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ВСТУП  

Програма  економічного, соціального  та  культурного  розвитку  
Киево  — Святошинського  району  Київської  області  на  2019 рік  (далі  — Програма) е  
документом, у  якому  на  основі  аналізу  розвитку  району, визначаються  цілі  та  
пріоритети 	економічного, 	соціального 	та 	культурного 	розвитку  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2019 рік  та  заходи  щодо  
реалізації  державної  політики, спрямованої  на  підвищення  якості  життя  та  добробуту  
громадян. 

Програма  розроблена  відповідно  до  Закону  України  від  23.03.2000 Ns 1602-ІІІ  
«Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм  економічного  і  соціального  
розвитку  України» , постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26.04.2003 Ns 621 «Про  
розроблення  прогнозних  і  програмних  документів  економічного  і  соціального  
розвитку  та  складання  проекту  державного  бюджету». У  Програмі  передбачений  
комплекс  завдань  та  заходів, спрямованих  на  стабілізацію  роботи  і  розвиток  основних  
галузей  виробничої  та  соціальної  сфери  області. 

Програма  підготовлена  на  виконання  листа  Київської  облдержадміністрації  
від  06.09.2018 Ns 11-21/4292 про  підготовку  проекту  Програми  соціально- 
економічного  та  культурного  розвитку  Київської  області  на  2019 рік. 

Метою  державної  програми  е  зростання  добробуту  і  підвищення  якості  життя  
населення  за  рахунок  забезпечення  позитивних  структурних  зрушень  в  економіці, 
підвищення  її  конкурентоспроможності  як  основи  для  збалансованого  зростання  
стандартів  та  показників  економічного  розвитку. 

Програма  визначае  цілі, завдання  та  основні  заходи  економічного  і  соціального  
розвитку  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018 рік. За  кожним  
напрямом  державної  політики  сформульовані  також  проблемні  питання, ризики  та  
критерії  ефективності . Заходи  державного  регутповання, які  реалізуються  шляхом  
застосування  економічних  і  організаційно -правових  важелів, повинні  закласти  основи  
для  стійкого  довгострокового  економічного  зростання  та  підвищення  добробуту  
населення . 

Відповідно  до  Програми  головні  зусилля  будуть  спрямовані  на  закріплення  
економічного  зростання  на  основі  його  інноваційно -інвестиційної  складової, 
забезпечення  доступу  до  результатів  економічного  зростання  для  якомога  більшої  
кількості  громадян, справедливої  оплати  праці  та  повноцінного  відновлення  робочої  
сили  та  задіяння  стимулів  до  збільшення  індивідуальних  доходів  громадян  шляхом  
підвищення  продуктивності  праці  з  метою  досягнення  головної  мети  розвитку  — 
підвищення  добробуту  населення  Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

Програма  розроблена  на  основі  вимог  Конституції  України  з  урахуванням  
положень : 

■ Законів  України: 
- «Про  місцеві  державні  адміністрації»; 
- «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»; 
-«Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм  економічного  і  

соціального  розвитку  України»; 
- «Про  державні  цільові  програми»; 



- «Про  стимутповання  розвитку  регіонів»; 
- «Про  інвестиційну  діяльність»; 
- «Про  режим  іноземного  інвестування»; 
- «Про  зовнішньоекономічну  діяльність»; 
-«Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності». 

■ Постанов  Кабінету  Міністрів  України: 
- від  26.04.2003 Ns 621 «Про  розроблення  прогнозних  і  програмних  документів  

економічного  і  соціального  розвитку  та  складання  проекту  державного  бюджету»; 
- від  06.08.2014 Ns 385 «Про  затвердження  Державної  стратегії  регіонального  

розвитку  на  період  до  2020 року» 

Прогнозні  розрахунки  показників  соціально-економічного  розвитку  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2019 рік  розроблені  на  підставі  
статистичних  даних  Держкомстату  України, Головного  управління  статистики  у  
Київській  області  та  Управління  статистики  у  Киево-Святошинському  районі, з  
врахуванням  прогнозних  макропоказників  економічного  і  соціального  розвитку  
Київської  області  на  2019 рік  і  відображають  наміри  структурних  підрозділів  
райдержадміністрації , територіальних  підрозділів  центральних  органів  виконавчої  
влади, місцевих  рад  Киево-Святошинського  району, а  також  підприемств, організацій  
і  господарств  району  щодо  результатів  їх  діяльності  у  наступному  році. 

Реалізацію  намічених  показників  передбачаеться  здійсшовати  в  основному  
через  економічні  важелі  державного  регулювання  та  виконання  заходів, передбачених  
актами  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, рішеннями  Київської  
обласної  ради, розпорядженнями  голови  Київської  обласної  державної  
адміністрації, рішеннями  Киево-Святошинської  районної  ради, розпорядженнями  
голови  Киево-Святошинської  райдержадміністрації , які  спрямовані  на  подальший  
розвиток  економіки  і  вирішення  найактуальніших  соціальних  проблем. 

У  процесі  виконання  Програма  може  уточшоватися, зміни  і  доповнення  до  
Програми  затверджуються  районною  радою  за  поданням  райдержадміністрації . 

Звітування  про  виконання  Програми  здійснюватиметься  за  підсумками  
року. 

1. Цілі  та  пріоритети  економічного, соціального  та  культурного  розвитку  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  у  2019 роді  

Основне  завдання  Програми  полягае  у  вирішенні  соціальних  проблем  та  
підвищення  рівня  життя  населення  Киево-Святошинського  району  Київської  області  
за  рахунок  подальшого  нарощування  економічного  потенціалу  шляхом  суттевого  
зростання  обсягів  залучення  інвестицій  в  економіку  району, насамперед  прямих  
іноземних, розвитку  конкурентоспроможного  промислового  і  сільськогосподарського  
виробництва, покращення  фінансового  стану  підприемств, розвитку  малого  і  
середнього  бізнесу. 
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3 метою  реалізації  зазначених  цілей  визначено  основні  пріоритетні  напрями  
розвитку  Киево-Святошинського  району  Київської  області: 

➢ реальний  сектор  економіки  - створення  умов  для  поступового  
перетворення  господарського  комплексу  у  високоефективну  систему, спрямовану  на  
забезпечення  стабільного  зростання  обсягів  виробництва, створення  сприятливого  
ринкового  середовища, та  стимутповання  інвестиційно -інноваційного  перетворень . 

Районна  влада  вважае  необхідним  спрямувати  основні  зусилля  на  забезпечення  
прогнозованості  економічної  і  соціальної  політики  для  життедіяльності  населення  
району  та  бізнес-середовища  на  основі  підвищення  конкурентоспроможності  
економіки  та  зміцнення  економічної, енергетичної, продовольчої  та  екологічної  
безпеки. 

➢ соціальна  сфера  - забезпечення  послідовного  та  стійкого  зростання  
показників, які  характеризують  рівень  життя  населення  району  та  в  першу  чергу  
збільшення  грошових  доходів  населення; 

➢ гуманітарна  сфера  - створення  в  районі  необхідних  умов  для  збереження  і  
зміцнення  репродуктивного  здоров 'я  населення, підтримки  молоді, захисту  інвалідів  
та  тподей  похилого  віку, забезпечення  розвитку  освіти, спорту, культури, відпочинку; 

Вирішення  вказаних  завдань  передбачаеться  здійснити  шляхом  реалізації  
пріоритетних  напрямів  щодо  поступального  та  збалансованого  розвитку  
економічної  та  соціальної  сфери  району: 

■ нарощування  темпів  приросту  інвестицій: збереження  позитивної  
інвестиційної  динаміки  як  внутрішнього, так  і  зовнішнього  попиту  шляхом  створення  
в  районі  сприятливого  інвестиційного  клімату, стимутповання  інвестиційної  
діяльності  підприемств  та  організацій, подальшого  формування  привабливого  
інвестиційного  іміджу  району  за  рахунок: презентації  інвестиційних  пропозицій  
району  на  міжнародних  економічних  та  інвестиційних  форумах  і  виставках, 
розміщення  на  веб-сторінці  Київської  обласної  державної  адміністрації  та  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  інвестиційних  пропозицій  
підприемств  і  організацій  району  українською  та  англійською  мовами. 

■ розбудова  ефективного  промислового  сектору: перетворення  його  у  
високоприбуткову  галузь  економіки  шляхом  продовження  формування  
інфраструктури  підтримки  інновацій, введення  в  дію  нових  виробничих  потужностей, 
залучення  інвестиційних  ресурсів, впровадження  енерго  та  ресурсозберігаючих  
технологій, що  дасть  можливість  задовольняти  матеріальні  та  соціальні  потреби  
населення . 

■ формування  конкурентоспроможного  агропромислового  виробництва: 
забезпечення  продовольчої  безпеки  району, підтримання  сировинної  бази  переробної  
промисловості, поліпшення  соціальної  сфери  села  шляхом  фінансово-економічних  
умов  розвитку  сільських  територій  та  поліпшення  умов  проживання  сільського  
населення . 

■ забезпечення  стійкого  розвитку  малого  підприемництва  й  підвищення  
його  ролі  у  соціально-економічному  житті  району: усунення  перешкод  для  
започаткування  та  розвитку  підприемницької  діяльності, забезпечення  їх  рівного  
доступу  до  ресурсів  району, активізація  фінансово-кредитної  та  інвестиційної  
підтримки  суб'ектів  малого  бізнесу  шляхом  часткового  відшкодування  відсоткових  
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ставок  за  кредитами, що  їм  надаються  на  реалізацію  інвестиційних  проектів, сприяння  
підвищеншо  конкурентоспроможності  продукції  малих  підприемств . 

■ запровадження  стратегії  планування  використання  земельних  ділянок  
відповідно  до  генеральної  схеми  розвитку  території: забезпечення  ефективного  
використання  земельних  ресурсів, забезпечення  прозорого  продажу  земельних  
ділянок  на  аукціонах, проведення  робіт  щодо  відновлення  земельного  фонду  району, 
розробка  містобудівної  документації  в  районі, визначення  принципових  підходів  до  
вирішення  питання  щодо  планування, забудови  та  іншого  використання  території  
району. 

■ Досягнення  вищезазначених  пріоритетних  напрямів  розвитку  економіки  
забезпечить  наповнення  бюджетів  усіх  рівнів  та  дозволить  спрямувати  фінансові  
ресурси  у  соціальну  сферу  для  створення  повноцінного  життевого  середовища, 
додержання  державних  соціальних  стандартів  та  гарантій: 

■ зростання  добробуту  та  підвпщення  рівня  жпття  населення: підвищення  
рівня  доходів  мешканців  району  шляхом  зростання  заробітної  плати  та  збільшення  її  
частки  у  структурі  доходів  населення, поліпшення  якості  робочих  місць  та  якості  
трудового  потенціалу  району, його  конкурентоспроможності  на  ринку  праці  та  
вжиття  заходів  щодо  запобігання  росту  безробіття  в  умовах  впливів  міжнародного  
розподілу  праці, створення  умов  для  гігіени  і  безпеки  праці, подальше  підвищення  
рівня  пенсійного  забезпечення  громадян, розвиток  пенсійного  реформування, 
подальше  розв 'язання  проблем  соціально-побутової, медичної, натуральної  і  
грошової  допомоги  малозабезпеченим , одиноким  громадянам, громадянам  похилого  
віку  та  інвалідам, поліпшення  умов  проживання  громадян  в  інтернатних  установах  
області. 

■ забезпечення  всебічного  розвитку  людини  як  особистості  та  найвищої  
цінності  суспільства: створення  мешканцям  району  умов  рівного  доступу  до  якісної  
освіти, продовження  роботи  із  створення  умов  для  здобуття  повноцінної  освіти  
різними  категоріями  дітей, створення  умов  для  відродження  та  розвитку  культури  на  
території  району, забезпечення  умов  для  творчого  розвитку  особистості, підвищення  
культурного  рівня  та  естетичного  виховання  громадян, поліпшення  діяльності  усіх  
складових  фізкультурного  руху  в  районі. 

■ розвиток  транспортної  інфраструктури : розробка  техніко-економічного  
обrрунтування  будівництва  нової  окружної  дороги  навколо  Киева. 

■ здійснення  природоохоронних  заходів  щодо  призупинення  погіршення  
стану  навколишнього  природного  середовища: зменшення  викидів  забруднюючих  
речовин  в  атмосферне  повітря, скидів  забрудшоючих  стоків  у  поверхневі  водойми  та  
поліпшення  якості  питної  води, впорядкування  поводження  з  твердими  побутовими  
відходами, збереження  лісового  фонду  району  та  розвиток  мережі  природно- 
заповідного  фонду. 

■ забезпечення  населення, підприемств  та  організацій  якісними  житлово- 
комунальними  послугами  та  створення  конкурентного  середовища  на  ринку  
житлово-комунальних  послуг: залучення  інвестицій  для  проведення  реконструкції, 
капітального  ремонту  та  модернізації  і  розвитку  житлового  фонду  та  систем  водо-, 
теплопостачання  та  водовідведення; забезпечення  беззбиткового  функціонування  
підприемств  житлово-комунального  господарства; формування  ринку  послуг  з  
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управління  та  утримання  багатоквартирних  будинків, посилення  контротпо  за  іх  
якістю. 

2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО  СЕКТОРУ  ЕКОНОМІКИ  

2.1. Промисловість  

Станом  на  01.12.2018 року  в  районі  налічуеться  153 звітуючих  промислових  
підприемства  основного  кола  звітності . Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  за  
підсумками  січня-жовтня  2018 року  складае  15 514 175,5 тис. грн, що  становить  
197,5 % до  річного  показника  Програми. 

У  2019 році  обсяг  реалізованої  промислової  продукції  прогнозуеться  на  рівні  
8 629 818 тис. грн., що  становить  110 % до  очікуваного  показника  2018 року. 
Протягом  останніх  років  спостерігаеться  позитивна  динаміка  нарощування  
відповідного  показника  до  минулих  років. 

За  9 місяців  2018 року  збільшили  обсяг  виробництва  продукції  по  відношеншо  
до  відповідного  показника  2017 року  наступні  промислові  підприемства  основного  
кола  звітності : 
- ТОВ  «Інтеркабель  Київ» - 9,7 %; 
- ТОВ  з  ІІ  «Чиста  вода» - 14 % 

Зменшився  обсяг  виробництва  продукції  за  звітній  період  на  наступних  
промислових  підприемствах  основного  кола  звітності : 
- ПАТ  «ВЛКЗ» -45,99 % 

Скорочення  обсягу  виробництва  в  першу  чергу  пов'язано  із  зменшенням  
державних  замовлень  на  відповідну  продукцію  за  підсумками  січня-червня  
2018 року. 

Покращення  ситуації  в  промисловості  у  2019 році  прогнозуеться  за  рахунок  
кредитування  банківськими  установами  відповідних  галузей  реального  сектору  
економіки  району, що  в  свою  чергу  надасть  можливість  поповнити  обігові  кошти  для  
оплати  матеріалів, енергоносіїв, переобладнання  і  модернізації  виробництв, в  
наслідок  чого  збільшиться  рівень  обсягів  виробництва  промислової  продукції  та  
подальшої  її  реалізації . 

Пріоритетні  напрямки  розвитку  на  2019 рік: 
• освоення  нових  видів  конкурентоспроможної  продукції, розширення  її  

асортименту, підвищення  якості; 
• впровадження 	нових 	наукоемних 	технологій, 	насамперед  

енергозберігаючих ; 
• удосконалення  роботи  маркетингових  служб  підприемств; 
• сприяння  підприемствам  району  у  залученні  інвестицій  для  реалізації  

інвестиційних  проектів  та  заходів  щодо  реконструкції  та  технічного  
переоснащення  виробничих  потужностей  з  метою  освоення  нових  видів  
конкурентоспроможної  продукції; 

• створення  та  постійне  оновлення  бази  даних  продукції, яку  виробляють  
промислові  підприемства  району, з  метою  використання  цих  матеріалів  
для  інформування  потенційних  споживачів  як  в  Україні, так  і  за  її  
межами; 



• забезпечення  активної  участі  підприемств  району  у  виставково - 
ярмаркових  заходах  з  метою  освоення  нових  ринків  реалізації  
виробленої  продукції; 

• сприяння  підприемствам  району  у  запровадженні  европейської  системи  
контротпо  якості  продукції; 

• забезпечення  інформування  підприемств  щодо  інноваційних  розробок  
наукових  установ  Національної  академії  наук  України  та  вищих  
навчальних  закладів . 

Відповідальні: відділ  економічного  розвитку  і  торгівлі  РДА, органи  місцевого  
самоврядування, комісії  районної  ради. 

2.2. Агропромисловий  комплекс  

Очікування  та  прогнозоване  виробництво  
основної  сільськогоспода nської  пnодvкції  по  nайонv 

Показиики  
2017 . 2018 . 2019 . 2019 . до  2018 . 
факт. очікув. прогноз. +/- % 

1 2 3 4 5 б  

РОСЛИННИЦТВО : 
Валовий  збір, тонн: 
Зерновіізернобобовікультури  10054 10473 14700 +4227 140 
Соняшник  706 6120 2000 -4120 33 
Соя  1667 2327 2400 +73 103 
Картопля  12364 9975 10100 +125 101 
Овочі  (відкр . і  закр. грунту) 7737 6400 5878 -522 92 

Плоди  та  ягоди  109,5 1789 1854 +65 104 
Урожайність, ц/га: 
Зернові  і  зернобобові  культури  28,0 52,0 35,0 -17,0 67 
Соняшник  19,4 27,5 25,0 -2,5 91 
Соя  24,5 27,7 30,0 +2,3 108 

Картопля  321,7 397,8 402,4 +4,6 101 
Овочі  (відкр .грунту) 470,6 455,2 485,0 +29,8 107 
Плоди  та  ягоди  2,7 53,1 55,0 +1,9 104 

ТВАРИННИЦТВО: 
Поголів'я  худоби  (на  кінець  року), голів: 

Велика  рогата  худоба  (ВРХ) 3119 3082 3170 +88 103 
у  т. ч.: корови  1479 1460 1480 +20 101 

Свині  5032 5000 5200 +200 104 
Вівці  34 39 39 0 0 
Кролі  2012 2050 2100 +50 102 
ВироWено  у  живій  масі  - всього, 
тонн  

1183 1285 1332 +47 104 

у  т.ч.: ВРХ  426 411 440 +29 107 
свиней  757 874 892 +18 102 

Реалізовано  на  забій  у  живій  масі  - 
всього, тонн: 

834 804 855 +51 106 

у  т.ч.: ВРХ  377 356 385 +29 108 
свиней  443 431 450 +19 104 
іншої  худоби  14 17 20 +3 118 
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Валовий  надій  молока, тонн  8505 8540 8675 +135 102 
Надій  на  корову  (кг) 5751 5849 5862 +13 100 

За  прогнозами  у  2018 році  плануеться  реалізувати  сільськогосподарську  
продукцію  на  суму  142 260,8 тис.грн., що  на  7 % більше  в  порівнянні  з  минулим  
роком. У  2019 році  прогнозуеться, що  обсяг  реалізації  сільгосппродукції  
підприемствами  всіх  форм  власності  буде  на  рівні  155 064,3 тис.грн., що  становитиме  
109 % до  очікуваного  показника  у  2018 році. В  першу  чергу  збільшення  обсягу  
реалізації  с/г  продукції  очікуеться  за  рахунок  призупинення  скорочення  та  стабілізації  
кількості  великої  рогатої  худоби, відновленшо  капітальних  інвестицій  в  
реконструкцію  сільськогосподарських  комплексів  та  впровадження  нових  технологій  
в  овочівництві  відкритого  грунту. 

