
- 	смгтевоз  МАЗ  с .Шпитьки  50 

- 	свердловина  Ns 3 с .Шпитьки  35 
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9 Капгтальний  ремонт  хореографгчного  300 Субвенцгя  з  87,134 
класу  в  БК  с .Шпитьки  державного  

бюджету  
10 Ремонт  лгнгй  вуличного  освгтлення  в  400 Мгсцевий  

с .Шпитьки 	по 	вул . 	Нова , 	Ватутгна , бюджет  
Горького  

11 Розробка 	проекту 	реконструкцг i 150 Мгсцевий  42,012 
ландшафту 	парку 	гм . 	Терещенка 	в  бюджет  
с .Шпитьки  
Додатковг  роботы : 

12 Придбання 	холодильника 	для 	ДНЗ  Мгсцевий  100 
«Свгтлячок » бюджет  

13 Капгтальний  ремонт 	фундаментгв  та  Мгсцевий  295 
вгдкосгв  ДНЗ  «Свгтлячок » бюджет  

14 Оплата  за  послуги  з  перевгрки  знань  Iншг  кошти , 4,5 
операторгв 	котельнг 	та 	технгчного  якг  
облаштування 	для 	Шпитькгвсько i незабороненг  
АЗПСМ  законодавств  

ом  
15 Розробка 	проектно -кошторисно i Мгсцевий  

документацг i 	по 	реконструкцг i бюджет  
ТОПКОВО 1: 

- 	примгщення  сгльсько i ради  39,9 
- 	ДНЗ  «Лгсний » с .Лгсне  39,9 
- 	будинку  культури  с .Шпитьки  39,9 

16 Аванс 	30°/о 	на 	розробку 	проектно - Мгсцевий  36,672 
кошторисних 	робгт 	на 	будгвництво  бюджет  
клубу  с .Мргя  

17 Аванс  30°/о  на  розробку  проекту  по  Мгсцевий  32,334 
реконструкцг i котельнг  с .Шпитьки  бюджет  

18 Оплата 	експертизи 	проекту  Мгсцевий  4,148 
реконструкцг i будгвлг  ДНЗ  «Свгтлячок » бюджет  

19 Придбання 	музично i 	апаратури 	для  Мгсцевий  104 
будинку  культури  с .Шпитьки  бюджет  

20 Капгтальний 	ремонт 	дверей 	клубу  Мгсцевий  16,334 
с . Горбович i бюджет  

21 Придбання 	штор 	для 	будинку  Мгсцевий  
культури : бюджет  
с .Шпитьки  149,989 
с .Лгсне  64,811 

22 Поточний  ремонт  музично i зали  ДНЗ  Мгсцевий  147,024 
«Лгсний » с .Лгсне  бюджет  

23 Придбання  контейнергв  для  смгття  для  Мгсцевий  10 
Шпитькгвсько i АЗНСМ  бюджет  

24 Придбання 	матергалгв 	на 	поточний  Мгсцевий  
ремонт  будинкгв  по  вул . Гагаргна  3Ч  8 бюджет  18,210 
М 11 20 
н 13 24 

25 Придбання  спортивних  товаргв , метало  гншг  кошти , 26 
пластиково i 	конструкцг i, 	перемотка  якг  
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статора 	для 	ремонту 	двигуна  незабороненг  
вентилятора 	вентиляцгйно i 	систем  и  законодавств  
кухнг  для  Шпитькгвсько i ЗОШ  I-III ст . ом  

26 Капгтальний 	ремонт 	покргвлг  гншг  кошти , 243,629 
примгщення 	Шпитькгвсько i сгльсько i якг  
ради 	та 	технгчний 	нагляд 	за  незабороненг  
капгтальний  ремонт  покргвлг  законодавств  

ом  
27 Обстеження  та  визначення  технгчного  20,981 

стану  будгвлг  котельнг  у  с .Шпитьки  
28 Придбання 	матергалгв 	для 	ремонту  16,149 

нам  'ятника  Т .Г .Шевченка  
ВСЬОГО : 19 560 2 256,11 

(12 %) 
ВСЬОГО  по  мгсцевим  родам  району : 596 197 

166,4564 307,672 
(33,1%) 
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Таблиця  1 
Стан  

фгнансування  програм  за  рахунок  коштгв  районного  
бюджету  за  9 мгсяцгв  2016 року  

Ns Назва  програми  цтоiше  Касовг  °/о  
з/п  ний  видат  Виконан  

розпис  ки  на  -ня  
на  2016 01.10. 

