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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VП  скликланя  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  змін  до  Програми  щодо  спільного  використання  
структурними  підрозділами  Киево-Святошинської  районної  державної  

адміністрації  Кйівської  області  приміщення, що  належить  до  державної  власності  
і  знаходиться  на  балансі  цправління  державної  казначейської  служби  України  у  

Киево-Святошинському  районі  Кйівської  області  на  2017-2018 роки  

Відповідно  до  статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  
цкраїні», законів  цкраїни  «Про  місцеві  державні  адміністрації», «Про  
адміністративні  послуги», «Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності», 
з  метою  забезпечення  належних  умов  функціонування  структурних  підрозділів  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  та  цправління  державної  
казначейської  служби  цкраїни  у  Киево-Святошинському  районі, враховуючи  подання  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, висновки  
та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, 
фінансів  податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, 
районна  рада  

вирішила: 

І . Затвердити  зміни  до  Програми  щодо  спільного  використання  структурними  
підрозділами  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області  приміщення, що  належить  до  державної  власності  і  знаходиться  на  балансі  
цправління  державної  казначейської  служби  цкраїни  у  Киево-Святошинському  
районі  Київської  області  на  2017-2018 роки, затвердженої  рішенням  районної  ради  від  
25.05.2017 року  №  312-20-VII, що  додаються . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів  податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
25 жовтня  2018 року  
Ns 484-30-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 484-30-VII від  25 жовтня  2018 року  

Зміни  до  Програми  
щада  спільного  викаристання  структурними  підразділами  

Киево-святошинської  районнаї  державної  адміністрації  Київськаї  
абласті  приміщення  , ща  належить  до  державної  власнасті  і  знахадиться  

на  балансі  Управління  Державної  казначейської  служби  України  у  
Киево-Святашинськаму  районі  Київськаї  області  на  2017 - 2018 роки  

л-z. Кпіів  
2018 
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1. Назву  Програми  викласти  в  такій  редакції: 
«Програма  щодо  спільного  використання  структурними  підрозділами  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  та  цправління  державної  
казначейської  служби  цкраїни  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  
приміщення, що  належить  до  державної  власності  і  знаходиться  на  балансі  цправління  
Державної  казначейської  служби  України  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  
області  на  2017-2020 роки». 

Програма  спрямована  на  сприяння  з  боку  районного  бюджету  в  частині  виділення  
коштів  на  здійснення  капітального  ремонту  приміщення  об'екту  державної  власності  для  
забезпечення  утримання  приміщення  в  належному  стані, а  саме  для  забезпечення  
функціонування  структурних  підрозділів  Киево-Святошинської  РДА  та  Управління  
казначейства, які  розташовані  в  адмінбудівлі  і  надають  послуги  жителям  району  та  
здійснюють  обслуговування  розпорядників  коштів  Киево-Святошинського  району. 

2. для  проведення  капітального  ремонту  підвального  приміщення, ремонту  
вхідної  групи, часткового  капітального  ремонту  внутрішніх  електричних  мереж, 
капітального  ремонту  пожежної  сигналізації  пункт  7 «Напрями  діяльності  та  заходи  
Програми» доповнити  пунктами  2, 3, 4 такого  змісту: 
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2. Покращеиня  Частковий  2018Р  Киево- Райоиний  1490,00 Створеиня  
матеріально- капіталький  ремонт  Святошинська  бюджет  належких  умов  
технічного  ВнУТр1ШКІХ  районна  державна  для  

забезпечеиня  електричнпх  мереж, а,цмінісграція  фуинціонування  

органів  капітапький  ремонт Київської  області  - структурних  
пожежної  підроsділів  киево- 

державної  сигнапізації, головн  ий  Святоши  нської  
влади  капітапький  ремонт  р  розпорядних  райоиної  

окремих  приміщень  коштів  райоиного  державної  
адміністративної  бюджету, адлцністрації  
будінпі, що  Управління  київської  області  
знаходиться  на  державної  та  цправління  
бапансі  цправліиня  хазначейсьхої  Державної  
державної  служби  Україин  у  казначейської  
казначейської  

Киево— 
служби  цкраїин  у  

стryжби  цкраїни  у  киево- 
Киево- Святошинсьхому  Святошинському  
Святошинському  районі  Київської  районі  Київської  
районі  Київської  області  - області  
області  розпорядних  

коштів  райоиного  
бюджету  

З. Похращеиня  Капіrальний  2019р. Кнвво-Святошгпгська  Райоиний  1490,00 Створеиня  
матеріально- ремонт  райоина  державна  бюджет  належких  умов  
технічного  приміщення  адміністрація  для  

забезпечеиня  адміністративної  Київської  області  - фуинціонування  

органів  будівлі  що  головний  структурних  
розпортдднЕпс  коштів  підрозділів  Киево- 

державної  знаходиться  на  райоиного  бюджету, Святоши  нської  
влади  бапансі  управління  райоиної  

Управління  державної  державної  
Державної  казначейської  адміністрації  



казначейської  
служби  Ухраїни  
у  Киево- 
Святошинському  
районі  Київської  
області  

служби  цкраїни  у  
Киево— 
Святошинському  
районі  Київської  
області  -розпориднин  
коштів  райоиного  
бюджету  

Київської  області  
та  цправліиня  
Державної  
казначейської  
служби  цкраїни  у  
Киево-
Святошинському  
районі  Київської  
області  

4. Похращеиня  Капіrальний  2020p, Киево-Святошг-пгська  Райоиний  1490,00 Створення  
матеріально- ремонт  райоина  державна  бюджет  належких  умов  
технічного  приміщення  адміністрація  для  

забезпечеиня  адміністративної  Київської  області  - фуинціонуваннн  

органів  будівлі, що  головшкй структурних  
розпоряднгпс  коштів  підроsділів  Киево- 

державної  знаходиться  на  райоиного  бюджету, Святоши  нської  
влади  бапансі  управління  райоиної  

Управління  Державної  державної  
Державної  казначейської  адміністрації  
казначейської  служби  цкраїни  у  Київської  області  
служби  України  Киево— та  цправління  
у  Киево- Святошинському  Державної  

Святошинському  Районі  Київської  казначейської  

районі  Київської  обnасті  - служби  цкраїни  у  

області  
розпортдднипс  коштів  Киево- 
райоиного  бюджету  Святошинському  

районі  Київської  
області  

Начальник  управління  
з  питань  надання  адміністративнігі  послуг  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрацп 	 І.В. Гутій  