Пріоритетні  напрями  розвитку  
агропромислового  комплексу  на  2019 рік: 

- залучення  в  аграрний  сектор  кредитів  та  створення  реальних  умов  для  їх  
здешевлення  шляхом  отримання  часткової  компенсації  відсоткової  ставки  за  
кредитами, залученими  суб'ектами  господарювання  агропромислового  
комплексу; 

- збільшення  виробництва  якісної  сільськогосподарської  продукції; 
- покращення  виробниками  системи  зберігання, переробки  та  реалізації  

сільськогосподарської  продукції; 
- створення  умов  для  збільшення  поголів 'я  корів  та  надоїв  молока  на  корову  для  

досягнення  рівня  економічної  стабільності  господарств  шляхом  отримання  з  
державного  бюджету  спеціальної  бюджетної  дотації  за  утримання  корів  
молочного  напряму  продуктивності ; 

- фінансова  державна  підтримка  по  частковому  відшкодуваншо  вартості  етапів  
будівництва  та  реконструкції  тваринницьких  ферм  і  комплексів, доїльних  залів, 
підприемств  з  переробки  та  зберігання  с/г  продукції; 

- збільшення  площ  садів  та  ягід  в  сільськогосподарських  підприемствах  шляхом  
надання  фінансової  підтримки  агровиробникам  по  програмі  «Державна  
підтримка  розвитку  хмелярства, закладення  молодих  садів, виноградників  та  
ягідників  і  нагляд  за  ними»; 

- контроль  по  сплаті  орендної  плати  за  використання  земельної  частки  (паю) не  
менше  3% від  вартості  орендованої  землі  та  доведення  її  до  рівня  7%. 

Відповідальні: відділ  агропромислового  розвитку  РДА, органи  місцевого  
самоврядування  району, комісії  районної  ради. 

2.3. Транспортна  галузь  

Станом  на  01 грудня  2018 року  в  районі  зареестровано  124 автотранспортних  
підприемства  різних  форм  власності, із  них: вантажних  автотранспортних  
підприемств  79, підприемств  автомобільного  регулярного  транспорту  20, підприемств  
нерегулярного  пасажирського  транспорту  14, підприемств  з  діяльності  таксі  11, також  
вагома  частка  пасажирських  перевезень  припадае  на  дотпо  Південно-Західної  
залізниці . 

Автобусним  сполученням  охоплені  всі  населені  пункти  району, так  станом  на  
01.12.2018 року  перевезення  пасажирів  у  районі  здійсшоеться  на  82 автобусних  
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маршрутах, з  яких  18 транзитних . Обслуговують  ці  маршрути  18 автотранспортних  
підприемств  різної  форми  власності . 

Кількість  перевізників  району  у  2017, 2018 роках  та  прогноз  на  2019 рік  

Назва  перевізника  
2017 2018 2019 

Київські  автопарки  - - - 
Відкрите  акціонерне  товариство  - - - 
Товариств  з  обмеженою  відповідальністю  9 9 9 
Фізичні  особи  - підприемці  1 1 1 
Приватні  підприемства  8 8 5 

Всього: 
18 18 14 

Оновлення  рухомого  складу  на  транспортних  підприемствах  району  за  
власні  кошти  підприемств  

No 

\ 
Транспортні  підприемства  

Кількість  
транспортних  засобів  
станом  на  01.11.2018 р. 

Кількість  
транспортних  
засобів, гцо  

плануеться  придбати  
2019 році  

1 ПП  «А.Т.Н.» 150 4 
2 ПП  «АКІВ» 19 5 
3 ППІ  «Надія-2000» 95 7 
4 ТОВ  «Кийтранс  — 2005» 282 10 
5 ТОВ  «Клайт» 81 4 
6 ТОВ  «Транс-групп» 40 5 
7 ТОВ  „Ірпінське  АТП  — 13250" 20 1 
8 ТОВ  « Спецінтертранс» 51 3 
9 ТОВ  «Троїцька  Артіль» 8 4 
10 ПП  «Універсал-Транс» 28 5 
11 ПП  «Авто-Пас  лайн» 18 7 
12 ТОВ  «Авто-Круїз-Плюс» 32 4 
13 ТОВ  «Автосервіс» 25 3 
14 ТОВ  «Фастів-Автотранс» 31 8 

Всього: 880 70 

Пріоритетні  напрями  розвитку  на  2019 рік: 
— виконання  відповідно  до  чинного  законодавства  необхідних  робіт  для  

початку  будівництва  великої  кільцевої  автомобільної  дороги  навколо  м. Киева  ВКАД; 
— підвищення  безпечності  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  на  автодоргах  за  

рахунок: 
- облаштування  зон  наземних  пішохідних  переходів;; 
- ліквідація  ділянок  з  підвищеною  аварійністю; 
- запровадження  незалежного  контролю  за  якістю  виконання  робіт  
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2.4. Науково-інноваційна  діяльність  
Інновадійна  діяльність  на  підприемствах: 
Передбачаеться, що  у  2019 році  інноваційну  діяльність  здійснюватимуть  

5 підприемств  району, а  саме: ВАТ  « Вімм  Біль  Данн  Україна» , ТОВ  «Авангард» , 
ВАТ  «Ливарно-ковальський  завод» , ЗАТ  «Вишнівська  взуттева  фабрика» 
Дп  « жмз  « Візар». 

Вказаними  підприемствами  впроваджено  5 нових  технологічних  процеси. 
Найбільшу  частку  у  2019 році  у  загальній  сумі  інноваційних  витрат  

становитимуть  витрати  на  придбання  машин, обладнання  та  програмного  
забезпечення . Основним  джерелом  фінансування  інноваційної  діяльності  залишаться  
власні  кошти  підприемств . 
Інновадійна  діяльність  у  галізі  освіти: 

Інформація  
про  розширення  дослідно-експериментальної  роботи  (ДЕР) та  інноваційної  

діяльності  (ІД) в  закладах  освіти  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  2019 рік  

Ns Напрями  дослідно- Кількість  Кількість  учасників  
з/п  експериментальної  та  інноваційної  задіяних  інноваційної  діяльності  

діяльності  закладів  освіти  закладів  (вчителів / 
Киево-Святошинського  району  у  освіти  учнів) 

2017-2018 н. . 
Дослідно-ексnеримента✓аьнаробота  всеукраїнськогорівня  

1 Теоретико-методологічнізасадщ  1 70/ 1 5 5 б  
модетдоваиня  розвитку  авторських  шкіл  на  
базі  загальноосвітніх  навчатшннх  закладів  
України  

2 Науково-методичнri засади  впровщсеиня  3 8/424 
фінансової  грамотності  в  навчальнo- 
виховнuй  процес  навчальшлх  закладів  

3 Тьюторська  техиологія  як  засіб  реапізації  2 5 8/ 143 4 
принпuпу  індивідуапізації  в  освіті  

4 Організаційно -педагогічні  засади  1 7/182 
допрофільного  та  профільного  
навчання  за  педагогічною  
технологіею  «Ростою>» 

5 Науково  — методичнri засадщ  впроваджеиня  1 1/ 17 
вітчизняної  моделі  медіаосвіти  в  
навчатшнo-виховний  процес  
загальноосвітнього  навчатшного  закладу  
України  

б  Розроблеиня  і  впроваджеиня  навчатшнo- 1 2/60 
методиLпіого  забезпечеиня  початкової  
освіти  в  умовах  реапізації  нового  
Державного  сгандарту  початкової  
загальної  освіти  
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7 Психологo-педагогічне  забезпечения  3 43/588 
особистісно  зоріентованої  освіти  на  
засадах  rуманної  педагогіки  в  
доцпсільному  навчатшному  закпаді  

8 Козацько-лнщарське  виховання  як  1 5/43 
складова  національно-патріотичного  
виховання  в  умовах  доцпсільного  закладу  

Дослідно-ексnериментаrіьнароботарегіонаrіьногорівня  
9 Впровадження  диференційованиУ  форм  1 22/ 13 б  

організації  профільного  навчання  
10 Психологічні  основи  забезпечення  1 52/45 

організагрйного  розвитку  та  формування  
інновагцйної  органцзаційної  культури  
навчальниУ  закпадрв  

11 Впровадження  нового  навчатшно- 2 2/41 
методиLпіого  забезпечення  початкової  
освіти  в  умовах  реапізації  нового  
Державного  стандарту  початкової  
загальної  освіти  

Наnрями  інновагуійної  діяаьності  
12 Навчально-розвивальна  програма  10 61/1199 

«Інтелект  України» 
13 Програма  Сприяння  просвітнtiпwкій  роботі  6 1 8/42 1 

рівний  - рівному  серед  молоді  України  
щодо  здорового  способу  житrя  

14 Програма  «Школа  проти  СНІДу» 9 85/1392 

15 Розвиток  громадянськиУ  компетентносreй  1 3/216 
в  Україні  (за  українсько-пшейщрськuм  
проекгом  «Сприяння  розвитку  освіти  дпя  
демократиLпіого  громадянства  в  Україні») 

16 Освіта  дпя  демократиLпіого  громадянипrа  1 1/93 
та  прав  тдодuuu (пrвейдарськuй  проекг) 

17 Використанняелекгроннuхзасобів  4 11/1032 
навчального  призначення  
«Розумники» 

18 «Школа  як  осередок  розвитку  1 107/ 1518 
громадю> 

19 Система  розвивального  навчання  2 13/366 
Ельконіна-Давидова  

20 Школа  з  підготовки  координаторів  3 4/70 
Шкільної  Служби  Порозуміння  
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21 Проект  Европейського  союзу  «Е- 1 4/ 152 
Twinning P1us» 

22 1VІіжнародний  проект  «Go Camp» 1 5/102 
23 Всеукраїнський  освітній  проект  «На  1 2/50 

крилах  успіху» 
24 Українсько-естонський  проект  «Міксіке  2 8/ 154 

в  Українv> 
25 Реалізація  педагогічної  технології  7 26/673 

«Росток» в  навчально-виховному  
процесі  

Основні  завдання  та  заходи  на  2019 рік: 
• надання  інноваційно -активним  підприемствам  інформаційно -консультативної  

допомоги  з  боку  місцевих  органів  влади. 

• забезпечення  сприятливих  умов  для  розвитку  інноваційної  діяльності, 
впровадження  високотехнологічних  проектів, стимутповання  залучення  
новітніх  технологій  у  виробничу  діяльність  та  сферу  надання  послуг. 

Відповідальні : відділ  економічного  розвитку  і  торгівлі  РДА, відділ  
агропромислового  розвитку  РДА, відділ  освіти  РДА, відділ  
охорони  здоровя  РДА, органи  місqевого  самоврядування, комісії  
районної  ради. 

2.5. Споживчий  ринок  

Станом  на  01.11.2018 року  реалізація  продовольчих  та  непродовольчих  товарів, 
надання  послуг  населеншо  району  здійсшоеться  через  1615 підприемств , 209 закладів  
ресторанного  господарства  різних  форм  власності  (у  тому  числі  140 у  сільській  
місцевості), які  впроваджують  на  сучасному  споживчому  ринку  району  сучасні  
технології, нові  методи  обслуговування, високу  культуру  споживання . Побутові  
послуги  (за  20 видами) населенню  надають  230 підприемств  побутового  
обслуговування  (у  тому  числі  109 у  сільській  місцевості). 

Обсяг  роздрібного  товарообігу  за  всіма  каналами  реалізації  за  
січень-червень  2018 року  складае  7 155 068 тис.грн, що  становить  119,7 % до  
відповідного  показника  2017 року  та  123 % до  річного  показника  Програми. 

У  2019 році  прогнозуеться  збільшення  обсягу  роздрібного  товарообороту  на  
10 % по  відношеншо  до  очікуваного  показника  2018 року  2 634 343 тис.грн., що  
становитиме  за  підсумками  2019 року  2 897 777 тис.грн. 

Обсяг  реалізованих  послуг  за  ІІ  квартал  2018 року  становить  
1 003 273,3 тис. грн, , що  складае  41,9 % до  річного  показника  Програми. 
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У  2019 році  прогнозуеться  збільшення  обсягу  роздрібного  товарообороту  на  
10 % по  відношеншо  до  очікуваного  показника  2018 року  6 390 969 тис.грн., що  
становитиме  за  підсумками  2019 року  7 030 066 тис.грн. 

Основні  цілі, завдання  та  заходи  на  2019 рік: 
• формування  ефективної  торговельної  інфраструктури  споживчого  ринку, 

здатної  задовольнити  зростаючі  потреби  населення  в  якісних  товарах  та  
послугах, забезпечення  високого  рівня  обслуговування  у  сучасних  умовах; 

• забезпечення  реалізації  державної  політики  в  сфері  послуг, спрямованої  на  
вдосконалення  торговельного  та  побутового  обслуговування  населення; 

• насичення  споживчого  ринку  району  широким  асортиментом  якісних  
продовольчих  та  непродовольчих  товарів; 

• розширення  та  раціональне  розміщення  мережі  підприемств  торгівлі  і  
ресторанного  господарства; 

• вдосконалення  діяльності  об'ектів  ринкового  господарства, завершення  
реконструкції  та  будівництво  нових  об'ектів  ринкового  господарства  

2.6. Розвиток  підприемництва  

Станом  на  01.10.2018 року  в  районі  зареестровано  12 508 юридичних  осіб, з  
них: ТОВ  — 8 346, ПП  — 1760, АТ  — 141, Колективних  підприемств  — 349, 
Комунальних  підприемств  — 38, Фермерських  господарств  — 122, Спільних  
підприемств  — 19, інших  — 1 731. 

Розпорядженням  голови  райдержадміністрації  від  13.12.2013 Ns 1021 створений  
Центр  надання  адміністративних  послуг  у  Киево-Святошинському  районі. Центр  
надання  адміністративних  послуг  розміщений  за  адресою : Київська  область, Киево- 
Святошинський  район, м.Вишневе, вул. Лесі  Українки,88. Центр  надання  
адміністративних  послуг  (далі-ЦНАП), пристосований  для  швидкого  і  комфортного  
обслуговування  громадян, з  просторим  великим  приміщенням  (370 м. кв.), 
напівпідвальним  приміщенням  для  зберігання  реестраційних  справ  (150 м. кв), 
наявністю  електронної  черги  та  сучасного  комп'ютерного  обладнання . 

За  9 місяців  2018 року  до  ЦНАПу  надійшло  35 663 звернення, надано  
консультацій  — 71 326, опрацьовано  та  прийнято  на  облік  близько  22 135 
реестраційних  справ. 

Станом  на  01.10.2018 року  ЦНАП  забезпечуе  надання  113 видів  послуг. 
30 вересня  2018 року  у  с.Чабани  Киево-Святошинського  району  Київської  

області  було  відкрито  Центр  надання  адміністративних  послуг. На  сьогодні  центр  
надае  54 види  послуг. 

Відповідальні : відділ  економічного  розвитку  і  торгівлі  РДА, відділ  державної  
реестрації  юридичних  та  фізичних  осіб-підприемців, дозвільний  
центр  РДА, органи  місцевого  самоврядування, комісії  районної  
ради. 



16 

2.7. Будівництво  

Станом  на  01.10.2018 року  у  районі  діе  62 будівельних  підприемства . 
Обсяг  виконаних  будівельних  робіт  підрядними  та  ремонтними  організаціями  

району  за  січень-жовтень  2018 року  склав  1 117 524,0 тис. грн, що  становить  192 % до  
річного  показника  Програми, що  у  свою  чергу  позначаеться  на  сталому  зростанні  
кількості  жителів  Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

У  2019 році  обсяг  виконаних  будівельних  робіт  підрядними  будівельними  і  
ремонтними  організаціями  прогнозуеться  на  рівні  769 334 тис. грн., що  становить  115 
% до  очікуваного  показника  2018 року. Протягом  останніх  років  спостерігаеться  
позитивна  динаміка  нарощування  відповідного  показника  до  минулих  років. 

Основні  пріоритетні  напрямки  розвитку  галузі  у  2019 році: 
• фінансування  житла  за  рахунок  населення  у  порядку  пайової  участі; 
• подальше  забезпечення  житлом  військовослужбовців , звільнених  у  запас  або  

відставку, учасників  бойових  дій  в  Афганістані  та  военних  конфліктів, членів  
сімей  військовослужбовців , що  загинули  під  час  виконання  у  зарубіжних  
країнах  ними  службових  обов'язків  та  інших  пільгових  категорій  населення  
(при  наявності  фінансування  з  державного  бюджету); 

• забезпечення  житлом  інвалідів  І  та  ІІ  групи  з  числа  військовослужбовців ,які  
брали  участь  в  АТО  та  сімям  загиблих  (які  потребують  поліпшення  житлових  
умов); 
Актуалізація  та  оновлення  містобудівної  доекументації  на  місцевому  рівні  

(сільським,селищним,міським  радам), що  вктпочае  наступні  види  робіт: 
• коригування  та  оновлення  генеральних  планів; 
• розроблення  планів  зонування  територій; 
• актуалізацію  картографо -геодезичної  основи; 
• перенесення  з  паперових  носіїв  у  векторну  цифрову  форму  попередньо  

затвердженої  документації; 
• приведення  містобудівної  документації  у  відповідність  із  вимогами  

законодавства  у  сфері  містобудівної  дільності,будівельних  норм,державних  
стандартів  і  правил  (у  разі  внесення  таких  змін). 

Відповідальні : відділ  містобудування  архітектури  РДА, відділ  ЖКГ  РДА, 
органи  місцевого  самоврядування, комісії  районної  ради. 

З. ІНВЕСТИЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  

Основною  метою  реалізації  інвестиційної  політики  у  2019 році  е  нарощування  
обсягів  залучення  інвестицій  в  економіку  району, зокрема, з  метою  проведення  
реконструкції  та  технічного  переозброення  підприемств, розвитку  мережі  об'ектів  
соціально-культурного  та  комунального  призначення  тощо. 

Іноземні  компанії  можуть  зацікавитися  інвестиційною  пропозиціею  
індустріального  парку  «Мироцьке», що  знаходиться  в  с. Мироцьке  
Киево-Святошинського  району  Київської  області. Індустріальний  парк  « Мироцьке» 
вктпочений  до  реестру  індустріальних  (промислових) парків. В  парку  передбачаеться  
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можливість  здійснення  таких  видів  діяльності : виробництво  будматеріалів ; 
деревообробна, легка, харчова  промисловість ; приладобудування ; альтернативна  
енергетика; матеріально -технічне  постачання  і  збут; промисловість  засобів  
обчистповальної  техніки; інформаційно -обчистповальний  обслуговування ; наука  і  
наукове  обслуговування ; електротехнічна  промисловість  та  інше. 

Прогноз  надходження  інвестицій  до  району  в  2018 році  
• Обсяг  освоених  капітальних  інвестицій  прогнозуеться  на  рівні  7 202 457, що  

складатиме  110 % по  відношеншо  до  очікуваного  показника  2018 року  (6 547 
688), позитивна  тенденція  щодо  збільшення  обсягу  капітальних  інвестицій  
збережеться  у  2019 році. 

• до  кінця  2019 року  надходження  прямих  іноземних  інвестицій  прогнозуеться  
на  рівні  468 574 тис. дол. США, що  на  10 % більше  очікуваного  показника  
2018 року  (425 976 тис. дол. США). 

Основні  обсяги  іноземних  інвестицій  направлені  в  ті  галузі, які  мають  
найкращу  перспективу  розвитку  та  можуть  забезпечити  високу  ефективність  
інвестицій . Це  промисловість, будівництво, транспорт  та  операції  з  нерухомістю  та  
оптова  і  роздрібна  торгівля. 

Основні  цілі, завдання  та  заходи  на  2019 рік: 
• стимутповання  інвестиційної  діяльності  підприемств  та  організацій; 
• створення  в  районі  сприятливого  інвестиційного  клімату; 
• підвищення  інвестиційного  іміджу  району  та  зацікавленості  як  вітчизняних, так  

і  іноземних  інвесторів  у  2019 році  відбуватиметься  шляхом  розширення  і  
оновлення  бази  інвестиційних  проектів  підприемств  та  організацій  району  для  
потенційних  інвесторів; 

• розміщення  інформації  щодо  інвестиційного  потенціалу  та  інвестиційної  
діяльності  району  в  мережі  Internet; 

• активізація  інформативної  відкритості  району  у  сфері  висвітлення  
інвестиційного  потенціалу  району  на  семінарах, конференціях; 

• залучення  керівників  підприемств  у  семінарах  з  питань  підготовки  
інвестиційних  проектів, бізнес-планів  та  їх  презентацій  з  метою  залучення  
інвесторів. 

