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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОІ3НА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СК.ПИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  внесення  sмін  до  Програми  фінансової  підтримки  
об'ектів  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища, 

міст  та  комунальних  підприемств, організацій  (установ, закладів) 
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2017-2020 роки  

Відповідно  до  пункту  16 частини  1 статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  
самоврядування  в  цкраїні», з  метою  фінансової  підтримки  об  ектів  спільної  власності  
територіальних  громад  сіл, селища, міст  та  комунальних  підприемств, організацій  
(установ, закладів) Киево-Святошинського  району, враховуючи  висновки  
і  рекомендації  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, 
фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  
і  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. В  зв'язку  зі  змінами  назви  заходів  та  обсягів  фінансування, внести  зміни  
до  Програми  фінансової  підтримки  об' ектів  спільної  власності  територіальних  громад  
сіл, селища, міст  та  комунальних  підприемств, організацій  (установ, закладів) Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  на  2017-2020 роки, затвердженої  рішенням  
Киево-Святошинської  районної  ради  від  26.09.2017 року  Ns 339-23-VII (із  змінами), 
а  саме: 

1.1. Паспорт  Програми  викласти  в  новій  редакції  (додаеться). 
1.2. Додатки  1 та  2 до  Програми  затвердити  в  новій  редакції  (додаються). 

2. Рекомендувати  управлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  забезпечити  контроль  за  використанням  коштів  на  реалізацію  
Програми . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  і  з  питань  управління  комунальним  
майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, 
паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
Ns 445-28-VII 



ПАСПОРТ  
Програми  фінансової  підтримки  об'ектів  спільної  власності  

територіальних  громад  сіл, селища, міст  та  комунальних  підприемств, 
організацій  (установ, закладів) Киево-Святошинського  району  Київської  області  

на  2017-2020 роки  

1 Ініціатор  розроблення  районної  Киево-Святошинська 	районна 	рада  
Програми  Київської  області  

2 Підстава  ддя  розробки  районної  Конституція  цкраїни, 	Господарський  
Проrрами  кодекс  цкраїни, Бюджетний  Кодекс  цкраїни, 

Закон  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  
в  цкраїні» Закон  цкраїни, «Про  місцеві  
державні  адміністрації» 

3 Розробник  райоиної  Програми  Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація 	Київської 	області, 	Киево- 
Святошинська 	районна 	рада 	Київської  
області  

4 Відповідальний  виконавець  Киево-Святошинська 	районна 	рада  
Програми  Київської 	області, 	балансоутримувачі  

об'ектів 	та 	майна 	спільної 	власності  
територіальних 	громад 	Киево- 
Святошинського 	району, 	Комунальні  
підприемства, організації  (установи, заклади) 
Киево-Святошинської 	районної 	ради  
Київської  області  

5 цчасники  Проrрами  Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області, цправління  
фінансів 	Киево-Святошинської 	районної  
державної  адміністрації  Київської  області, 
Киево-Святошинська  районна  рада  Київської  
області, балансоутримувачі  об'ектів  та  майна  
спільної  власності  територіальних  громад  
Киево-Святошинського  району, Комунальні  
підприемства, організації  (установи, заклади) 
Киево-Святошинської 	районної 	ради  
Київської  області  

6 Мета  Програми  Забезпечення  ефективного  використання  
майна 	комунальної 	власності 	шляхом  
досягнення 	стабільної 	та 	беззбиткової  
діяльності 	комунальних 	підприемств, 
організацій  (установ, закладів) і  утримання  
об'ектів  спільної  власності  в  належному  
стані. 

7 Фінансово-економічне  Фінансування  Програми  
обrрунтування  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  

районного  бюджету  та  інших  джерел  
передбачених  чинним  законодавством  

8 Перелік  бюджетів, які  беруть  Кошти  районного  бюджету  
участь  у  виконанні  Програми  

9 Термін  реалізації  Програми  2017-2020 роки  
10 Загальний  обсяг  фінансовин  

ресурсів, необхідних  дпя  реалізації  12 334,7 тис. грн. 
Програми, всього  

11 - коштів  районного  бюджету  12 334,7 тис. грн. 
- інші  джерела  фінансування  - 	тис. грн. 