ргк  2016 р . 
1 "Турбота " 7040,0 5 051,9 71,8 

Програма  пгдтримки  сгм 'i та  забезпечення  прав  дгтей  
50,0 20,0 40,0 

2 "Назустргч  детям " 

Комплексна  програма  пгдтримки  та  розвитку  молодг  
400 , 40,0 99,9 

3 Киево -Святошинського  району  "Молодь " 

"Районна  цгльова  програма  з  надання  соцгально i та  
правово i допомоги  особам , якг  брали  участь  в  АТО , 

3 750,0 2 812,5 75,0 
забезпеченнг  п  проведения  i захистг  незалежностг , 

4 суверенгтету  та  територгально i цглгсностг  Укра iни " 

5 " Дгти  Укра iни " 905,2 236,1 26,1 
"Програма  розвитку  системи  освгти  Киево - 

34 895,9 
21 

6 Святошинського  району
„  

117,5 
7 "Програма  оздоровления  дгтей " 1 662,0 1 639,6 98,7 

"Програма  пгдтримки  розвитку  реггональних  засобгв  
370,0 278,0 75,1 

8 масово i гнформацг i" 
"Програма  розвитку  фгзично i культури  та  спорту  в  

350 0 , 175,1 50,0  
9 Киево -Святошинському  р -нг 

 „ 

"Програма  розвитку  дитячо -юнацького  футболу  у  Киево - 
40,0 0,0 

10 Святошинському  районг " 
Програма  "Забезпечення  функцгонування  та  розвитку  

57 460 0 41  72 8 
11 лгкувально -профглактичних  закладгв  на  2016-2017 роки " 827,8 ' 

"Програма  розвитку  та  функцгонування  комунально i 
установи  "Киев  о -Святошинський  районний  Трудовий  220,0 165,6 75,3 

12 архгв " 
"Програма  захисту  населения  i територг i вгд  
надзвичайних  ситуацгй  техногенного  та  природного  250,0 0,0 0,0 

13 характеру " 
"Програма  пгдтримки  заходгв  мобглгзацгйно i пгдготовки  

100 0 б5 3 б5 3 
14 на  територг i Киево -Святошинського  району " ' 

"Програма  сприяння  функцгонуванню  Центру  надання  
адмгнгстративних  послуг  Киево -Святошинсько i районно i 318,0 318,0 100,0 

15 державно i адмгнгстрацг i" 
"Програма  забезпечення  технгчного  захисту  гнформацг i з  

40,0 40,0 100,0 
16 обмеженим  доступом  у  райдержадмгнстрацг i 

"Програма  вгдзначення  державних  та  професгйних  свят , 
ювглейних  дат , заохочення  за  заслуги  перед  Киево - 

334,1 312,4 93,5 Святошинським  районом , здгйснення  представницьких  
17 та  гнших  заходгв " 

"Програма  охорони  довкглля  та  рацгонального  
використання  природних  ресурсгв  в  Киево - 1 500,0 37,0 2,5 

19 Святошинському  районг " 
Програма  фгнансово i пгдтримки  обектгв  спгльно i 
комунально i власностг  територгальних  громад  сгл , 

340,7 48,2 14,1 селища , мгст  та  комунальних  пгдприемств  Киево -Свят .р - 
20 ну  

Всього  по  загальному  фонду  109 665,9 74 185,0 67,6 
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Таблиця  2 

Прогнознг  показники  економгчного  i соцгального  розвитку  Киево - 

Святошинського  району  на  2016 ргк  та  стан  виконання  
за  9 мгсяцгв  2016 року  

Д°  Виконан - 
2016 

ня  за  9 
речного  

No 
 

Показнгп  ii 
Од  о-п  щи  (‚ то=пiе 

мгсягрв  
показ - 

з .п. ви  ппру  гппi план  
2016 р . 