Відповідальні : відділ  економічного  розвитку  і  торгівлі  РДА, органи  місцевого  
самоврядування, керівники  підприемств, комісії  районної  ради. 

4. ЖИТЛОВО-КОМУИАЛЬИЕ  ГОСПОДАРСТВО  

На  території  району  впроваджуеться  Урядова  стратегія  розвитку  шляхом  
виконання  заходів  районної  «Програми  будівництва, реконструкції  та  ремонту  
об'ектів  інфраструктури  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  
2018 — 2019 роки» , по  таким  напрямкам : будівництво, реконструкція  та  ремонт  
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закладів  освіти, охорони  здоров 'я; культури, музеїв, спортивних  споруд; об'ектів  
житлово-комунального  та  дорожнього  господарства; адміністративних  приміщень . 
В  2018 році  виділено  285 410,246 тис. грн  з  яких: 
113 631,9 тис. грн  на  будівництво, реконструкцію  та  ремонт  закладів  освіти; 
79 371,5 тис. грн  на  будівництво, реконструкцію  та  ремонт  закладів  охорони  
здоров 'я; 
12 729,0 тис. грн  на  будівництво, реконструкцію  та  ремонт  будинків  культури, 
музеїв, спортивних  споруд; 
68 247,9 тис. грн  на  будівництво, реконструкцію  та  ремонт  об'ектів  житлово-
комунального, дорожнього  господарства; 
4 414,2 тис. грн  на  будівництво, реконструкцію  та  ремонт  адміністративних  
приміщень . 

Динаміка  заборгованості  з  оплати  житлово-комунальних  послуг  населення  
збільшуеться, що  пов'язано  з  низьким  рівнем  доходів  громадян, та  здорожчанням  
вартості  житлово-комунальних  послуг. 

На  кінець  2016 року  заборгованість  становила  — 450 млн. грн. 
На  кінець  тпотого  2017 року  заборгованість  становить  715 млн. грн. 
На  кінець  жовтня  2018 року  заборгованість  становить  1,23 млрд. грн  

Фінансування  заходів  передбачених  для  розвитку  житлово-комунального  
господарства  населених  пунктів  Киево-Святошинського  району  

Київської  області  у  2018 роді  

Ns Назва  заходу  План, Джерела  
з/п  тис.г  н. фінансування  
БОЯРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  станції  очистки  води  на  1 278,85 Обласний, 
водопровідній  насосній  станції  Ns3, Районний, 
розташованої  за  Міський  
адресою:08150,Київська  область, м. бюджет, 
Боярка, вулиця  Соборності,49. Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

2 Будівництво  станції  очистки  води  на  233,65 Обласний, 
свердловині  розташованої  за  адресою : Районний, 
08150,Київська  область, Киево- Міський  
Святошинський  р-н  м. Боярка, вул. бюджет, 
Кібенка  74/ 1 Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

3 Будівництво  станції  очистки  води  на  1 104,11 Районний, 
водопровідній  насосній  станції  Ns5, Міський  
розташованої  за  бюджет, 
адресою:08150,Київська  область  м. Інші  кошти  не  
Боярка, вулиця  Магістральна, 49а  заборонені  

законодавством  
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4 Будівництво  станції  очистки  води  на  3 992,79 Обласний, 
водопровідній  насосній  станції  Ns4, Районний, 
розташованої  за  ". Міський  
адресою:08150, Київська  область, м. бюджет, 
Боярка, вулиця  Білогородська, 63" Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

5 Будівництво  каналізаційної  мережі  для  1 155,18 Обласний, 
підктпочення  мешканців  мікрорайону  Районний, 
по  вул. Лисенко, Кібенка  та  прилеглих  Міський  
вулиць  в  м. Боярка» бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
6 Капітальний  ремонт  каналізаційної  787,48 Обласний, 

насосної  станції  Ns 2 в  місті  Боярка, Районний, 
Киево-Святошинського  району, Міський  
Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
7 Капітальний  ремонт  водопровідно - 832,95 Обласний, 

насосної  станції  Ns 3 в  місті  Боярка, Районний, 
Киево-Святошинського  району, Міський  
Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
8 Капітальний  ремонт  водопровідно - 424,75 Обласний, 

насосної  станції  Ns 5 в  місті  Боярка, Районний, 
Киево-Святошинського  району, Міський  
Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
9 Капітальний  ремонт  каналізаційної  283,64 Обласний, 

насосної  станції  Ns 4 в  місті  Боярка, Районний, 
Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
10 Придбання  та  встановлення  400 Обласний, 

лічильників  обліку  води  для  Районний, 
багатоповерхових  будинків  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  
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законодавством  
11 Геолого-економічна  оцінка  питних  100 Обласний, 

підземних  вод  по  Боярка-Забір'я  Районний, 
Міський  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
12 Капітальний  ремонт  території  зелених  80 Обласний, 

насаджень  загального  користування  — Районний, 
парку  Перемоги  по  вул. Хрещатик, 86в  Міський  
в  місті  Боярка  Киево-Святошинського  бюджет, 
району  Київської  області  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

13 Придбання  машини  МАЗ  300 Районний, 
для  використання  в  комунальному  Міський  
господарстві  міста. бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 10 973,4 

ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  
1 Придбання  спецтехніки  для  3 600 Районний, 

прибирання  міста  місцевий  
бюджет  

2 Капітальний  ремонт  та  заміна  ліфтів  в  2 500 Районний, 
житлових  будинках  місцевий  

бюджет  

3 Встановлення  обладнання  хімічної  2 600 Районний, 
деаерації  води  на  котельні  по  вул. місцевий  
Київська,ll бюджет, кошти  

підприемства  
4 Прокладання  нової  теплової  мережі  на  3 100 Районний, 

ділянці  від  ТК-35 через  ТК-35-2 по  вул. місцевий  
Свропейська  м. Вишневе  бюджет, кошти  

підприемства  
5 Закупівля  та  монтаж  двох  котлів  типу  3 500 Районний, 

REX -240 на  котельні  Ns3 місцевий  
бюджет, кошти  
підприемства  

б  Заміна  кабельних  ліній  10 кВ  від  ПС  2 900 Районний, 
«Жуляни  до  РП  — 113 та  від  місцевий  
вул.Промислова  до  ПС  «Жуляни» бюджет, кошти  

підприемства  
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7 Будівництво  підземного  резервуару  для  1 900 Обласний, 
води  та  зовнішніх  мереж  водопроводу  районний, 
та  каналізації  об»емом  3 тис.куб.м  по  місцевий  
вул. Европейська,45 бюджет  

8 Капітальний  ремонт. Влаштування  879,5 Державний, 
дощової  каналізації  по  пров. Весняний  обласний, 
в  м. Вишневе  Київської  області  районний, 

місцевий  
бюджет  

9 Капітальний  ремонт. Влаштування  1 487 Державний, 
дощової  каналізації  по  вул. Василя  обласний, 
Стуса  в  м. Вишневе  Київської  області  районний, 

місцевий  
бюджет  

10 Капітальний  ремонт. Влаштування  1 600 Державний, 
дощової  каналізації  по  вул. Івана  обласний, 
Франка  в  м. Вишневе  Київської  області  районний, 

місцевий  
бюджет  

11 Капітальний  ремонт. Влаштування  2 088,1 Державний, 
дощової  каналізації  по  вул. Богдана  обласний, 
Хмельницького  в  м.Вишневе  Київської  районний, 
області  місцевий  

бюджет  
12 Капітальний  ремонт. Влаштування  968,2 Державний, 

дощової  каналізації  по  вул. обласний, 
Володимира  Сосюри  в  м.Вишневе  районний, 
Київської  області  місцевий  

бюджет  
13 Капітальний  ремонт. Влаштування  2 439,3 Державний, 

дощової  каналізації  по  вул. Петра  обласний, 
Дорошенка  в  м.Вишневе  Київської  районний, 
області  місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 29 562,1 

ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  
1 Виготовлення 	проектів 	на 	заміну  140 Місцевий  

покрівель  багатоповерхових  будинків  бюджет  
2 Заміна  покрівель  в  багатоповерхових  5 000 Районний  

будинках  смт. Чабани  бюджет  
3 Робочий  проект  та  експертна  оцінка  на  60 Місцевий  

утеплення  будинків  бюджет  
4 Утеплення  багатоповерхових  будинків  2 000 Обласний  

в  смт. Чабани  та  с. Новосілки  бюджет  
5 Встановлення 	теплових 	пунктів 	в  630 Місцевий  

житлових  будинках  бюджет  
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б  Капітальний 	ремонт 	відмостки  1550 Місцевий  
житлових  будинків  в  смт. Чабани  та  с. бюджет  
Новосілки  

7 Утеплення 	технічних 	поверхів  200 Місцевий  
багатоповерхових  будинків  бюджет  

8 Капітальний 	ремонт 	покрівель  4 000 Місцевий  
багатоповерхових  будинків 	 с. бюджет  
Новосілки  

9 Перекладка 	водопровідної 	мережі 	в  1800 Місцевий  
смт. Чабани  бюджет  

10 Проектування 	та 	будівництво  300 Інші  кошти, 
артезіанських  свердловин  не  заборонені  

законодавством  
11 Проект  капітального  ремонту  головної  860 Інші  кошти, 

КНС  в  с.Новосілки  не  заборонені  
законодавством  

12 Проектно-кошторисна  документація  на  100 Місцевий  
дренажну  систему  бюджет  

13 Будівництво  дренажної  системи  Інші  кошти, 
400 не  заборонені  

законодавством  
14 Проектно-кошторисна  документація  на  50 Інші  кошти, 

будівництво  підпірної  стіни  не  заборонені  
законодавством  

15 Будівництво  підпірної  стіни  Інші  кошти, 
300 не  заборонені  

законодавством  
16 Технічне  переоснащення  каналізаційної  1 418,7 Обласний  

насосної  станції  (КНС) в  смт. Чабани  бюджет  
17 Будівництво  госп-побутової  каналізації  540 Обласний  

приватної  забудови  смт. Чабани  бюджет  
18 Будівництво  госп-побутової  каналізації  680 Обласний  

приватної  забудови  с. Новосілки  бюджет  
19 Будівництво  водопроводу  та 	госп- 

побутової 	каналізації 	приватної  450 Обласний  
забудови 	житлового 	масиву  бюджет  
«Яблуневий» 	в 	смт.Чабани 	Киево- 
Святошинського 	р-ну 	Київської  
області. Водопостачання . 

20 Будівництво  водопроводу  та 	госп- 
побутової 	каналізації 	приватної  440 Обласний  
забудови 	житлового 	масиву  бюджет  
«Яблуневий» 	в 	смт.Чабани 	Киево- 
Святошинського 	р-ну 	Київської  
області. Каналізація . 
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21 Будівництво 	каналізаційної 	насосної  
станції  по  вул  Васильківській, 1-К  в  2 000 Обласний  
с.Новосілки, 	продуктивністю 	20 бюджет  
тис.м.куб/добу  

22 Будівництво 	каналізаційної 	насосної  
станції  по  вул  Новосілківська, 2-К  в  1 800 Обласний  
смт.Чабани, 	продуктивністю 	10 бюджет  
тис.м.куб/добу  

23 Проектно-кошторисна  документація  на  100 Місцевий  
встановлення  зливної  каналізації  бюджет  

24 Реконструкція 	трансформаторних  1000 Місцевий  
підстанцій  бюджет  

25 Пректо-кошторисна 	документація, 1000 Районний  
ремонт 	та 	модернізація 	водних  бюджет  
господарств  

26 Заміна  водопроводу  700 Місцевий  
бюджет  

27 Проект  прокладання  резервного  кабелю  50 Місцевий  
бюджет  

28 Благоустрій  та  очищення  лісосмуг  500 Інші  кошти, 
не  заборонені  

законодавством  
29 Облаштування  паркової  зони  1 000 Місцевий  

бюджет, Інші  
кошти, не  
заборонені  

законодавством  
30 Придбання  асенізаційної  машини  1 000 Районний  

бюджет  
31 Придбання  екскаватора  2 500 Районний  

бюджет  
32 Встановлення  відеокамер  1 350 Місцевий  

бюджет  
33 Встановлення  радіоточок  450 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 34 368,7 

БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка 	проекту 	локальної 	очисної  200 Місцевий  

споруди 	каналізаційних 	стоків  бюджет  
с.Білогородка  вул. Шкільна,Зоряна  

2 Розробка  локальної  очисної  споруди  3 000 Державний  
каналізаційних  стоків 	с. Білогородка  бюджет  
вул. Шкільна, Зоряна  

3 Реконструкція 	мінікотелень 	(6 1200 Місцевий  
одиниць) Бюджет  

ВСЬОГО: 4 400 
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БОБРИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво 	зливової 	каналізації 	по  600 Районний  

вулиці  Козацька  бюджет  

ВСЬОГО: 600 
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання  спеціальної  техніки  Обласний, 
районний, 
місцевий  

500 бюджет, 
інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 500 

ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Улаштування  дренажної  каналізації  

120 
Місцевий  
бюджет  

2 Прокладання  каналізації  
250 

Місцевий  
бюджет  

3 Прокладання  каналізації  
400 

Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 770 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	даху 	в  300 Місцевий  

с. Горенка  по  вул. Лісна, 9 бюджет  
2 Поточний 	ремонт 	даху 	в  500 Місцевий  

с. Горенка  по  вул. Лісна, 1 бюджет  
3 Поточний 	ремонт 	даху 	в  600 Місцевий  

с. Горенка  по  вул. Лісна, 3(гурт.) бюджет  
ВСЬОГО: 1 400 

ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проектно-кошторисної  300 Місцевий  

документації  каналізування  житлового  бюджет  
масиву  села  Гореничі  

2 Розробка 	 проектно-технічної  50 Місцевий  
документації  дренажної  системи 	по  бюджет  
вул. Соборна  в  с. Гореничі  

3 Розробка  проекту  будівництва  50 Місцевий  
дренажної  системи  по  вул. Дачна,2 та  бюджет  
Дачна,2а  в  с. Стоянка  

4 Розробка 	проектної 	документації 	та  50 Місцевий  
будівництво  системи  водопостачання  в  бюджет  
с  .Лука  

5 Влаштування 	 світлофорного  454,7 Місцевий  
регутповання 	та 	освітлення 	на  бюджет  
пішохідному  переході 	біля 	будинку  
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культури  вул. Соборна, 203 
б  Капітальний 	ремонт 	житлового  3 000 Місцевий  

аварійного  будинку  по  вул. Антонова  7 бюджет  
в  с. Гореничі  

7 Проведення 	вишукувальних 	робіт  50 Місцевий  
зеленої  зони  по 	вул. 	Соборній, 	з  бюджет  
виготовлення 	топографо-геодезичної  
зйомки  М  1:1500 в  с.Гореничі  

8 Будівництво  мережі  водопостачання  від  2 800 Місцевий  
водонапірної  вежі  по  вул.Тепличній  до  бюджет  
вул. Шевченка  в  с.Лука  

9 Проведення 	робіт 	по 	корегуваншо  600 Місцевий  
генерального  плану  с.Гореничі  бюджет  

10 Топографо-геодезична 	зйомка  540,7 Місцевий  
с. Гореничі  бюджет  

11 Проведення 	робіт 	по 	зміні 	меж  500 Місцевий  
населеного  пункту  с. Лука  бюджет  

ВСЬОГО: 8 395,4 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  напірного  каналізаційного  3 223,278 Районний, 
колектора  місцевий  
(1 черга) в  с. Дмитрівка  бюджет  

2 Капітальний  ремонт  водозабірної  1 564,41 Районний, 
свердловини  для  господарсько - місцевий  
побутових  потреб  по  вул  Комарова  бюджет  
с. Мила  

3 Капітальний  ремонт  напірного  3 591,4 Районний, 
колектору  скиду  стічних  вод  житлового  місцевий  
масиву  с.Мила  до  каналізаційної  бюджет  
насосної  станції  в  с. Дмитрівка  

4. Капітальний  ремонт  багатоповерхових  1 000 Місцевий  
будинків  бюджет  

5 Виготовлення  проекту  корегування  100 Місцевий  
документації  з  реконструкції  зливової  бюджет  
каналізації  в  с.Дмитрівка  

6 Обладнання  відеоспостереження  в  1 200 Місцевий  
селах  ради  бюджет  

ВСЬОГО: 10 679,09 
ЗАБІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція 	станції 	біологічної  1000 Обласний, 
очистки 	води 	з 	пропускною  районний  
спроможністю  200 м. куб. бюджет  інші  

кошти  не  
заборонені  
законодав  
ством  
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2 Благоустрій  села  200 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 200 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання  асенізаційної  машини  та  300 Районний  
дообладнання  для  пожежної  машини  бюджет  

2 Придбання  сміттевоза  300 Районний  
бюджет  

3 Реконструкція  водопроводу  1 200 Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 800 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво 	зовнішніх 	мереж  Обласний, 
каналізації  в 	с. Крюківщина  1 000 Районний, 

Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Будівництво  зовнішніх  мереж  дощової  1 000 Обласний, 

каналізації  в  с. Крюківщина  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Виготовлення  проектно-кошторисної  1 000 Обласний, 

документації  на  будівництво  Районний, 
адмінбудівлі  в  с  . Крюківщина  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Капітальний  ремонт  бюветів  в  1 000 Обласний, 

с  . Крюківщина  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
5 Капітальний  ремонт  багатоквартирних  1 000 Обласний, 

житлових  будинків  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
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б  Придбання  техніки  для  комунального  1 000 Обласний, 
підприемства  Районний, 

Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
7 Капітальний  ремонт  зупинок  700 Обласний, 

громадського  транспорту  в  Районний, 
с.Крюківщина  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 6 700 

ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  огорожі  кладовища  300 Місцевий  

бюджет  
2 Поточний 	ремонт 	огорожі 	сільської  200 Місцевий  

ради  бюджет  
ВСЬОГО: 500 

МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  водопровідної  мережі  з  1300 Обласний, 

влаштуванням 	 артезіанської  Районний, 
свердловини 	в 	с. 	Мироцьке  Місцевий  
Киево-Святошинського  р-ну  Київської  бюджет, 
обл. Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 1 300 
МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поповнення  статутного  капіталу  КП  50 Місцевий  
«Музичі» бюджет  

ВСЬОГО: 50 
МАЛЮТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Продовження  будівництва  електричних  
мереж  села  Матпотянка  з  монтажем  5 000 Районний, 
трансформаторних  підстанцій  бюджет  

2 Проведення  інвентаризації  земель  сіл  30 Районний  
Матпотянка  та  Іванків  бюджет  

місцевий  
бюджет  

3 Обрізка  аварійних  дерев  на  території  Місцевий  
сіл  Матпотянка  та  Іванків  50 бюджет  

ВСЬОГО: 5 080 
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ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  бази  комунального  1 000 Місцевий  

підприемства  «Благоустрій» по  вул. бюджет  
Білогородській  2-А  в  с.Петропавлівська  
Борщагівка  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

2 Внесення  змін  до  генерального  плану  100 Місцевий  
села  Чайки  бюджет  

3 Внесення  змін  до  генерального  плану  100 Місцевий  
села  П.Борщагівка  бюджет  

ВСЬОГО: 1 200 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт  житлових  будинків, бойлерів, 10 000 Місцевий  
теплотраси, придбання  спец. техніки  бюджет  
(шляхом 	виділення 	субвенції 	КП  
«Софія» 

ВСЬОГО: 10000 
СВЯТОПЕТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний 	ремонт 	покрівель  400 Місцевий  
житлових 	будинків 	вул. бюджет  
Володимирська , 2-Б  

2 Утеплення  нежитлового 	приміщення  500 Державний  
вул. Господарська,l-М  бюджет  

3 Встановлення  відеоспостеореження  500 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 400 
ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 МАЗ-МКТ  (комбінований) 5340 280 Районний  
бюджет  

2 Будівництво  двох  резервуарів  запасу  3 000 Районний  
питної  води  в  с. Тарасівка  бюджет  

ВСЬОГО: 3 280 
ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Надання  дотацій, субвенцій  КП  Місцевий  
«Ходосівське» для  оновлення  та  500 бюджет  
збільшення  МТБ  

ВСЬОГО: 500 
ХОТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво 	очисних 	споруд  1 52 1 Обласний, 
продуктивністю  500 м3/добу  по  вул. Б. районний, 
Хмельницького 	в 	с. 	Хотів 	Киево- місцевий  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет, 
області  інші  кошти, які  

незаборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 1 521 
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ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Благоустрій  вїзду  в  село  Шпитьки  105 Місцевий  

бюджет, 

ВСЬОГО: 105 
ВСЬОГО  по  галузі: 136 284,69 

Ochoвhi завдаhhя  та  заходи  на  2019 рік  
■ сприяння  залученшо  інвестицій  для  модернізації  житлово-комунального  

комплексу  на  основі  сучасних  технологій  і  матеріалів; 
■ диверсифікація  джерел  енергопостачання  шляхом  переведення  газових  

котелень  на  альтернативні /місцеві  види  палива; 
■ стимутповання  населення  до  енергозбереження ; 
■ забезпечення  ефективного  контротпо  та  зниження  втрат  і  витрат  ресурсів  під  

час  здійснення  господарської  діяльності, що  надають  комунальні  послуги; 
■ вжиття  постійних  заходів  з  благоустрою  населених  пунктів  району; 

4.1. Освітлення  населених  пунктів  району  
Зараз  в  нашій  країні, як  ніколи, актуальна  тема  використання  енергозберігаючих  

технологій . Сьогодні  світодіодне  освітлення  е  відмінною  альтернативою  існуючому  
освітленшо, у  його  основі  закладені  високоефективні  енергозберігаючі  технології, які  
дозволяють  радикальним  чином  вирішити  проблему  нехватки  і  економії  
електроенергії . На  теритрії  Киево-Святошинського  району  Київської  області  широко  
впроваджуються  заходи, направлені  на  економію  споживання  електроенергії . 