Додаток  1 
до  Програми  

Перелік  sаходів  Програми  фінансової  підтримки  об'ектів  спільної  власності  
територіальних  громад  сіл, селища, міст  та  комунальних  підприемств, організацій  (установ, закладів) 

Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2017-2020 роки  

Терміни  виконання  та  обсяги  
Ns Назва  заходу  Відповідальні  виконавці  фінансування  
з/ (тис. г  н) 
п  

2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік  
1 Поповнення  статутного  фонду: Киево-Святошинська  районна  - - 

рада  Київської  області  
- КП  «Профдезінфекція» 
Киево-Святошинського  району  Київської  КП  «Профдезінфекція» 210,0 
області  Киево-Святошинського  району  

Київської  області  

- Киево-Святошинське  ВУЖКГ  Киево-Святошинське  ВцЖКГ  1 200,0 1 500,0 

2 Реконструкція  газової  котельні  за  адресою: Киево-Святошинська  районна  1 300,0 - - - 
м. Київ, вул. Янтарна, 12 рада  

Київської  області  
3 Реконструкція  зовнішніх  мереж  Киево-Святошинська  районна  400,0 - - - 

теплопостачання  за  адресою : рада  
м. Київ, вул. Янтарна, 12А  Київської  області  

4 Завершення  капітального  ремонту  приміщень  Киево-Святошинська  районна  - 62,8 - - 
адміністративної  будівлі  за  адресою : рада  
м. Київ, вул. Янтарна, 12 А  Київської  області  

5 Встановлення  автоматичних  воріт  Киево-Святошинська  районна  - 572,9 - - 
та  шлагбауму  за  адресою : рада  
м. Київ, вул. Янтарна, 12 Київської  області  

6 Капітальний  ремонт  приміщень  Киево-Святошинська  районна  1 500,00 - - - 
адміністративної  будівлі  за  адресою : рада  
м. Київ, проспект  Перемоги, 126 Київської  області  



7 Капітальний  ремонт  гаража  Киево-Святошинська  районна  - 1 500,0 - - 
та  громадської  вбиральні  за  адресою : рада  
м. Київ, вул. Янтарна, 12 Київської  області  

8 Реконструкція  із  технічним  переоснащенням  Киево-Святошинська  районна  - 970,0 - - 
вузла  ВОГ  топкової  по  вул. Котельникова, 25А  рада  Київської  області  

9 Капітальний  ремонт  господарських  приміщень  Киево-Святошинська  районна  - 950,0 - - 
(бокси, кладові) за  адресою: рада  
м. Київ, вул. Котельникова , 25А  Київської  області  

10 Капітальний  ремонт  актової  зали  та  приміщень  Киево-Святошинська  районна  - 1 110,0 - - 
адміністративної  будівлі  Киево-Святошинської  рада  
районної  ради  Київської  області, що  Київської  області  
знаходиться  за  адресою : 
м. Київ, проспект  Перемоги, 126 

11 Закупівля  та  встановлення  арочного  Киево-Святошинська  районна  80,0 - - - 
стаціонарного  металодетектора  для  рада  
підвищення  безпеки  працівників  та  збереження  Київської  області  
майна  приміщення  адміністративної  будівлі  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  
області, що  знаходиться  
за  адресою : м. Київ, проспект  Перемоги, 126 

12 Закупівля  та  встановлення  системи  Киево-Святошинська  районна  - 279,0 - - 
відеоспостереження  (відеонагляду) для  рада  
підвищення  безпеки  працівників  та  збереження  Київської  області  
майна  приміщень  адміністративної  будівлі  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  
області, що  знаходиться  за  адресою: м. Київ, 
проспект  Перемоги, 126 

13 Охорона  території  та  споруд  рекреаційного  Киево-Святошинська  районна  200,0 500,0 - - 
об'екту  «Смерекова  хата» рада  

Київської  області  

Киево-Святошинське  ВцЖКГ  
ВСЬОГО  4 890,0 7 444,7 - - 

Заступник  голови  ради 	 Д.М. Гусятннській  



Додаток  2 
до  Програми  

Фінансове  забезпечення  Програми  фінансової  підтримки  об'ектів  спільної  власності  
територіальних  громад  сіл, селища, міст  та  комунальних  підприемств, організацій  (установ, закладів) 

Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2017-2020 роки  

Обсяг  коштів, 
які  пропонуеться  Залучити  

Етапи  виконання  Програми  цсього  витрат  
на  виконання  Програми  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік  

на  виконання  Програми  (тис. грн) 

Обсяг  ресурсів, усього  (тис. грн.), 4 890,0 7 444,7 - - 12 334,7 

в  т. ч. - районний  бюджет  4 890,0 7 444,7 - - 12 334,7 

- інші  джерела  фінансування  - - - - - 

Заступник  голови  ради 	 Д.М. Гусятпнський  