ника  
Програ  
МИД  % 

1 2 3 4 5 6 

Обсяг  реалгзовано i промислово i 
1 продуКЦц  у  В 1дпусКНИХ  Ц1наХ  ТИС . грн . 7 353 О65 5 894 282,1 110 

пгдприемств  
Обсяг  реалгзацг i продукцг i с/г  

2  п 1дпрИеМСТВаМИ  Вс 1х  форм  
тИс .Грн  159 438 60 461,$2 38 

власностг  як  рослинництва  так  i 
тваринництва  
Обсяг  виконаних  будгвельних  

3 робгт  пгдрядними  будгвельними  i тис .грн . 505 850 451 455 89,2 

ремонтними  органгзацгями  
Обсяг  реалгзовано i продукцг i 

4 (товаргв , робгт , послуг ) на  тис . грн . 6 575 888 - - 

пгдприемствах  малого  бгзнесу  
Загальна  сума  надходжень  до  

5  бюджетгв  всгх  ргвнгв , одержаних  
тис . грн . 367 004 22 139 6 

вгд  дгяльностг  малого  
пгдприемництва  

б  Обсяг  реалгзованих  послуг  тис .грн . 2 177 144 677 609,4 31 

7 Обсяг  роздргбного  товарообггу  тис . грн . 4 434 749 5 281 793,2 119 

Обсяг  освоених  капгтальних  
8 тис . грн . 5 411 313 2 123 766 39 

гнвестицгй  

9 
Обсяг  прямих  гноземних  тис . дол . 

352 047 172 467 49 
гнвестицгя  США  

10 Зареестровано  юридичних  осгб  осгб  10064 11283 112 

Зареестровано  фгзичних  осгб  - 
11 пгдприемцгв  осiб  14440 15324 106 

12 Створено  нових  робочих  мгсць  осгб . 2056 2626 73 

13 Надано  соцгальну  допомогу  
семей  12 116 9 392 77,5 

тис . грн . 170 404,1 134 055,7 79 

Середньомгсячна  зарплата  
14 грн . 4865 5 722 117 

штатного  працгвника  
Доходи  зведеного  бюджету  

15 тис . грн . 798 160,2 
всього  839 1913, 105,1 

Доходи  районного  бюджету  
16 (власнг  та  закргпленг ) тис . грн . 407 387 

464 322,4 114 
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Доходи  бюджетгв  мгських , 
17 селищно i, сгльських  рад  тис . грн . 390 773,2 

(власнг  та  закргпленг ) 374 868,9 95,9 

Благодгйнг  внески , гранти  та  
18 дарунки , отриманг  мгськими , тис . грн . 4 403,2 

селищною , сгльськими  радами  4 566,5 103,7 

дгтей  1167 1014 86,9 
19 Оздоровления  дгтей  

тис . грн . 4 630,3 
4 026,7 87 

Введения  в  експлуатацгю  житла  
за  рахунок  ycix джерел  

тис . кв .м  368,12 76,53 21 
фгнансування  (загально i площе  
житла ) 

20 у  тому  числг  
- соцгального  житла  тис . кв .м  
- за  кошти  пгдприемств  та  
органгзацгй  ycix форм  власностг  
та  населення  у  порядку  пайово i тис . кв .м  292,15 46,9 16 

участг  (багатоквартирнг  
будинки ) 
- за  рахунок  коштгв  населення  

тис . кв .м  96,8 20,5 21,2 
(гндивгдуальне  будгвництво ) 

* - зггдно  розрахункових  показникгв  Мгнгстерства  фгнансгв  цкра iни . 

Пгдготував : 
Провгдний  спецгалгст  вгддглу  економгчного  
розвитку  i торггвлг  адмгнгстрацг i 	 Л .М . Сирчгна  

Погодив : 
Перший  заступник  
головы  адмгнгстрацгг 
	

А.Л . Кошик  
19.10.201 бр . 
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