Ns Назва  заходу  План, Джерела  
з/п  тис. г  н. фінансування  
БОЯРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

1. Заміна  ламп  розжарювання  на  LED 1 950 Районний, 
ліхтарі  по  м. Боярка  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 1 950 

ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  
1 Влаштування  освітлення  по  пров. 1 000 Державний, 

Весняний  в  м. Вишневе  Київської  області  обласний, 
районний, 
місцевий  
бюджет  

2 Влаштування  освітлення  по  вул. Василя  1 000 Державний, 
Стуса  в  м. Вишневе  Київської  області  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  
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3 Влаштування  освітлення  по  вул. Івана  1 000 Державний, 
Франка  в  м. Вишневе  Київської  області  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

4 Влаштування  освітлення  по  вул. Богдана  1 000 Державний, 
Хмельницького  в  м.Вишневе  Київської  обласний, 
області  районний, 

місцевий  
бюджет  

5 Влаштування  освітлення  по  вул. 1 000 Державний, 
Володимира  Сосюри  в  м.Вишневе  обласний, 
Київської  області  районний, 

місцевий  
бюджет  

б  Влаштування  освітлення  по  вул. Петра  1 000 Державний, 
Дорошенка  в  м.Вишневе  Київської  обласний, 
області  районний, 

місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 6 000 
БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний 	ремонт 	вуличного  2 770 Місцевий  
освітлення 	с.Білогородка, 	вул. Поштова, бюджет  
Шкільна, 	Кірова, 	Фізкультурна, 	Лісна, 
Яблунева, 	Ставкова, 	Бурштинова, 
Полунична 	та 	в 	с.Шевченкове : 
вул. Миколаївська, пров.Київський  

ВСЬОГО: 2 770 
БОБРИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний 	ремонт 	вуличного  1500 Районний, 
освітлення  місцевий  

бюджети  
ВСЬОГО: 1 500 

БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Освітлення 	території 	сіл 	Бузівської  200 Місцевий  

сільської  ради  бюджет  
ВСЬОГО: 200 

ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Вулична  мережа 	освітлення 	сіл  Віта- 2 500 Районний, 

Поштова  та  Юрівка  місцевий  
бюджет, 

інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 2 500 
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ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція  вуличного  освітлення  200 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 200 

ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	електромереж  500 

вуличного  освітлення  Місцевий  
бюджет  

2 Технічне 	обслуговування 	вуличного  199 Місцевий  
освітлення  бюджет  

ВСЬОГО: 699 
ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво 	вуличного 	освітлення  2 430 Районний  
населених  пунктів  Гореницької  сільської  бюджет  
ради  

ВСЬОГО: 2 430 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Освітлення  населених  пунктів  1 500 Обласний, 
районний, 
місцевий  
бюджети  

ВСЬОГО: 1 500 
ЗАБІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  вуличного  освітлення  60 Місцевий  
бюджет, 

інші  кошти, 
не  заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 60 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Освітлення  пішохідних  переходів  та  200 Районний, 
облаштування  зупинок. місцевий  

бюджет  
2 Освітлення  дитячих  майданчиків  10 Районний, 

місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 210 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  електромереж  вуличного  1 000 Районний, 
освітлення  с.Крюківщина  місцевий  

бюджет, інші  
КОШТИ,ЯК1 

незаборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 1 000 
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ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	мереж 	вуличного  200 Місцевий  

освітлення  бюджет  

2 Придбання 	світильників 	вуличного  50 Місцевий  
освітлення  бюджет  

ВСЬОГО: 250 
МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення 	проектно 	кошторисної  Місцевий  
документації  вуличного 	освітлення 	по  25 бюджет, 
вул. 	Вишнева  в 	с. 	Мироцьке  Киево- Інші  кошти  не  
Святошинського 	р-ну 	Київської 	обл. заборонені  
(під'їздна  дорога  з  траси  Київ-Ковель)" законодавством  

2 Ремонт  вуличного  освітлення  50 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 75 
МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкці 	зовнішнього 	освітлення  265 Районний, 
автомобільної  дороги  по  вул. .Хутірська  місцевий  
від  буд  N~55 до  Ns65/27 в  с.Михайлівка- бюджет, 
Рубежівка  інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

2 Реконструкці 	зовнішнього 	освітлення  191 Районний, 
автомобільної  дороги  по  вул.3арічна  в  місцевий  
с.Михайлівка-Рубежівка 	до 	межі 	смт. бюджет, 
Ворзель  Ірпінського  району  інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

3 Реконструкці 	зовнішнього 	освітлення  557,9 Районний, 
автомобільної  дороги  від  заправки  КЛО  місцевий  
по  вул.. Технічна,l с.3абуччя  до  межі  з  бюджет, 
м.Ірпінь  інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

4 Реконструкці 	зовнішнього 	освітлення  455,3 Районний, 
автомобільної  дороги  від  заправки  КЛО  місцевий  
по 	вул.. 	Технічна,l 	с.3абуччя 	до 	вул. бюджет, 
Хутірська  в  с.Михайлівка-Рубежівка  інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 1 469,2 
МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт 	вуличних  Районний  

світильників  500 бюджет  
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2 Обслуговування 	вуличного 	освітлення  
400 

Районний  
с  . Музичі  та  с  . Неграші  бюджет  

3 Виготовлення 	проектно-кошторисної  
документації 	на 	вуличне 	освітлення  

450 
Районний  

с.Музичі 	вул.3арічна 	та 	вул.Київська, бюджет  
с.Неграші  вул.Садова  

4 Оплата 	за 	електроенергію 	(вуличне  
600 

Місцевий  
освітлення) бюджет  

ВСЬОГО: 1 950 
ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проекту 	на 	вуличне  1120 Районний  

освітлення  нового  житлового  масиву  бюджет  
ВСЬОГО: 1 120 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Утримання 	світлофорних 	об'ектів 	та  300 Місцевий  

будівництво  нових  бюджет  
2 Ремонт 	та 	обслуговування 	об'ектів  2 000 Місцевий  

зовнішнього  освітлення+будівництва  бюджет  
ВСЬОГО: 2 300 

ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Проект  «Зелена  енергія» Районний, 

700 місцевий  
бюджети  

інші  кошти, 
незаборонені  

законодавством  
2 Будівництво 	по 	вул. 	Шевченка, 	вул. Районний, 

Київська  (с. Тарасівка, с. Нове) місцевий  
бюджети  

інші  кошти, 
незаборонені  

законодавством  
3 Реконстукція  на  ЛЕД  лхтарі  Районний, 

місцевий  
бюджети  

інші  кошти, 
незаборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 700 
ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  системи  вуличного  150 Місцевий  
освітлення  бюджет  

2 Облаштування  (поточний  ремонт) 199 Місцевий  
вуличного  освітлення  бюджет  

ВСЬОГО: 349 
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ХОТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Заміна  ліхтарів  та  ламп  вуличного  200 Районний, 

освітлення  місцевий  
бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 200 

ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Освітлення  парку  814 Обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджети  

ВСЬОГО: 814 
ВСЬОГО  по  галузі: 30 246,2 

4.2. Утримання  автомобільних  доріг  

Утримання  доріг  місцевими  радами  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  

№  

з/п  Джерела  
Пазва  заходу  План, фінансування  

тис. грн. 
БОЯРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 149,9 Обласний, 
Соборності  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Капітальний  ремонт  тротуару  по  вул. 149,7 Обласний, 

Соборності  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 149,7 Обласний, 

Маяковського  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
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4 Капітальний  ремонт  тротуару  по  вул. 149,7 Обласний, 
Маяковського  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
5 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 149,9 Обласний, 

Хрещатик  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  області» . Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

6 Капітальний  ремонт  тротуару  по  вул. 149,4 Обласний, 
Хрещатик  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  області» . Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

7 Будівництво  світлофорного  об'екту  по  434,95 Обласний, 
вулиці  Хрещатик  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  району  Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

8 Будівництво  світлофорного  об'екту  на  574,36 Обласний, 
перехресті  вулиць  Білогородська  - Седова  Районний, 
в  м. Боярка  Киево-Святошинського  району  Міський  
Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

9 Будівництво  світлофорного  об'екту  по  вул. 395,90 Обласний, 
Садова  м. Боярка  Киево-Святошинського  Районний, 
району  Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 2 303,51 
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ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  
Капітальний  ремонт  дорожного  покриття  Державний, 

1 по  вул. Свропейська  в  м. Вишневе  3 000 обласний, 
районний, 
місцевий  
бюджет  

2 Капітальний  ремонт  дорожного  покриття  1 000 Державний, 
по  вул. Зелена  в  м. Вишневе  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

3 Капітальний  ремонт  дорожного  покриття  2 000 Державний, 
по  вул. Святошинська  в  м. Вишневе  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

4 Реконструкція  вулиць  Балукова  та  10 000 Державний, 
Ломоносова  в  м. Вишневе  з  будівництвом  обласний, 
шляхопроводу, що  їх  з"еднуе  районний, 

місцевий  
бюджет  

5 Капітальний  ремонт  дорожного  покриття  1 500 Районний, 
від  вул. Ватутіна  до  вул.Першотравнева,l0 місцевий  
в  м. Вишневе  бюджет  

б  Будівництво  дороги  в  м. Вишневе  вул. 1 000 Державний, 
Богдана  Хмельницького  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

7 Будівництво  дороги  в  м.Вишневе  вул. 1 000 Державний, 
Стуса  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

8 Влаштування  дороги  по  вул. П.Дорошенка  1 000 Державний, 
в  м.Вишневе  Київської  області  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

9 Влаштування  дороги  по  вул. І.Франка  в  1 000 Державний, 
м.Вишневе  Київської  області  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

10 Будівництво  дороги  в  м.Вишневе  вул. 1 636,6 Державний, 
В.Сосюри  обласний, 

районний, 
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місцевий  
бюджет  

11 Будівництво  дороги  в  м.Вишневе  провул. 3 075,9 Державний, 
Весняний  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 26 212,5 
ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по 	вул. 365 Районний  

Центральна  в  смт. Чабани  бюджет  
2 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по 	вул. 486,8 Районний  

Польова  в  смт. Чабани  бюджет  
3 Капітальний 	ремонт 	тротуарів 	по 	вул. 479,1 Районний  

Машинобудівників , 5 в  смт. Чабани  бюджет  
4 Капітальний 	ремонт 	тротуарів 	по 	вул. 727,5 Районний  

Машинобудівників , 1-3 в  смт. Чабани  бюджет  
5 Капітальний 	ремонт 	тротуарів 	по 	вул. 439,3 Районний  

Васильківській  від  вул. Озерна  до  зупинки  бюджет  
громадського  транспорту  в  смт. Чабани  

6 Капітальний 	ремонт 	тротуарів 	по 	вул. 570,5 Районний  
Садова, 10-18 в  с. Новосілки  бюджет  

7 Реконструкція 	виїздів 	з 	прибудинкової  858,6 Районний  
території 	вул 	Васильківська, 	97 	в 	с. бюджет  
Новосілки  

8 Реконструкція  пішохідної  зони  від 	вул  605,3 Районний  
Васильківська , 83 до  вул. Васильківська , 95 бюджет  
в  с. Новосілки  

ВСЬОГО: 4 532,1 
БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт 	асфальтового  880 Районний, 

покриття 	вулиць: 	Миколаївська, місцевий  
Джерельна, 	Мисливська, 	пров.Громова  бюджети  
с.Шевченкове 	та 	вулиць 	Полунична, 
Різдвяна, 	О.Саенка, 	Бурштинова  
с  . Білогородка  

ВСЬОГО: 880 
БОБРИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  150 Районний  
по  вулицях  Соснова, Набережна  бюджет  

2 Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  200 Місцевий  
вул. Шкільна  бюджет  

3 Реконструкція  перехрестя  вул. Шевченка, 270 Районний  
вул. Садова  та  вул. Шкільна  в  с. Бобриця  бюджет  

ВСЬОГО: 620 
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БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
Обласний, 

1 Реконструкція  та  капітальний  ремонт  1 000 районний, 
сільських  доріг  місцевий  

бюджет  

2 Поточний  ремонт  доріг  1 000 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 2000 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Козацьк  1 000 Обласний, 
в  с. Дмитрівка  районний, 

місцевий  
бюджети  

2 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Північн  1 000 Обласний, 
в  с. Дмитрівка  районний, 

місцевий  
бюджети  

3 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Вишнев  1 000 Обласний, 
в  с. Дмитрівка  районний, 

місцевий  
бюджети  

4 Капітальний  ремонт  дороги  по  пр. Шевченк  1 000 Обласний, 
2 в  с. Мила  районний, 

місцевий  
бюджети  

5 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул  Садовій  1 000 Обласний, 
в  с. Мила  районний, 

місцевий  
бюджети  

ВСЬОГО: 5 000 
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Капітальний  ремонт  доріг  в  с. Юрівка: 600 Районний, 
вул. Лугова, вул. Кооперативна, вул. Нова  місцевий  

бюджет, 
1 інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 600 
ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  доріг  300 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 300 
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ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Місцевий  

Капітальний  ремонт  доріг  6 469,8 бюджет  
ВСЬОГО: 6 469,8 

ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  640,853 Районний  

в 	с.Горенка 	по 	провулку 	Мічуріна, бюджет  
Київська  область, 	Киево-Святошинський  
район  

2 Капітальний  ремонт  частини  дорожнього  300 Районний  
покриття  в  по  вул. Лісна  в  с. Горенка, бюджет  
Київська  область, 	Киево-Святошинський  
район  

3 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  307,636 Районний  
в  по  вул. Дачна  в  с. Горенка, Київська  бюджет  
область, Киево-Святошинський  район  

4 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  500 Районний  
в  по  вул. І. Франка  в  с. Горенка, Київська  бюджет  
область, Киево-Святошинський  район  

5 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  500 Районний  
в  по 	пров. 	Папулова 	в  с. 	Горенка, бюджет  
Київська  область, 	Киево-Святошинський  
район  

6 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  500 Районний  
в 	по 	вул. 	Молодіжна  в 	с. 	Горенка, бюджет  
Київська  область, 	Киево-Святошинський  
район  

7 Капітальний 	ремонт 	окремої 	части  792,778 Районний  
дорожнього  покриття  в  по  вул. Пушкіна  в  бюджет  
с. 	Горенка, 	Київська 	область, 
Киево-Святошинський  район  

ВСЬОГО: 3 541,267 
ЗАБІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Обласний  
1 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Лісовій  500 бюджет, 

інші  кошти  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 500 

КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний  ремонт  доріг  500 Обласний, 

районний  
бюджети  

ВСЬОГО: 500 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  доріг  1 000 Обласний, 
районний,місце  



вий  бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
2 Поточний  ремонт  доріг  1 000 Обласний, 

районний,місце  
вий  бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 2000 

ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  доріг  800 Місцевий  

бюджет  
2 Капітальний  ремонт  доріг  500 Районний  

бюджет  
3 Придбання 	та 	встановлення 	знаків  50 Місцевий  

дорожнього  руху  бюджет  
4 Встановлення  лежачих  поліцейських  50 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 1 400 

ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний  ремонт  доріг  1 500 Районний, 

бюджет  

ВСЬОГО: 1 500 
МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  300 Обласний, 
1 по 	вул. 	Дружби 	с. 	Мироцьке 	Киево- Районний, 

Святошинського  р-ну  Київської  обл. Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  300 Обласний, 

по  вул. Соборна  - Калинівка  с. Мироцьке  Районний, 
Киево-Святошинського  р-ну  Київської  обл. Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Виготовлення 	проектно 	кошторисної  30 Місцевий  

документації 	"Капітальний 	ремонт 	вул. бюджет  
Центральна 	с. 	Мироцьке 	Киево- 
Святошинського  р-ну  Київської  обл." 

ВСЬОГО: 630 
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МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція 	проїзної 	частини  200 Районний, 

перехрестья 	вул. 	Хутірська, 	Східна 	в  місцевий  
с.Михайлівка-Рубежівка  бюджет  

2 Реконструкція  тротуару  по  вул. .Київська  200 Районний, 
N2 до  вул. Житомирська  в  с.Михайлівка- місцевий  
Рубежівка  бюджет  

3 Реконструкція 	зупинок 	громадського  200 Районний, 
транспорту 	по 	вул.. 	Хутірська 	в 	с. місцевий  
Михайлівка-Рубежівка  бюджет  

4 Будівництво 	дороги 	в 	с.Михайлівка- 200 Обласний  
Рубежівка  від  вул.Житомирська  до  вул. бюджет  
Гірська  районний  

бюджет  

5 Реконструкція  дороги  по  вул.Садова  (від  500 Районний, 
№123 до  №125) в  с.Михайлівка-Рубежівка  місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 1 300 

МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний  ремонт  доріг  200 Районний  

бюджет  
ВСЬОГО: 200 

МАЛЮТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ямковий  ремонт  вулиць  сіл  Матпотянка  та  

Іванків  50 Місцевий  
бюджет  

2 Капітальний  ремонт  доріг  500 Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 550 
ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Районний  

Капітальний 	ремонт 	дороги 	по 	вул. 894 бюджет  
Індустріальна  в  с.Петрушки  

ВСЬОГО: 894 
СВЯТОПЕТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Місцевий  
1 Капітальний  ремонт  доріг  300 бюджет  
2 Капітальний  ремонт  тротуарів  300 Місцевий  

бюджет  
3 Облаштування 	зупинок 	автотранспорту  700 Місцевий  

вул. Київська, Прорізна  бюджет  
ВСЬОГО: 1 300 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	доріг 	на 	території  1000 Місцевий  

Петропавлівсько -Борщагівської 	сільської  бюджет  
ради  
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2 Будівництво  мосту  через  річку  Нивка  по  1 250 Місцевий  
вул. Соборна  в  с. Петропавлівська  бюджет  
Борщагівка  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  

3 Завершення  капітального  ремонту  дороги  1200 Місцевий  
по  вулиці  Затишна  в  в  с.Петропавлівська  бюджет  
Борщагівка  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  

4 Завершення  капітального  ремонту  дороги  4 000 Місцевий  
по 	вул. 	Черкаська 	в  Петропавлівська  бюджет  
Борщагівка  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  

ВСЬОГО: 7 450 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поступове 	асфальтування 	доріг  3 000 Місцевий  
комунальної 	власності 	(реконструкція, бюджет  
поточний  та  капітальний  ремонт) 

ВСЬОГО: 3 000 
ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  вулиць  с. Тарасівка, с. 1 100 Районний, 
Нове  згідно  розроблених  проектів : місцевий  
- вул. Лісова-2 с. Тарасівка  бюджет  
- вул. Польова-2 с. Тарасівка  
- вул. Польова-1 с. Тарасівка  
- вул. Лісова-1 с. Тарасівка  
- вул. Чорновала  с. Нове  
- вул. Польова  с. Нове  
- вул. Зелена-1 с. Тарасівка  
- вул. Зелена-2 с. Тарасівка  
- вул. Гагаріна  від  Ns 55 с. Тарасівка  

ВСЬОГО: 1 100 
ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  доріг  3 000 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 3 000 
ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальне  будівництво  вулиці  800 Районний  
Смолянська, с. Шпитьки  місцевий  

бюджет, 
2 Капітальне  будівництво  вулиці  Перемоги, 800 Обласний  

с. Шпитьки  районний  
місцевий  
бюджет  

3 Капітальне  будівництво  вулиці  Нова, с. 700 Обласний  
Міря  районний  

місцевий  
бюджет  
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4 Капітальне  будівництвостоянки  біля  500 Обласний  
сільської  ради  с. Шпитьки  районний  

місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 2 800 
ВСЬОГО  по  галузі  : 80 583,177 

Пріоритетні  напрямки  розвитку  на  2019 рік: 

■ забезпечення  локального  освітлення  ділянок  пішохідних  переходів  у  місцях  
інтенсивного  руху  або  концентрації  ДТП; 

■ виконання  запланованих  обсягів  реконструкції, капітального  та  поточного  
ремонту  автомобільних  доріг, насамперед  доріг  комунальної  власності . 

■ Здійснення  заходів  щодо  улаштування  на  транспортних  розв'язках  
магістральних  автомобільних  доріг  М-05 Київ  - Одеса  та  М-Об  Київ  - Чоп, 
які  проходять  територіею  Киево-Святошинського  району, поблизу  
Чабанівської  селищної  ради, Віто-Поштової, Петропавлівсько - 
Борщагівської, Гореницької, Дмитрівської, Шпитьківської, Бузівської  
сільських  рад  світлофорів  запрограмованих  на  часові  періоди. 

Відповідальні : відділ  економічного  розвитку  і  торгівлі  РДА, комісії  районної  
ради, районні  дорожні  управління, автотранспортні  
підприемства  району, органи  місцевого  самоврядування . 

5.ФІИАИСОВІ  РЕСУРСИ  

Прогнозні  показники  власних  та  закріплених  доходів  бюджету  
Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  2019 року  

Найменування  показника  
Код  Прогноз  на  2019 рік  

бюджетної  
класифікаТ jї  

1. ДОХОДИ  
Податкові  надходження  10000000 

Податки  на  доходи, податки  на  прибуток, 
податки  на  збільшення  ринкової  вартості  

11000000 
Податок  та  збір  на  доходи  фізичних  осіб  11010000 
Податок  на  прибуток  підприемств  11020000 

Рентна  плата  та  плата  за  використання  
інших  природних  ресурсів  

13000000 



Рентна  плата  за  спеціальне  використання  
лісових  ресурсів  13010000 

Рентна  плата  за  спеціальне  використання  води  
13020000 

Внутрішні  податки  на  товари  та  послуги  
14000000 

Акцизний  податок  з  вироблених  в  Україні  
підакцизних  товарів  (продукції) 

14020000 
Акцизний  податок  з  ввезених  на  митну  
територію  України  підакцизних  товарів  
(продукції) 14030000 

Акцизний  податок  з  реалізації  суб' ектами  
господарювання  роздрібної  торгівлі  
підакцизних  товарів  14040000 
Місцеві  податки  18000000 
Податок  на  майно  18010000 

Збір  за  місця  для  паркування  транспортних  
засобів  18020000 
Туристичний  збір  18030000 

Збір  за  провадження  деяких  видів  
підпр.діяльності, що  справлявся  до  1 січня  
2015 року  18040000 
Сдиний  податок  18050000 

Неподаткові  надходження  20000000 
Частина  чистого  прибутку  (доходу) 
комунальних  унітарних  підпр., що  вилучаеться  
до  бюджету  21010300 
Інші  надходження  21080000 
Плата  за  надання  адміністративних  послуг  22010000 

Надходження  від  орендної  плати  за  
користування  цілісним  майновим  комплексом  
та  ін. майном, що  в  комунальній  власності  22080400 
Державне  мито  22090000 
Орендна  плата  за  водні  об'екти  22130000 
Інші  надходження  24060000 

Доходи  від  операцій  з  капіталом  30000000 

Надходження  кощтів  від  реалізації  
безхазяйного  майна, а  також  ватиотні  цінності  і  
грошові  кошти, власники  яких  невідомі  з  10 10200 

Разом  доходів  900101 
Офіційнітрансферти  40000000 

Додаткова  дотація  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам  на  здійснення  переданих  з  
державного  бюджету  видатків... 41020200 
Інші  додаткові  дотації  41020900 
Інші  субвенції  41035000 

Субвенції  41030000 

Субвенція  з  держ. бюджету  місцевим  
бюджетам  на  виплату  допомог  сім'ям  з  дітьми  , 
інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам  41030600 
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Субвенція  з  держ. бюджету  місцевим  
бюджетам  на  надання  пільг  та  субсидій  
населеншо  на  оплату  електроенергії, 
природного  газу  , послу  тепло- , 
водопостачанняіводовідведення  та  послуг  
зв'язку  41030800 

Субвенція  з  держ. бюджету  місцевим  
бюджетам  на  надання  пільг  та  субсидій  
населеншо  на  оплату  твердого  та  рідкого  
піного  побутового  палива, скрапленого  газу  , 
квартирної  плати, вивозу  сміття  та  побутових  
відходів  41031000 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  відшкодування  вартості  
лікарських  засобів  для  лікування  окремих  
захворювань  41033600 

Освітня  субвенція  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам  41033900 

Медична  субвенція  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам  41034200 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  
соціально-економічного  розвитку  окремих  
територій  41034500 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  надання  державної  підтримки  
особам  з  особливими  освітніми  потребами  

41035400 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  утримання  дітей-сиріт  та  дітей  
позбавлених  батьківського  піклування  

41035800 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  виплату  грошової  компенсацц  за  
належні  для  отримання  жилі  приміщення  для  
сімей  загиблих  осіб, визначених  абзацами  5-8 
пункту  1 статті  10, а  також  для  осіб  з  
інвалідністю  І-ІІ  групи, визначених  абзацами  

41036100 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  погашення  різниці  між  
фактичною  вартістю  теплової  енергії, послуг  з  
централізованого  опалення,постачання  гарячої  
води,централізованого  водопостачання  та  
водовідведення,постачання  холодноїводи  та  
водо  41036600 

Всього  доходів  900103 

Відповідальні: управління  фінансів  РДА, органи  місqевого  самоврядування, 
комісії  районної  ради. 



6. СОЦІАЛЬНА  СФЕРА  

6.1. Демографічна  ситуація  

Станом  на  01.10.2018 року  в  районі, за  оцінкою, чисельність  наявного  
населення  становить  195 тис  378 осіб, в  т.ч. кількість  міського  населення  складала  
80 тис. 698 ос. та  сільського  населення  114 тис. 680 осіб. 

Прогнозуеться, що  у  2019 році  чисельність  наявного  населення  району  по  
відношеншо  до  2018 року  збільшиться  на  0,2 °/о  і  буде  становити  приблизно  195 тис. 
768 осіб. Стале  зростання  населення  району  в  першу  чергу  пов'язано  з  розбудовою  
населених  пунктів  району  та  введеншо  в  експлуатацію  нових  багатоквартирних  
житлових  будинків  та  індивідуального  будівництва. 

Основні  цілі, завдання  та  заходи  на  2019 рік: 

• удосконалення  системи  охорони  здоров 'я  населення, насамперед  підлітків, 
молоді, а  також  зниження  рівня  смертності, професійних  захворювань, 
побутового  та  виробничого  травматизму  та  збільшення  тривалості  життя  
населення; 

• створення  умов  для  соціальної  адаптації, підготовки  до  самостійного  життя  
осіб  з  числа  дітей  - сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування  
через  розширення  мережі  соціальних  гуртожитків  - закладів  для  
тимчасового  проживання, осіб  зазначеної  категорії; 

• проведення  комплексу  виховних, інформаційно -пропагандистських  та  
адміністративних  заходів  щодо  запобігання  соціальному  сирітству, 
безпритульності  та  бездоглядності  дітей, а  також  інформаційно -виховної  
кампанії  щодо  створення  у  суспільстві  позитивного  іміджу  багатодітних  
сімей; 

• підвищення  рівня  та  якості  медичного  забезпечення  материнства  і  
дитинства; 

• поліпшення  планування  сім'ї, вдосконалення  системи  надання  відповідної  
кваліфікованої  медичної  допомоги  сім'ям, які  бажають  мати  дітей; 

• розвиток  сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  
батьківського  піклування; 

• розвиток  мережі  центрів  соціальних  служб  для  сім'ї, дітей  та  молоді  
шляхом  створення  сільських, селищних, студентських  соціальних  служб  для  
надання  вчасної  соціальної  підтримки  та  допомоги  потребуючим  категоріям  
населення; 

• забезпечення  нарахування  та  виплати  державної  соціальної  допомоги  дітям- 
сиротам  та  дітям, позбавленим  батьківського  піклування, які  перебувають  
під  опікою  (піклуванням), за  принципом  « гроші  ходять  за  дитиною»; 

• створення  ефективної  системи  роботи  з  попередження  та  профілактики  
негативних  явищ  в  молодіжному  середовищі, сприяння  формуваншо  
здорового  способу  життя  у  молоді. 

• підтримка  молодіжних  та  дитячих  громадських  організацій, залучення  їх  до  
реалізації  державної  молодіжної  політики, зокрема, через  проведення  
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районного  конкурсу  проектів-програм  розроблених  молодіжними  та  
дитячими  громадськими  організаціями  стосовно  дітей, молоді  та  сім'ї; 

• розвиток  дошкільного  і  позашкільного  виховання  та  освіти, вктпочаючи  
сімейні  форми; 

• забезпечення  дітей  у  навчальних  закладах  екологічно  чистими  продуктами  
харчування  та  якісною  питною  водою; 

• зменшення  масштабів  зовнішньої, зокрема, трудової  міграції  молоді  шляхом  
працевлаштування  її  через  центри  занятості; 

• сприяння  внутрішній  міграції  населення  з  метою  забезпечення  
збалансованого  розвитку  регіону; 

• створення  сприятливих  умов  для  поеднання  жінками  професійної  зайнятості  
з  материнством  та  підтримка  гендерної  рівності; 

• подолання  негативних  наслідків  старіння  населення, забезпечення  гідних  
умов  життя  старших  вікових  категорій  (після  65 років), створення  механізму  
залучення  тподей  похилого  віку  до  активного  способу  життя  поза  сферою  
трудової  діяльності . 

В  результаті  проведення  цих  та  інших  заходів  прогнозуеться, що  демографічна  
ситуація  в  районі  поліпшиться, проте  подолання  кризи  і  досягнення  сталого  
демографічного  розвитку, нормалізація  відтворення  населення  е  тривалим  і  складним  
процесом. При  цьому  вихід  із  ситуації, що  склалася, полягае  не  стільки  в  подоланні  
депопуляції, скільки  у  підвищенні  якості  життя  населення, збереженні  та  відтворенні  
його  життевого  і  трудового  потенціалу. 

6.2. Зайнятість  населення  та  ринок  праці  
В  умовах  нинішньої  економічної  ситуації  основною  метою  служби  зайнятості  

району  е  забезпечення  соціальних  гарантій  громадян, збереження  кадрового  
потенціалу  підприемств  району, недопущення  зростання  рівня  безробіття . 

Першочергова  увага  приділятиметься  підвищеншо  якості  робочих  місць  та  
робітничих  кадрів, підвищеншо  кваліфікації  пращоючих  та  забезпечення  їх  гідною  
заробітною  платою. 

Пріоритетні  напрямки  діяльності  у  2019 році: 

• чітка  організація  прийому  громадян, забезпечення  резерву  спеціалістів, які  
будуть  готові  перейти  на  подовжений  робочий  тиждень  та  подовжений  
робочий  день  для  реестрації  громадян, у  разі  різкого  збільшення  числа  
звернень; 

• щоденний  моніторинг  чисельності  незайнятого  населення, яке  перебувае  на  
обліку  в  службі  зайнятості  та  кількості  наявних  вакансій; 

• збирання  інформації  у  розрізі  підприемств  про  адміністративні  відпустки, 
скорочений  режим  роботи  та  можливі  обсяги  вивільнення; 

• через  ЗМІ  та  під  час  масових  заходів  проводити  інформаційно - 
роз'ясшовальну  роботу  про  можливості  служби  зайнятості  щодо  надання  
соціальних  послуг  і  допомоги  у  випадку  вивільнення, про  переваги  
легальної  зайнятості  над  нелегальною  та  ін.; 
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• організація  виїзних  зустрічей  з  керівниками  і  колективами  підприемств, 
організацій, де  відбуватиметься  вивільнення  працівників, для  надання  
відповідної  інформаційної  допомоги  та  узгодження  спільних  дій; 

• активізація  роботи  з  сільськими  та  селищною  радами  щодо  вирішення  
проблем  сільського  населення  в  рамках  прийнятих  Програм  зайнятості  
сільських  та  селищної  рад, зокрема  щодо  організації  оплачуваних  
громадських  робіт  як  напряму  тимчасової  зайнятості; 

• з  метою  зменшення  безробітних  серед  сільського  населення  району  вжиття  
службою  зайнятості  активних  заходів  щодо  сприяння  зайнятості  сільського  
населення  шляхом  його  професійної  підготовки  та  перепідготовки  кадрів, 
підвищення  кваліфікації, зайняття  малим  підприемництвом ; 

• проведення  роботи  щодо  розширення  кола  підприемств, які  надають  
інформацію  про  наявність  вільних  робочих  місць  з  належними  умовами  та  
гідною  оплатою  праці; 

• збільшення  обсягів  навчання  під  конкретні  замовлення  роботодавців  за  
індивідуальними  і  модульними  програмами; 

• стажування  безпосереднього  на  виробництві, що  забезпечуе  
працевлаштування  конкретних  безробітних  і  задоволення  потреб  
роботодавців ; 

• проведення  інформаційно -роз'ясшовальної  роботи  з  роботодавцями  щодо  
використання  вітчизняної  робочої  сили  на  підприемствах  де  пращоють  
іноземні  громадяни. 

Відповідальні : управління  праці  та  соqіального  захисту  населення  РДА, 
районний  qентр  зайнятості, комісії  районної  ради. 

6.3. Грошові  доходи  населення  та  заробітна  плата  
Реалізація  в  районі  державної  соціальної  політики  щодо  збільшення  грошових  

доходів  населення  е  одним  з  найважливіших  чинників, які  впливають  на  розвиток  
виробництва, відтворення  робочої  сили  та  розв 'язання  соціально-економічних  
проблем. 

У  2019 році  середньомісячна  заробітна  плата  одного  штатного  працівника  
прогнозуеться  на  рівні  8 845 тис. грн., що  становить  109 % до  очікуваного  показника  
2018 року. 

Основні  ділі, завдання  та  заходи  на  2019 рік: 

• забезпечення  послідовного  та  стійкого  зростання  показників, які  
характеризують  рівень  життя  населення  району. В  першу  чергу  - зростання  
заробітної  плати  та  підвищення  її  частки  в  структурі  доходів  населення; 

• здійснення  контротпо  за  своечасною  оплатою  праці  не  нижче  встановленого  
державного  мінімального  розміру; 

• сприяння  зростаншо  продуктивності  праці  та  заробітної  плати  на  
підприемствах  району; 



• зменшення  диференціації  в  оплаті  праці  за  видами  економічної  діяльності, 
формами  власності; 

• реалізація  заходів  адресної  соціальної  допомоги  населеншо; 
• скорочення  сфери  тіньової  економіки  та  підвищення  мотивації  до  зайнятості  у  

реальному  секторі  економіки; 
• прискорення  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати  на  підприемствах, в  

установах  та  організаціях  району, а  також  недопущення  нової  заборгованості ; 
• посилення  захисту  купівельної  спроможності  населення  від  впливу  інфляції; 

Відповідальні : управління  праці  та  соціального  захисту  населення  РДА, 
комісії  районної  ради. 

6.4. Соціальний  захист  населення  

План  розвитку  у  сфері  соціального  забезпечення  на  2019 рік  

- Надання  державної  соціальної  допомоги  та  компенсацій  - 12337 особам  на  
загальну  суму  236 450,1 тис. грн.; 

- Надання  субсидій  на  житлово-комунальні  послуги  та  придбання  скрапленого  
газу, твердого  побутового  палива  12329 сім'ям  - на  загальну  суму  
167 580,2 тис. грн.; 

- Надання  пільг  на  житлово-комунальні  послуги, послуги  зв'язку  та  
транспортні  послуги  32555 чол. на  загальну  суму  35 667,8 тис. грн.; 

- Надання  компенсацій, допомог, пільг  постраждалим  від  наслідків  аварії  на  
ЧАЕС  - 9806 чол. на  загальну  суму  21 657,5 тис. грн.; 

- Допомога  соціально  незахищеним  категоріям  населення  (Програма  
„Турбота") - 14000,0 тис.грн. 

- Районна  цільова  програма  з  надання  соціальної  та  правової  допомог  особам, 
які  брали  участь  в  антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  і  
захисті  незалежності, суверенітету  та  територіальної  цілісності  України  та  їх  
сім'ям, особам, які  виявили  бажання  проходити  військову  службу  у  Збройних  
силах  України» - 1000,0 тис.грн.; 

- «Районна  цільова  програма  з  надання  одноразової  адресної  соціальної  
матеріальної  допомоги  дітям  з  інвалідністю  та  дітям  сиротам  і  дітям, 
позбавленим  батьківського  піклування, які  виховуються  в  дитячих  будинках  
сімейного  типу  та  прийомних  сім'ях» - 1500,0 тис.грн. 

Основні  пріоритетні  напрямки  розвитку  соціального  
забезпечення  населення  в  2019 році  

- Здійснення  контротпо  за  своечасністю  виплати  заробітної  плати. 
- Підтримка  статутної  діяльності  районних  громадських  організацій  району  

( Програма  „ Турбота") 

управління  праці  та  соціального  захисту  населення  РДА, 
Відповідальні : комісії  районної  ради. 



7. ГУМАНІТАРНА  СФЕРА  
7.1. Охорона  здоров'я  

План  розвитку  охорони  здоров'я  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  у  2019 роді. 

Ns Назва  заходу  Фінансува  Джерела  
з/п  ння  фінансування  

тис.г  н. 
Центральна  районна  лікарня  

Капітальний  ремонт  
1.1 Капітальний  ремонт  акушерського  корпусу  

1 500 
Районний  

ЦРЛ  бюджет  
1 .2 Капітальний  ремонт  приміщень  харчоблоку  

1 500 
Районний  

ЦРЛ  бюджет  
1.3 Капітальний  ремонт  шкірно-венерологічного  

1 500 
Районний  

відділення  ЦРЛ  бюджет  
1.4 Капітальний  ремонт  лікувального  корпусу  

1500 
Районний  

ЦРЛ  бюджет  
1.5 Капітальний  ремонт  притміщень  гаража  ЦРЛ  1 500 

Районний  
бюджет  

1.6 
Капі  тальний  ремонт  пральні  1 500 

Районний   
бюджет  

1'7 Капітальний  ремонт  дитячої  проліклініки  1 500 
Районний  
бюджет  

1.8 .  Каптальний 	ремонт 	водопровідних, 
1500 

Районний  
бюджет  каналізаційних  мереж  

1.9 Капітальний  ремонт  тротуарів  та  внутрішніх  
1 500 

Районний  
доріг  ЦРЛ  бюджет  

1.10 
Капі  тальний  ремонт  поліклініки  1 500 

Районний   
бюджет  

1.11 Капітальний  ремонт  інфекційного  відділення  1 200 
Районний  
бюджет  

1.12 Капітальний  ремонт  кисневої  станці 	Р айонний  ї  500 
бюджет  

1.13 Капітальний 	ремонт 	Вишнівської 	міської  
3 000 

Районний  
лікарні  бюджет  

Реконструкція  
2.1 Розробка  проекту  реконструкції  боксів  під  Районний  

господарські 	приміщення,архів 	та  120 
бюджет  майстерські  

2.2 Реконструкція 	гаражних 	боксів 	під  Районний  
господарські 	приміщення,архів 	та  1500 

бюджет  майстерські  
2.3 Реконструкція  з  розширенням  приймального  Районний  

відділення  ЦРЛ  
5 000 

бюджет  
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2'4 Реконстукція  Вишнісвської  міської  лікарні  14 000 
Районний  
бюджет  

2.5 Реконструкція  приміщення  господарського  Районний  
корпусу  на  території  центральної  райоиної  бюджет  
лікарні 	для 	розміщення 	дизель- 1500 
електростанцій  по  забезпеченню  резервного  
електропостачання  корпусів  лікарні  

2.6 Реконструкція 	джерела 	водопостачання  
(свердловини) 	та 	водопровідних 	мереж  

1500 
Районний  

будівель 	протитуберкульозного 	відділення  бюджет  
ЦРЛ  

ВСЬОГО  по  ЦРЛ: 43 320 
КНП  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  Киево-Святошинської  

айонної  ради» 
Капітальний  ремонт  

1.1 Капітальний  ремонт  Горенської  АЗПСМ  1 500 
Районний  
бюджет  

1'2 Капі  тальний  ремонт  Музичанської  АЗПСМ  1 500 
Районний   
бюджет  

1.3 Капітальний 	ремонт 	Крюківщинської  
1500 

Районний  
АЗПСМ  бюджет  

1.4 Капітальний  ремонт  Шпитьківської  АЗПСМ  1 500 
Районний  
бюджет  

1.5 Капітальний  ремонт  Жорнівської  АЗПСМ  1 500 
Районний  
бюджет  

1.6 Капітальний  ремонт  Забірської  АЗПСМ  1 500 
Районний  
бюджет  

1.7 Капітальний  ремонт  Дмитрівської  АЗПСМ  1 500 
Районний  
бюджет  

1'8 Капі  тальний  ремонт  ФАП  с.Бузова  1 500 
Районний   
бюджет  

Реконструкція  
2.1 Реконструкція  Гурівщанської  АЗПСМ  1 500 

Районний  
бюджет  

2.2 Реконструкція  Жорнівської  АЗПСМ  1 500 
Районний  
бюджет  

ВСЬОГО  по  КНП  «ЦПМСД»: 15 000 
КЗ  «Кпево  - Святошпнська  районна  стоматологічна  поліклініка» 

Капітальний  ремонт  
1.1 Капітальний 	ремонт 	частини 	приміщень  

1500 
Районний  
бюджет  стоматологічної  поліклініки  (Молодіжна, 74) 

1.2 Капітальний 	ремонт 	частини 	приміщень  Районний  стоматологічної  поліклініки  (Маяковського, бюджет 
 

джет  1500 

ВСЬОГО  по  стоматологічній  поліклініці: 3 000 
ВСЬОГО  по  ГАЛУЗL• 61 320 
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Місцеві  ради  району  
№  

з/п  План, Джерела  
Назва  заходу  тис. грн. фінансування  

ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція  міської  поліклініки  (з  2 500 Обласний, 

добудовою) за  адресою: вул. Свропейська  районний, 
(Жовтнева), 43, м. Вишневе, місцевий  
Киево-Святошинський  р-н, Київська  обл. бюджет  

ВСЬОГО: 2 500 
БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  амбулаторії  ЗПСМ  КЗ  «Киево- 2 400 Районний  
Святошипський  ЦПМСД» з  ліжками  денного  бюджет  
стаціонару 	за 	адресою: 	с. 	Білогородка, 
вул. Володимирська  (закінчення) 

ВСЬОГО: 2 400 
ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Допомога  учасникам  бойових  дій  на  сході  200 Місцевий  
України  в  психологічній  реабілітації  бюджет  

ВСЬОГО: 200 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний 	ремонт 	даху 	Амбулаторії  1500 Районний  
загальної 	сімейної 	медицини 	в  бюджет  
с. Горенка  

ВСЬОГО: 1 500 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  підвального  приміщення  500 Районний  
адмінбудівлі  по  вул  Садовій, 12 в  с.Дмитрівка  бюджет  

2 Капітальний  ремонт  приміщення  ФАПу  в  1 500 Районний, 
с.Капітанівка, с.Мила  місцевий  

бюджети  
3 Виготовлення  проекту  та  встановлення  400 Місцевий  

автоматичної  системи  пожежогасіння  бюджет  
приміщення  медамбулаторії  

2 400 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  проектно-кошторисної  1 490 Обласний, 
документації  добудови  Жорнівської  районний  
амбулаторії  бюджети  

ВСЬОГО: 1 490 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція 	приміщення 	під 	медичну  1500 Районний, 
амбулаторію 	по 	вул. 	Вишнева 	27 	в  Місцевий  
с  . Крюківщина  бюджет, 
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Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 1 500 

МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проектно-кошторисної  100 Обласний, 

документації 	"Утеплення 	фасаду  Районний, 
медамбулаторії 	загальної 	практики 	та  Інші  кошти  не  
сімейної  медицини  в  селі  Мироцьке  Киево- заборонені  
Святошинського  р-ну  Київської  обл" законодавством  

2 Відкриття  аптечного  кіоску  100 Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 200 

МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний  ремонт  медичної  амбулаторії  

1500 
Районний  

с.Музичі  бюджет  
ВСЬОГО: 1 500 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт 	медичного 	закладу 	та 	ремонт 	і  1500 Місцевий  

утримання  транспортних  засобів 	(шляхом  бюджет  
виділення  субвенції  до  районного  бюджету) 

ВСЬОГО: 1 500 
ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  приміщення  амбулаторії  1 500 Місцевий  
(надання  субвенції  до  районного  бюджету) бюджет  

ВСЬОГО: 1 500 
ВСЬОГО  по  місцевим  адам: 16 690 

ВСЬОГО  по  галузі: 78 010 

Відповідальні: Центральна  районна  лікарня, органи  місцевого  
самоврядування, комісії  районної  ради. 

7.2. Освіта  

План  соціально-економічного  розвитку  освіти  району  у  2019 році  

Ns Назва  заходу  План  Джерело  Стан  
тис. грн. фінансування  виконання  

/п  
Капітальний  ремонт  приміщення  Районний  
Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 4 2 000 бюджет  
(вул. Незалежності, 4) 
Капітальний  ремонт  Вишнівської  

9 000 
Районний  

ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 3 (дах) бюджет  
Капітальний  ремонт  приміщень  

3 500 
Районний  

Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 4 бюджет  
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(ІРЦ) 
Капітальний  ремонт  (підсилення  Районний  
фундаменту) Гореницької  ЗОШ  І-ІІІ  3 000 бюджет  
ступенів  
Капітальний  ремонт  харчоблоку  Районний  
Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 2 

4 000 бюджет  
Капітальний  ремонт  допоміжних  Районний  
приміщень  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  4 000 бюджет  
ступенів  Ns 2 
Капітальний  ремонт  будівлі  (дах) Районний  
Боярського  НВК  «Гімназія  — ЗОШ  І  10 000 бюджет  
ступеня» 
Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Білогородської  ЗОШ  І- 500 бюджет  
ІІІ  ступенів  Ns 1 
Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Білогородської  ЗОШ  І- 2 000 бюджет  
ІІІ  ступенів  Ns 2 
Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Забірської  ЗОШ  І-ІІІ  2 500 бюджет  
ступенів  
Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Княжицької  ЗОШ  І-ІІ  4 000 бюджет  
ступенів  
Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Музичанської  ЗОШ  І-ІІІ  4 500 бюджет  
ступенів  
Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Новосілківської  ЗОШ  І- 2 500 бюджет  
ІІІ  ступенів  
Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Петропавлівсько - 16 000 бюджет  
Борщагівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  
Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Святопетрівської  ЗОШ  б  000 бюджет  
І-ІІІ  ступенів  
Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Тарасівської  ЗОШ  І-ІІІ  8 100 бюджет  
ступенів  
Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Шпитьківської  ЗОШ  І- 5 000 бюджет  
ІІІ  ступенів  
Капітальний  ремонт  спортивного  Районний  
майданчика  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  5 000 бюджет  
ступенів  Ns 4 
Капітальний  ремонт  Киево- 500 Районний  
Святошинського  районного  центру  бюджет  
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творчості  молоді  «Оберіг» 
(фундамент, благоустрій) 
Будівництво  басейну  Боярського  Районний  
НВК  «Колегіум  — ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  47 000 бюджет  
N 3» 
Будівництво  спортивного  Районний  
майданчика  Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  6 000 бюджет  
ступенів  Ns 2 
Будівництво  спортивного  Районний  
майданчика  Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  9 000 бюджет  
ступенів  Ns 4 
Будівництво  котельні  Боярського  Районний  
HBk «Колегіум-ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  8 000 бюджет  
N 3» 
Будівництво  котельні  Гореницької  Районний  
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (проект) 500 бюджет  
Будівництво  котельні  Музичанської  Районний  
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (проект) 500 бюджет  
Будівництво  котельні  Тарасівської  

500 
Районний  

ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (проект) бюджет  
Реконструкція  приміщення  (покрівля  Районний  
на  спортзалі) Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  800 бюджет  
ступенів  Ns 4 
Реконструкція  з  добудовою  будівлі  Районний  
Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 5 16 000 бюджет  

Реконструкція  будівлі  Мироцької  Районний  
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  з  добудовою  ДНЗ  50 бюджет  
(коригування  проекту) 
Реконструкція  системи  Районний  
газопостачання  Боярського  HBk 7 500 бюджет  
«Гімназія-ЗОШ  І  ступеня» 
Реконструкція  системи  Районний  
газопостачання  Горенської  ЗОШ  І-ІІІ  5 750 бюджет  
ступенів  
РАЗОМ  193 700 

Фінансування  закладів  освіти  за  рахунок  коштів  залучених  
місцевими  радами  району  

Nsз/ 
п  

Пазва  заходу  План, 
тис. г  н. 

Джерела  
фінансування  

БОЯРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
1 	Капітальний  ремонт  з  впровадженням  4 339,57 Обласний, 

технологій  для  зниження  тепловтрат  Районний, 
будівлі  «Дошкільний  навчальний  заклад- Міський  
центр  розвитку  дитини  «Джерельце» бюджет, 



т1 

Боярської  міської  ради  Киево- Інші  кошти  не  
Святошинського  району  Київської  області  заборонені  

законодавством  
2 Капітальний  ремонт  з  впровадженням  1 970,50 Обласний, 

технологій  для  зниження  тепловтрат  Районний, 
будівлі  «Дошкільний  навчальний  заклад  Міський  
(ясла-садок) «Казка» в  міста  Боярка  Киево- бюджет, 
Святошинського  району  Київської  області  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

3 Облаштування  гумовим  покриттям  20 Районний, 
дитячого  майданчика  «Куточок  безпеки  Міський  
дорожнього  руху» на  території  ДНЗ  бюджет, 
«Лісова  казка» Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

4 Придбання  ігрових  елементів  «Машинка» - 12,50 Районний, 
2 шт. Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 6 342,57 

ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція  ДНЗ  "Яблунька"за  адресою  7 000 Районний, 

вул. Червоноармійська , 11 м. Вишневе  місцевий  
Киево-Святошинського  району  Київської  бюджет  
області  (СПІВФІНАНСУВАННЯ ) 

2 Будівництво  ІІ  черги  Вишнівської  8 000 Районний, 
загальноосвітньої  середньої  школи  Ns 1 по  місцевий  
вул.Червоноармійська , 9 в  м.Вишневе  бюджет  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області  (коригування) 
(СПІВФІНАНСУВАННЯ ) 

3 Реконструкція  будівлі  Вишнівської  ЗОШ  12 000 Державний, 
І-ІІІ  ступенів  Ns 4 Киево-Святошинської  обласний, 
районної  державної  адміністрації  районний  
Київської  області  (з  добудовою), за  бюджет  
адресою : вул. Машинобудівників , 3, м. 
Вишневе  

4 Реконструкція  даху  існуючої  будівлі  12 000 Обласний, 
Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 4 районний  
Киево-Святошинської  районної  державної  бюджет  
адміністрації  Київської  області  за  адресою: 
вул. Машинобудівників , 3, м. Вишневе  

5 Проект  з  будівництва  дитячого  садочка  300 Місцевий  
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для  дітей  з  обмеженими  можливостями  в  бюджет  
м.Вишневе  

б  Термомодернізація  ДНЗ  ЦРД  "Росинка" в  1 200 Місцевий  
м.Вишневе  вул.Святошинська, 48 бюджет, кошти  

інвестора  
7 Термомодернізація  ДНЗ  "Чебурашка" в  1 250 Обласний, 

м.Вишневе  вул. Европейська, 41, районний, 
місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 41 750 
ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Будівництво  ЗОШ  в  смт. Чабани  на  720 10 000 Державний, 
учнів  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

2 Добудова 	огорожі 	та 	реконструкція  3 500 Районний  
баскетбольної  та  волейбольної  площадок  бюджет  
Новосілківської  ЗОШ  

3 Проект  та  капітальний  ремонт  покрівлі  2 500 Районний  
Новосілківської  ЗОШ  бюджет  

4 Капітальний  ремонт  тротуарів  в  ДШ(ясла- 1 195,1 Районний  
садок) 	Дзвіночок 	по 	вул. бюджет  
Машинобудівників , 4-А  в  смт. Чабани  

5 Капітальний  ремонт  цоколя  , вхідних  груп  1 356,3 Районний  
та  навісів  в  ДНЗ(ясла-садок) Дзвіночок  по  бюджет  
вул. Машинобудівників , 4-А  в  смт. Чабани  

6 Капітальний  ремонт  тротуарів  в  ДШ(ясла- 1 091,7 Районний  
садок) Яблучко  по  вул. Садова, 12 в  с. бюджет  
Новосілки  

7 Капітальний 	ремонт 	коридорів 	в  754,0 Районний  
ДНЗ(ясла-садок) Яблучко  по  вул. Садова, бюджет  
12 в  с. Новосілки  

8 Встановлення  двух  прогулянкових  веранд  160,0 Місцевий  
на  території  ДНЗ(ясла-садок) «Яблучко» в  бюджет  
с. Новосілки  

9 Виготовлення 	проектно-кошторисної  500,0 Місцевий  
документації  на  встановлення  автономного  бюджет  
газового 	опалення 	в 	ДНЗ(ясла-садок) 
«Яблучко» в  с.Новосілки  

10 Встановлення 	вентиляційних 	систем  60,0 Місцевий  
фізкультурного  та  музичного  залів 	в  бюджет  
ДНЗ(ясла-садок) «Яблучко» в  с.Новосілки  

11 Придбання 	та 	встановлення 	приборів  25,0 Місцевий  
обліку  використання  води  в  ДШ(ясла- бюджет  
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садок) «Яблучко» в  с.Новосілки  

12 Капітальний  ремонт  пішохідних  доріжок  1 500,0 Місцевий  
на  території  ДНЗ(ясла-садок) «Яблучко» в  бюджет  
с.Новосілки  

ВСЬОГО: 22 642,1 
БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Утеплення  Білогородської  ЗОШ  Ns 1 1 000 Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 000 
БОБРИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальне  будівництво  дитячого  садочка  - 2 000 Районний  
школи  на  180 учнів  в  с. Бобриця  бюджет  

ВСЬОГО: 2000 
БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Утеплення  ДНЗ  (ясла-садок) «Пролісою> Обласний, 
400 районний, 

місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 400 
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Районний, 
Будівництво 	дошкільного 	навчального  місцевий  

1 закладу  в  с. Віта-Поштова  бюджет, 
5 000 інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 5 000 
ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво 	дитячого 	навчального  10 000 Місцевий  

закладу  бюджет  

ВСЬОГО: 10 000 
ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка  проекту  добудови  Гореницької  1 200 Місцевий  

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  на  бюджет  
400 місць  

2 Технічне 	переоснащення 	внутрішніх  400 Місцевий  
систем  опалення  підвального  приміщення  бюджет  
ДНЗ  "Сонечко" вул. Гайдая  с.Гореничі  
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3 Усунення  дефектів  фасаду  ДНЗ  "Сонечко" 50 Місцевий  
бюджет  

4 Утеплення  фасаду  ДНЗ  "Сонечко" Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 650 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  Горенської  ЗОШ  1-3 ст. 1 500 Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 500 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт(утеплення) б  000 Районний, 
приміщення  Дмитрівської  місцевий  
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  бюджети  

2 Добудова  приміщення  дошкільного  2 200 Районний, 
навчального  закладу  в  с.Дмитрівка  місцевий  

бюджет  

3 Виготовлення  проекту  та  встановлення  800 Місцевий  
автоматичної  системи  пожежогасіння  бюджет  
приміщення  дошкільного  навчального  
закладу  

4 Благоустрій  території  Дмитрівської  ЗОШ  1 000 Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 10 000 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  проектно-кошторисної  500 Районний  
документації  на  добудову  ДНЗ  бюджет  
«Княжичанка» 

ВСЬОГО: 500 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція 	ДНЗ 	(ясла-садок) 1500 Районний, 
«Барвінок» Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  



2 Реконструкція  Крюківщинської  ЗОШ  І-ІІІ  10 000 Районний, 
ст. на  528 учнів  в  с.Крюківщина  по  Державний  
вул.Мічуріна  12а  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Реконструкція  у  відповідності  з  1 500 Районний, 

висновками  звіту  енергоаудиту  по  об'екту  Державний  
Крюківщинська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  у  бюджет, 
с.Крюківщина  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 13 000 
ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Проектування  дитячого  садка  в  с. Лісники  1 000 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 000 
ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  (перша  черга) з  добудовою  
корпусу  ДНЗ  (ясла-садок) «Калинка» 

3 875,3 
Районний  

Личанської  сільської  ради  Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  області  

ВСЬОГО: 3 875,3 
МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Добудова 	до 	Мироцької  3 500 Обласний, 
загальоноосвітньої 	школи 	І-ІІ 	ступенів  Районний, 
дошкільного  навчального  закладу  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 3 500 

МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Утеплення  Музичанської  ЗОШ  

2 000 
Районний  
бюджет  

2 Утеплення 	та 	ремонт 	даху 	ДНЗ  
3 000 

Районний  
«Перлинка» бюджет  

3 Встановлення  очисної  системи  води  ДНЗ  Районний  
«Перлинка» 100 бюджет  

4 Виготовлення  проектної  документації  на  Районний  
будівництво  стадіону  Музичанської  ЗОШ  150 бюджет  

5 Будівництво  стадіону  Музичанської  ЗОШ  Районний  
500 бюджет  

ВСЬОГО: 5 750 
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МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  ІІ-го  корпусу  ДНЗ  «Червона  200 Обласний, 

Шапочка» кількістю  місць  100, за  адресою  районний  
вул..Київська,3-А  с.Михайлівка-Рубежівка  бюджет  

2 Технічне 	переоснащення 	топкової 	ДНЗ  500 Районний, 
(ясла-садок) 	«Червона 	Шапочка» місцевий  
Михайлівсько -Рубежівської  сільської  ради  бюджет, 
Киево-Святошинського  району  Київської  інші  кошти  не  
області 	у 	зв'язку 	з 	будівництвом 	ІІ-го  заборонені  
корпусу  ДНЗ  законодавством  

ВСЬОГО: 700 
МАЛЮТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  проектно-кошторисної  Обласний, 
документації  на  дитячу  дошкільну  Районний  
установу  на  95 місць, об'еднаної  зі  бюджет  
школою  І  ступеня  на  50 місць  в  селі  
Матпотянка  

2 Виготовлення  проектно-кошторисної  Обласний, 
документації  на  реконструкцію  Районний  
Матпотянської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  з  бюджет  
добудовою  

ВСЬОГО: 
ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Розробка  проекту  та  початок  будівництва  2 000 Районний  
дитячого  садочка  в  с.Петрушки  бюджет  

ВСЬОГО: 2000 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання  обладнання  для  ДНЗ, які  500 Місцевий  
знахордяться  у  комунальній  власності  бюджет  
Петропавлівсько -Борщагівської  сільської  
ради  по  програмі  «Розвиток  дошкільної  та  
позашкільної  освіти  на  території  
Петропавлівсько -Борщагівської  сільської  
ради  на  2015-2019 роки» 

2 Завершення  будівництва  ЗОШ  І-ІІІ  80 000 Районний, 
ступенів  по  вул. Паркова, 34-Б  селі  місцевий  
Петропавлівська  Борщагівка  бюджети  

3 Фінансування  ГО  «Центр  розвитку  1 800 Місцевий  
Апельсин» згідно  Програми  розвитку  бюджет  
дошкільної  та  позашкільної  освіти  

ВСЬОГО: 82 300 
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СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Ремонт  та  утримання  ДНЗ  ясла-садок  3 000 Місцевий  

«Золотий 	колосою> 	засобів 	(шляхом  бюджет  
виділення 	субвенції 	до 	районного  
бюджету) 

2 Ремонт  Софіївсько -Борщагівської  ЗОШ  І- 3 100 Місцевий  
ІІІ  ступенів  (шляхом  виділення  субвенції  бюджет  
до  районного  бюджету) 

3 Утримання  дітей  в  таборах  оздоровлення  200 Місцевий  
та  відпочинку  бюджет  

4 Створення 	та 	утримання 	дитячих  300 Місцевий  
майданчиків  бюджет  

5 Будівництво  школи  35 000 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 41 600 
СВЯТОПЕТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  з  будівництвом  корпусу  N2 11 500 Районний  
дошкільного  навчального  закладу  ( ясла- бюджет  
садочок) 	« 	Буратіно» 	за 	адресою: 	с. 
Петрівське 	вул.Красний 	Пахар, 	1-А, 
Киево-Святошинського  району  Київської  
області  

ВСЬОГО: 11 500 
ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Утеплення  приміщення  ДНЗ  «Віночок» 500 Районний  
бюджет  

2 Капітальний 	ремонт 	покрівлі 	ДНЗ  350 Районний  
«Віночок» бюджет  

3 Утеплення  приміщення  Тарасівської  ЗОШ  1 000 Районний  
І-ІІІ  ступенів  бюджет  

4 Реконструкція  та  встановлення  інвентарю  150 Районний  
спортивного 	майданчика 	на 	території  бюджет  
Тарасівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  

ВСЬОГО: 2000 
ХОТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання  путівок  на  відпочинок  дітей  200 Місцевий  
бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 200 
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ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Добудова  ДНЗ  «Святлячок» в  с.Шпитьки  3 000 Районний, 

місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 3 000 
ВСЬОГО  по  місцевим  адам: 273 209,97 

ВСЬОГО  по  гал  зі: 466 909,97 

Відповідальні: відділ  освіти  РДА, органи  місцевого  самоврядування, комісії  
районної  ради. 

7.3. Підтримка  сім'ї, дітей  і  молоді, фізична  культура  і  спорт  

Ns з/п  Назва  заходу  План, Джерела  
тис. г  н. фінансування  

БОЯРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  спортивного  майданчика, за  1 000 Обласний, 

адресою: Київська  обл. Киево- Районний, 
Святошинський  р-н., м. Боярка, вул. Міський  
Молодіжна, 5 Б  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 1 000 

ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  багатофункціонального  Державний, 

спортивно-ігрового  майданчика  в  парку  1 100 районний, 
по  вул.Свропейській  в  м. Вишневому  місцевий  
Киево-Святошинського  району  Київської  бюджет  
області  

ВСЬОГО: 1 100 
ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Будівництво  стадіону  250 Районний  
бюджет  

2 Будівництво  баскетбольного  майданчику  143,7 Районний  
по  вул. Озерна  в  с. Новосілки  бюджет  

3 Будівництво  футбольного  майданчику  по  139,9 Районний  
вул. Озерна  в  с. Новосілки  бюджет  

ВСЬОГО: 533,6 
БОБРИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Встановлення  вуличних  тренажерів  200 Районний  
бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 200 



БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт 	приміщення  1000 Місцевий  

спортивної  інфраструктури  с.Білогородка, бюджет  
вул. Паркова, 1 

2 Будівництво  багатофункціонального  міні  1 500 Районний, 
стадіону  с.Шевченкове  вул.Шевченка  Місцевий  

бюджети  
ВСЬОГО: 2 500 

БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  культурно-розважального  та  150 Обласний, 

спортивного  комплексу  села  Бузова  районний, 
місцевий  
бюджет  

2 Капітальний  ремонт  стадіону  села  Бузова  500 Обласний, 
районний, 
Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 650 
ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Проектна 	документація 	будівництва  97 Місцевий  
стадіону  бюджет  

ВСЬОГО: 97 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Встановлення  спортивних  майданчиків  200 Місцевий  
бюджет  

2 Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  200 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 400 
ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання 	та 	встановлення 	дитячих  200 Місцевий  
майданчиків  бюджет  

ВСЬОГО: 200 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Утримання  стадіону  в  с.Дмитрівка  100 Місцевий  
бюджет  

2 Виготовлення  проекту  будівництва  900 Місцевий  
стадіону  в  с.Дмитрівка  бюджет  

3 Утримання  спортивного  клубу  « Лідер» 550 Районний, 
місцевий  
бюджети  

4 Оздоровлення  дітей  199 Місцевий  
бюджет  

5 Облаштування  та  наповнення  дитячих  та  500 Місцевий  
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спортивних  майданчиків  бюджет  
ВСЬОГО: 2 249 

ЗАБІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Придбання  вуличних  тренажерів  40 Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти,які  
незаборонені  

законодавством  
2 Встановлення  дитячого  майданчику  на  100 Місцевий  

новому  масиві  бюджет, 
Інші  кошти,які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 140 

КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проектно-кошторисної  149 Районний  

документації  на  будівництво  спортивного  бюджет  
стадіону  

2 Придбання  та  встановлення  двох  дитячих  200 Місцевий  
майданчиків  в  селі  Княжичі  та  Жорнівка  бюджет  

ВСЬОГО: 349 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво 	стадіону 	в 	парку 	ім.А.Г. 1000 Районний, 
Шевченка  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 1 000 

ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Встановлення 	спортивно-ігрових  300 Районний  

майданчиків  бюджет  
ВСЬОГО: 300 

ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення  проектної  документації  Районний  

300 
на  будівництво  стадіону  бюджет  

ВСЬОГО: 300 
МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення 	проектно-кошторисної  400 Районний, 
документації 	 "Реконструкція  Місцевий  
адміністративного 	приміщення 	під  бюджет, 
сільський  клуб 	с. Мироцьке " Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

2 Виготовлення 	проектно-кошторисної  50 Місцевий  



документації 	"Будівництво 	міні  бюджет  
футбольного  поля 	с. Мироцьке " 

ВСЬОГО: 450 
МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Улаштування 	спортивного 	майданчику  200 Районний, 
розміром 	42*22м. 	в 	с.Михайлівка- місцевий  
Рубежівка, вул..Шкільна,186 бюджет, 

інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Улаштування 	бігової 	доріжки 	в  200 Районний, 

с  . Михайлівка-Рубежівка, вул.Шкільна,186 місцевий  
бюджет  

3 Улаштування 	глядацьких 	трибун 	та  500 Районний, 
роздягалень, в  с. Михайлівка-Рубежівка, місцевий  
вул..Шкільна,186 бюджет  

ВСЬОГО: 900 
МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Надання  матеріальної  допомоги  згідно  
200 

Місцевий  
програми  «Турбота» бюджет  

ВСЬОГО: 200 
СВЯТОПЕТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Встановлення  дитячих  майданчиків  200 Місцевий  
бюджет  

2 Встановлення 	огорожі 	футбольного, 1200 Місцевий  
волейбольного 	полів 	та 	спортивного  бюджет  
майданчика  

3 Будівництво 	скверу 	вул. Теплична  між  1 200 Державний  
буд.42 та  буд. 48. бюджет  

ВСЬОГО: 2 600 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Фінансування  по  утриманшо 	ГО 	СК  1500 Місцевий  
«Чайка» та  програми  по  розвитку  фізичної  бюджет  
культури  та  спорту  

ВСЬОГО: 1 500 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Утримання  спортивно-масових  заходів  400 Місцевий  
бюджет  

2 Будівництво 	фізкультурно -оздоровчого  10 000 Місцевий  
комплексу 	на 	базі 	спортивного  бюджет  
майданчику  по  вул.Леніна,114 Б  

ВСЬОГО: 10 400 
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ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Влаштування 	спортивного 	майданчика, 100 Районний, 

футбольного  поля  в  с. Тарасівка  місцевий  
бюджети  

2 Фінансування 	програм 	Тарасівської  600 Районний, 
сільської  ради  з  розвитку  фізкультури  і  місцевий  
спорту  бюджети  

3 Будівництво 	пішохідної 	зони 	та 	вело  100 Районний, 
доріжки  в  с. Тарасівка  місцевий  

бюджети  
ВСЬОГО: 800 

ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 -Проведення  змагань; 150 Місцевий  

-Будівництво  стадіону  бюджет  
ВСЬОГО: 150 

ХОТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Придбання  спортивної  форми  100 Районний, 

та  спортивного  інвентаря  місцевий  
бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 100 

ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт 	спортивного  820 Обласний, 

майданчика  та  озеленення  місцевий  
бюджети  

2 Реконструкція  стадіону  3 500 Державний  
районний  
місцевий  
бюджети  

3 Дитячий 	майданчик 	с. 	Шпитьки, 	с. 398 Місцевий  
Горбовичі  бюджет  

ВСЬОГО: 4 718 
ВСЬОГО  по  місцевим  радам: 32 836,6 

Відповідальні: сектор  молоді  та  спорту  РДА, органи  місцевого  
самоврядування, комісії  районної  ради. 



7.4. Культура  і  туризм  

План  розвитку  закладів  культури  за  рахунок  районного  бюджету  у  2019 році  

№ 
 Предмет  закупівлі  План  Джерела  

п/п  тис.грн. фінансування  

1 Придбання  меблів  для  бібліотек  району  550 
Районний  
бюджет  

2 Передплата  періодичних  видань  для  бібліотек  
200 

Районний  
району  бюджет  

3 Заміна  електропроводки  та  щитка  для  бібліотек  
195 

Районний  
району  бюджет  

4 Облаштування  пожежної  сигналізації  для  
195 

Районний  
бібліотек  району  бюджет  

5 Поточний  ремонт  11 бібліотек  району  2 145 
Районний  
бюджет  

б  Ремонт  даху, фасаду, фойе  у  приміщенні  
195 

Районний  
центральної  районної  бібліотеки  для  дорослих  бюджет  

7 Встановлення  систем  відеонагляду  у  Районний  
бібліотеках  району  

120 
бюджет  

8 Поповнення  бібліотечного  фонду  600 
Районний  
бюджет  

9 Придбання  комп"ютерної  техніки  для  бібліотек  
160 

Районний  
району  бюджет  

10 Придбання  телевізорів  для  бібліотек  району  50 
Районний  
бюджет  

11 
Придбання  відеопроекційних  систем  та  екранів  

200 
Районний  

для  бібліотек  району  бюджет  

12 
Відзначення  державних  та  професійних  свят, 

2 500 
Районний  

ювілейних  дат  бюджет  

Придбання  експонатів  для  Боярського  Районний  
13 краезнавчого  музею. Реставрація  експонатів  із  110 

бюджет  фондів  Боярського  краезнавчого  музею  
Виготовлення  вітрин, та  експозиційного  

14 
обладнання, придбання  мальбертів  для  виставок  

100 
Районний  

для  Боярського  краезнавчого  музею  та  музею  бюджет  
ім. М. Пимоненка  

.: 



15 
Поточний  ремонт  Боярського  краезнавчого  

195 
Районний  

музею  бюджет  

16 
Благоустрій  та  озеленення  території  

110 
Районний  

Боярського  краезнавчого  музею  бюджет  

Розробка  проектів  енергоаудиту  та  Районний  
17 енергозберігання  для  Боярського  краезнавчого  500 

бюджет  музею  
18 Утеплення  фасаду  Боярського  краезнавчого  

1 500 
Районний  

музею  бюджет  

19 
Придбання  звукопідситпоючої  апаратури  для  98 Районний  
районного  будинку  культури  бюджет  

20 Поточний  ремонт  районного  будинку  культури  195 
Районний  
бюджет  

21 
Придбання  сценічних  костюмів  для  районного  95 Районний  
будинку  культури  бюджет  

22 Придбання  мікроавтобуса  1 197 
Районний  
бюджет  

23 
Капітальний  ремонт  та  виготовлення  технічних  

5 500 
Районний  

проектів  для  районного  будинку  культури  бюджет  

24 
Озеленення  території  КПНЗ  "Боярська  дитяча  40 Районний  
школа  мистецтв " бюджет  

25 
Поточний  ремонт  КПНЗ  "Боярська  дитяча  

197 
Районний  

школа  мистецтв " бюджет  

26 
Поточний  ремонт  КПНЗ  "Вишнівська  дитяча  

195 
Районний  

школа  мистецтв " бюджет  

27 
Поточний  ремонт  КПНЗ  "Святопетрівська  

195 
Районний  

дитяча  школа  мистецтв " бюджет  

28 Поточний  ремонт  КПНЗ  "Чабанівська  дитяча  
195 

Районний  
школа  мистецтв " бюджет  

29 
Поточний  ремонт  КПНЗ  "Шпитьківська  дитяча  

195 
Районний  

школа  мистецтв " бюджет  
Встановленняя  системи  протипожежного  Районний  

30 захисту  КПНЗ  "Вишнівська  дитяча  школа  190 
бюджет  мистецтв " 

Встановлення  блискавкозахисту  для  КПНЗ  Районний  
31 Вишнівська  дитяча  школа  мистецтв " б0 бюджет  

Обробка  засобами  вогнезахисту  деревяних  Районний  
32 елементів  даху  КПНЗ  "Вишнівська  дитяча  50 

джет  бюджет  школа  мистецтв  „ 

33 
Благоустрій  території  КПНЗ  "Вишнівська  

1 500 
Районний  

дитяча  школа  мистецтв " бюджет  

34 
Придбання  сценічних  костюмів  для  КПНЗ  

100 
Районний  

"Шпитьківська  дитяча  школа  мистецтв " бюджет  
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Навчальне  обладнання  для  дитячих  шкіл  Районний  
35 

мистецтв  
195 

бюджет  

Придбання  звукопідситпоючого  обладнання  для  Районний  
36 

дитячих  шкіл  мистецтв  
100 

бюджет  

37 Придбання  меблів  для  дитячих  шкіл  мистецтв  175 
Районний  
бюджет  

38 Придбання  музичних  інструментів  для  дитячих  Районний  
шкіл  мистецтв  

3 955 
бюджет  

ВСЬОГО  : 24 052 

План  розвитку  закладів  культури  за  рахунок  місцевих  бюджетів  району  
та  спонсорської  допомоги  у  2019 роді  

з/п  Назва  заходу  План, Джерела  
тис. грн. фінансува  

ння  
ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  палацу  культури  і  мистецтв  по  вул. 4 120 Державний, 
Машинобудівників  в  м. Вишневе  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 4 120 
ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Проект  меморіалу  Пам'яті  та  благоустрій  території  1 000 Районний  
біля  районного  будинку  культури  бюджет  

2 Оновлення 	матеріально -технічної 	бази 	Центру  200 Районний  
культури  та  дозвілля  бюджет  

ВСЬОГО: 1 200 
БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Розробка  проекту  реконструкції  Білогородського  300 Місцевий  
філіалу 	шпитьківської 	музичної 	школи  бюджет  
с. Білогородка  вул. О.Саенка  

ВСЬОГО: 300 
БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  клубу  села  Хмільна  2 000 Місцевий, 
районний, 
обласний  
бюджет  

2 Капітальний  ремонт  клубу  села  Гурівщина  1 000 Районний, 
обласний, 
місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 3 000 
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ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Паркова  зона: Районний, 

- 	проектно  - кошторисна  документація  місцевий  
100 бюджет, 

інші  кошти  
не  

заборонені  
законодавс  

твом  
2 Паркова  зона: Районний, 

- 	Будівельні  роботи  місцевий  
600 бюджет, 

інші  кошти  
не  

заборонені  
законодавс  

твом  
~ 	 ВСЬОГО: 700 

ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Музична  апаратура,сценічний  одяг  150 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 150 

ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Закупівля  костюмів, технічного  обладнання 	для  200 Місцевий  

клубу  в 	с. Мощун  бюджет  
ВСЬОГО: 200 

ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Закупівля  театральних  крісел  для  БК  клубу  с.Лука  200 Місцевий  

бюджет  
2 Поточний  ремонт  приміщень  БК  с.Гореничі  300 Місцевий  

бюджет  
3 Розробка  проектно-кошторисної  документації  50 Місцевий  

об'екту  " Будівництво  зони  відпочинку  території  бюджет  
Будинку  культури  за  адресою  с. Гореничі, вул. 
Соборна  203 

4 Будівництво  зони  відпочинку  території  Будинку  750 Місцевий  
культури  за  адресою  с. Гореничі, вул. Соборна  203 бюджет  

ВСЬОГО: 1 300 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  приміщення  будинку  культури  199 Місцевий  
с.Дмитрівка  бюджет  

2 Виготовлення  проекту  капітального  ремонту  500 Районний, 
приміщення  будинку  культури  місцевий  

бюджет  
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3 Виготовлення  проекту  та  встановлення  600 Місцевий  
автоматичної  системи  пожежогасіння  приміщення  бюджет  
будинку  культури  

ВСЬОГО: 1 299 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  вуличної  сцени  в  клубі  села  Княжичі  100 Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  
не  

заборонені  
законодавс  

твом  
2 Будівництво  паркану  біля  Жорнівського  клубу. 30 Районний, 

Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  
не  

заборонені  
законодавс  

твом  
~ 	 всього: 	130  

КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 	Капітальний  ремонт  парку  імені  А. Г. Шевченка  на 	500 	Районний, 

розі  вул. Одеської  та  вул. Парникової  в  с. 	 Місцевий  
Крюківщина 	 бюджет, 

Інші  кошти  
не  

заборонені  
законодавс  

твом  
2 	Будівництво  майдану  з  пам'ятником  на  перехресті 	500 	Обласний, 

вулиць  Балукова  та  Мічуріна  в  с.Крюківщина 	 Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  
не  

заборонені  
законодавс  

твом  

~ 	 всього: 	1 000  
ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 	Капітальний  ремонт  клубу  села  Лісники 	 500 	Районний  
бюджет  

всього: 	500 
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ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 	Крісла  для  глядацької  зали  будинку  культури 	 150 	Районний  

бюджет  

2 	Освітлення  для  сцени  будинку  культури 	 150 	Районний  
бюджет  

~ ВСЬОГО: 300 ~ 
МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 	Виготовлення  проектно-кошторисної  документації 	65 	Районний, 
"Будівництво  скверу  відпочинку  с. Мироцьке " 	 Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  

не  
заборонені  
законодавс  

твом  
ВСЬОГО: 65 

МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція  адміністративної  будівлі, за  адресою  500 Районний, 

Шкільна, 1 в  с. Михайлівка-Рубежівка  (Будинок  місцевий  
культури) бюджет, 

інші  кошти  
не  

заборонені  
законодавс  

твом  
2 Реконструкція  пішохідної  зони  навколо  меморіалу  200 Районний, 

по  вул. Шкільна  в  с.Михайлівка-Рубежівка  Киево- місцевий  
Святошинського  району  Київської  області  бюджет  

3 Будівництво  дитячих  спортивних  майданчиків  по  200 Районний, 
вул.Шлільна 	в 	с  . Мuхайлівка-Рубежівка  місцевий  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  бюджет  

4 Будівництво  парку  відпочинку  по  вул.Шкільна  в  200 Районний, 
с  . Мuхайлівка-Рубежівка 	Киево-Святошинського  місцевий  
району  Київської  області  бюджет  

ВСЬОГО: 1 100 
~ МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 	 ~ 

1 	Придбання  штор  для  будинку  культури  с.Музичі 	 Районний  
500 	бюджет  

ВСЬОГО: І 	soo 

~ ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 	 ~ 

1 	Фінансування  культурно-масових  заходів  по 	 500 	Місцевий  
Програмі  інших  культурно-освітніх  заходів 	 бюджет  
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2 
Фінансування  газети  «Трибуна  Петропавлівської  
Борщагівки» та  видання  

830 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 330 
ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  будинку  культури  с. Петрушки  50 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 50 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Утримання  культурно-масових  заходів  (художні  
колективи) 

70 Місцевий  
бюджет  

2 Утримання  інших  культурно  масових  заходів  та  
засобів  (новорічні  заходи), новорічні  подарунки  

200 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 270 

ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Проведення  культурно-масових  заходів  150 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 150 

ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Фасад  клубу  с. Лісне  1 400 Місцевий  

бюджет  
2 Проект  «Вежа  Терещенка» 1 000 Державний  

обласний  
місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 2 400 
ВСЬОГО  по  місцевим  радам: 20 064 

ВСЬОГО  по  гал  зі: 44 116 

Відповідальні : відділ  культури, національностей  та  релігій  РДА, органи  
місцевого  самоврядування, комісії  районної  ради. 

7.5. Духовність  

Перелік  об'ектів  та  заходів  культового  спрямування, які  плануеться  
впроваджувати  у  2019 році  

Ns Назва  заходу  План, Джерела  
з/п  тис. г  н. фінансування  
ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Будівництво  Свято-Троїцького  Храму  1 500 Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 1 500 
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ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка  проектно-кошторисної  документації  150 Місцевий  

благоустрою  пам'ятників  на  території  Гореницької  бюджет  
сільської  ради  

ВСЬОГО: 150 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Проведення  дня  села  Горенка  150 Місцевий  
бюджет  

2 Проведення  дня  села  Мощун  100 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 250 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  огорожі  Храму  Успіння  Пресвятої  500 Інші  кошти, 
Богородиці  УПЦ  с.Капітанівка  не  заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 500 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Проектно-кошторисна  документація  по  центральній  100 Районний, 
площі  села  Жорнівка, парк. місцевий  

бюджети, 
інші  кошти, 
незаборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 100 
ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Інші  кошти  не  
Внутрішні  роботи  (штукатурка, освітлення, 

1 500 
заборонені  

оздоблення) законодавством  

ВСЬОГО: 1 500 
МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  іконостасу  в  Храмі  Казанської  ікони  100 Інші  кошти, 
Божої  Матері  незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 100 

ВСЬОГО  по  гал  зі: 4 100 
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8. ОХОРОНА  НАВКОЛИШНЬОГО  ІІРНРОДНЬОГО  СЕРЕДОВИІЦА  

3 метою  покращення  екологічного  стану  довкілля  району, забезпечення  
збалансованого  природокористування, зниження  рівня  забруднення  навколишнього  
довкілля  та  виконання  інших  природоохоронних  заходів  в  районі  прийнято  цільову  
програму  « Охорони  довкілля, поводження  з  твердими  побутовими  відходами  та  
раціональним  використанням  природних  ресурсів  у  Киево-Святошинському  районі  
Київської  області  на  2017-2020 роки» та  затверджено  відповідні  заходи. 
Заходами  вказаної  програми  передбачено : 
1. Здійснити  ліквідацію  існуючих  несанкціонованих  і  неконтрольованих  звалищ  
твердих  побутових  відходів . 
2. Придбання  спеціалізоваї  техніки  для  вивезення  сміття. 
3. Відкриття  пунктів  прийому  вторинної  сировини. 
4. Придбання  контейнерів  для  збирання  ТПВ. 
5. Будівництво  сміттесортувальних  ліній. 
б. Будівництво  сміттепереробного  заводу  
Відповідальні: відділ  ЖКГ  РДА, органи  місцевого  самоврядування, комісії  

районної  ради. 

9. ТЕХНОГЕННА  БЕЗПЕКА  

План  забезпечення  цивільного  захисту, техногенної  і  пожежної  безпеки, 
захисту  населення  і  території  від  надзвичайних  ситуацій  у  

Киево-Святошинському  районі  Київської  області  у  2019 роді  

Ns Назва  заходу  
з/п  
1 Впровадження  единої  системи  управління  силами  та  засобами  територіальної  

(районної) підсистеми  единої  системи  цивільного  захисту, з  виктпоченням  на  
районному  рівні  дубтповання  управлінських  функцій  

2 Створення  ефективних  районних  сил  цивільного  захисту  з  единим  центром  
управління  під  час  надзвичайних  ситуацій, забезпечення  та  оснащення  сучасним  
обладнанням  

3 Впровадження  локальних  систем  виявлення  загрози  виникнення  надзвичайних  
ситуацій  на  об'ектах  підвищеної  небезпеки  і  локальних  систем  оповіщення  
населення  в  зонах  можливого  ураження  та  персоналу  зазначених  об' ектів  на  
випадок  виникнення  аварії  

4 Створення  нових  аварійно-рятувальних  підрозділів  та  служб, відновлення  
діяльності  та  подальший  розвиток  підрозділів  місцевої  (сільської) пожежної  
охорони, добровільних  протипожежних  формувань, інших  спеціалізованих  та  
добровільних  аварійно-рятувальних  підрозділів  (формувань), як  спеціалізованих  
та  невоенізованих  формувань  цивільного  захисту  (цивільної  оборони). 

5 Забезпечення  гарантованого  Конституціею  України  права  громадян  на  захист  їх  
життя  і  здоров 'я, від  надзвичайних  ситуацій  та  їх  негативних  наслідків, у  тому  
числі  шляхом  забезпечення  його  колективними  (укриття  в  захисних  спорудах  
цивільного  захисту) та  індивідуальними  засобами  захисту, через  проведення  
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робіт  з  інженерної  підготовки  територій, організації  робіт  з  виявлення, вилучення  
та  знешкодження  вибухонебезпечних  предметів, при  користуванні  водними  
об'ектами  області  тощо  

б  Організація  та  здійснення  запобіжних  заходів  на  випадок  виникнення  
надзвичайних  ситуацій, створення  передумов  для  їх  локалізації  та  ліквідації, 
забезпечення  проведення  невідкладних  аварійно-відновтповальних  робіт, надання  
одноразової  допомоги  та  забезпечення  нормальних  умов  життедіяльності  для  
громадян, які  постраждали  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій, в  тому  числі  
шляхом  розгортання  та  утримання  тимчасових  пунктів  проживання  та  
харчування  

7 Забезпечення  оповіщення  населення  про  загрозу  та  виникнення  надзвичайних  
ситуацій  техногенного, природного  або  военного  (військового) характеру  

8 Удосконалення  системи  підготовки  фахівців  з  питань  цивільного  захисту, 
навчання  населення  на  районному  рівні  тощо  

Витрати  на  реалізацію  основних  заходів  у  2019 році  

Ns Назва  заходу  План  Джерело  
з/п  на  фінансувавня  

2019 р. 
тис. грн. 

1 Створення  (утримання) підрозділів  місцевої  Місцевий  
(сільської) пожежної  охорони  сільських  рад  б  400 бюджет  

2 Забезпечення  засобами  індивідуального  захисту  Кошти  об'ектів  
непращоючого  населення  та  особового  складу  - 
територіальних  н/ф  цивільного  захисту  

3 Створення  матеріальних  резервів  для  Районний  
запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  1 500 бюджет, 
техногенного  і  природного  характеру  та  їх  місцевий  
наслідків  бюджет  

4 Забезпечення  захисту  життя  та  здоров 'я  Кошти  об'ектів  
громадян  під  час  користування  водними  50 (орендарів, 
об'ектами  району  власників  водних  

об' ектів). 
ВСЬОГО: 7 950 

Відповідальні : сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  ЦЗ  РДА, районне  
управління  ГУ  МНС  України  в  Київській  області, відділ  освіти  
РДА, комісії  районної  ради. 
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10. ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  ФОНДУ  

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

Станом  на  01.10.2018 року  сума  надходжень  від  продажу  земельних  ділянок  
несільськогосподарського  призначення  до  місцевих  бюджетів  району  склала  
12 220 тис. грн, а  саме: 

Вишнева  міська  рада  — 2 870,9 тис. грн; 
Бузівська  сільська  рада  — 1 679,1 тис. грн; 
Гатненська  сільська  рада  — 625,7 тис. грн; 
Гореницька  сільська  рада  — 473,6 тис. грн; 
Горенська  сільська  рада  — 135,4 тис. грн; 
Дмитрівська  сільська  рада  — 845,6 тис. грн; 
Княжицька  сільська  рада  — 4,5 тис. грн; 
Крюківщинська  сільська  рада  — 246,6 тис  грн; 
Лісниківська  сільська  рада  — 230,3 тис  грн; 
Святопетрівська  сільська  рада  — 82,1 тис.грн; 
Софіївсько - Борщагівська  сільська  рада  — 173,6 тис. грн; 
Петропавлісько - Борщагівська  сільська  рада  — 3 632,4 тис. грн; 
Тарасівська  сільська  рада  — 452,0 тис.грн; 
Ходосівська  сільська  рада  - 768,2 тис.грн. 

11. СПІВПРАЦЯ  3 М. КИЕВОМ  

Впродовж  останніх  років  у  взаемовідносинах  між  Киево-Святошинським  
районом  Київської  області  та  районами  м. Киева  (Солом'янським, Святошинським, 
Голосіївським, Шевченківським ) спостерігаеться  позитивна  тенденція  співпраці  в  
галузях  економічного, соціального  та  культурного  розвитку. 

ІНФОРМАЦІЯ  
про  обсяги  реалізації  сільськогосподарської  продукції  

підприемствами  Киево-Святошинського  району  в  м. Киеві  
(Солом'янський, Святошинський, Голосіївський, Шевченківський  райони) 

Ns 
п/п  

Види  
продукції  

Станом  на  
01.12.2018 року  

(тонн) 

Реалізація  
за  2017 рік  

(тонн) 

Прогнозована  
реалізація  
на  2019 рік  

(тонн)  
L Молоко  85 86 86 
2.  Овочі  112 114 115 
3.  Фрукти  і  ягоди  78 80 80 
4.  М'ясні  вироби  72 74 74 
5.  Гриби  2,0 2,0 2,0 



79 

Основними  постачальниками  сільськогосподарської  продукції  у  
Киево-Святошинському  районі  е  ДП  НДВ  АК  «Пуща-Водиця», ДП  ДГ  «Новосілки», 
ПСП  «Шевченківське», СГ  ТОВ  АК  « Хотівський», СГК  «Рубежівський», 
ПСП  «Амарант-Агро», АФ  «Білогородка», АФ  «Княжичі», ДСП  «Чайка  філія  Лісне», 
філія  «Антонов  Агро». 

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  

Обсяг  експорту  товарів. 
За  2017 рік  обсяг  експорту  товарів  становить  181 929,6 тис. дол. США. 

Обсяг  імпорту  товарів. 
За  2017 рік  обсяг  імпорту  товарів  становить  1 085 006,9 тис. дол. США. 

Основні  пріоритетні  напрямки  діяльності  у  2019 році  : 

• інформування  громадськості  через  засоби  масової  інформації  щодо  актуальних  
подій, стану  та  перспектив  у  зовнішньоекономічній  сфері  тощо; 

• використання  наявних  можливостей  району, зокрема, що  стосуеться  
постачання  на  іноземний  ринок  української  продукції  виробничо-технічного  
призначення  і  товарів  народного  споживання, налагодження  виробничої  
кооперації  між  підприемствами, взаемодія  у  банківсько -фінансовій  сфері; 

• пожвавлення  міжнародних  контактів  з  регіонами  країн  як  далекого, так  і  
близького  зарубіжжя  шляхом  пошуку  нових  партнерів . 

Відповідальні : відділ  економічного  розвитку  і  торгівлі  РДА, сектор  
внутрішньої  політики  РДА, органи  місцевого  самоврядування, 
комісії  районної  ради. 

13. ПЛАН  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ  КОМУНАЛЬНИХ  
ПІДПРИЕМСТВ  КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ  НА  2019 РІК  

Ns Назва  Назва  заходу  Фінан  Джерела  
з/п  підприемства  суван  фінансува  

ня, ння  
тис.гр  
Н  

1. КП 	«Бюро  1. Закупівля  оргтехніки  20 Власні  
технічної  кошти  2. Закупівля  програмного  7 
інвентаризації  забезпечення  підприемс  
Киево- тва  3. Закупівля  бланків  технічної  0 



Святошинської  інвентарізаціі  
ради 	Київської  4. Закупівля  паперу  для  50 
області» креслення; ватману  формату  А1, 

А3, А4; паперу  для  письма  
формату  А3 та  А4; канцтоварів  
5. Закупівля  кальки  для  0 
креслення  формату  А3, А4 та  
рулонна  100 м  
б. Закупівля  господарських  5 
товарів  
7. Закупівля  паливно  - 120 
мастильних  матеріалів  
8. Утримання  автотранспорту  50 

9. Закупівля  побутової  техніки  5 

10. Проведення 	повірки  5 
вимірювальних  засобів  
Загальна  с  ма: 262 

2. КУ  L 	Придбання 	техніки 	та  15,5 
«Трудовий  витратних 	матеріалів 	для  
архів» створення 	належних 	умов  

зберігання 	документів 	та  
вико  истання  їх  ін  о  маqії  
1.1 	Забезпечення 	архівних  2,5 Районний  
установ  обладнання  для  ремонту, бюджет, 
ксерокопіювання  документів; власні  

кошти  
1.2 придбання  картонажів; 12,0 Районний  

бюджет, 
власні  
кошти  

1.3 	придбання 	та 	оновлення  Районний  
обладнання  і  устаткування  для  бюджет, 
зберігання 	 документів  власні  
(стелажів,візки  для  переміщення  кошти  
справи); 
1.4 	здійснення 	спеціального  1 Районний  
оброблення  бюджет, 
документів(дезінфекція,дезінсек  власні  
ція,фумігація) кошти  
2. 	Забезпечення 	волого- 
температурного 	режиму  
збе  ігання  документів: 
2.1 установлення  нових  систем  Районний  
автоматичного  пожежогасіння  і  бюджет, 
пожежної  сигналізації; власні  

кошти  
2.2 	придбання 	приладів 	для  Районний  
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вимірбвання  і  контротпо  волого- бюджет, 
температурного 	режиму 	в  власні  
СХОВИЩаХ; КОШТИ  

2.3 	установлення 	автономного  
опалення  архівних  приміщень  
З. Підвищення  рівня  пожежної  10,0 
безпеки  п  иміщення  а  хів  : 
3.1. Установлення  нових  систем  Районний  
автоматичного  пожежогасіння  і  бюджет, 
пожежної  сигналізації; власні  

КОШТИ  

3.2 придбання  вогнегасників ; 2,0 власні  
КОШТИ  

3.3 	вогнегасне 	оброблення  3,0 Районний  
деревяних 	конструкцій 	в  бюджет, 
архівних  приміщеннях; власні  

КОШТИ  

3.4 проведення  профілактичних  5,0 власні  
випробувань 	і 	замірів 	опору  кошти  
ізоляції 	електрообладнання 	та  
електромереж 	обслуговування  
систем  пожежної  сигналізації  
4.Забезпечення 	надійної  10,0 
охо  они  а  хівних  приміщень: 
4. 1 .установленuя 	нових 	систем  5,0 Районний  
охоронної  сигналізації; бюджет, 

власні  
КОШТИ  

4.2 встановлення  металевих  грат  5,0 Районний  
та  дверей  бюджет, 

власні  
КОШТИ  

5. Зміцнення 	матеріально- 100,0 
технічної 	бази 	зберігання  
документів: 
5. 1.забезпечити 	трудовий 	архів  30,0 Районний  
спеціалізованими  меблями; бюджет, 

власні  
КОШТИ  

5.2 будівництво  або  виділення  70,0 Районний  
додаткових  приміщень  архіву,їх  бюджет, 
ремонт  власні  

КОШТИ  

б. 	Обладнання 	архіву  7,0 
компютерною  технікою: 
б.1 	придбання 	компютерної  7,0 Районний  
техніки, оргтехніки, ремонт  бюджет, 
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7.Участь  працівників  архіву  у 	4,0 
заходах 	з 	підвищення  
квалl 1кац11 
Загальна  сума: 	 146,5 
Всього 	 408,5 
по  підприемствах: 

власні  
кошти  
власні  
кошти  

14. ПЛАН  ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО  ТА  КУЛЬТУРНОГО  
РОЗВИТКУ  МІСЦЕВИХ  РАД  РАЙОНУ  НА  2019 РІК  

Ns Назва  заходу  План, Джерела  
з/п  тис. грн. фінансування  
БОЯРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  станції  очистки  води  на  1 278,85 Обласний, 
водопровідній  насосній  станції  Ns3, Районний, 
розташованої  за  Міський  
адресою:08150,Київська  область, м. бюджет, 
Боярка, вулиця  Соборності,49. Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

2 Будівництво  станції  очистки  води  на  233,65 Обласний, 
свердловині  розташованої  за  адресою : Районний, 
08150,Київська  область, Киево- Міський  
Святошинський  р-н  м. Боярка, вул. бюджет, 
Кібенка  74/ 1 Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

3 Будівництво  станції  очистки  води  на  1 104,11 Районний, 
водопровідній  насосній  станції  Ns5, Міський  
розташованої  за  бюджет, 
адресою:08150,Київська  область  м. Інші  кошти  не  
Боярка, вулиця  Магістральна, 49а  заборонені  

законодавством  
4 Будівництво  станції  очистки  води  на  3 992,79 Обласний, 

водопровідній  насосній  станції  Ns4, Районний, 
розташованої  за  ". Міський  
адресою:08150, Київська  область, м. бюджет, 
Боярка, вулиця  Білогородська, 63" Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

5 Будівництво  каналізаційної  мережі  1 155,18 Обласний, 
для  підктпочення  мешканців  Районний, 
мікрорайону  по  вул. Лисенко, Кібенка  Міський  
та  прилеглих  вулиць  в  м. Боярка» бюджет, 
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Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
6 Капітальний  ремонт  каналізаційної  787,48 Обласний, 

насосної  станції  Ns 2 в  місті  Боярка, Районний, 
Киево-Святошинського  району, Міський  
Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
7 Капітальний  ремонт  водопровідно - 832,95 Обласний, 

насосної  станції  Ns 3 в  місті  Боярка, Районний, 
Киево-Святошинського  району, Міський  
Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
8 Капітальний  ремонт  водопровідно - 424,75 Обласний, 

насосної  станції  Ns 5 в  місті  Боярка, Районний, 
Киево-Святошинського  району, Міський  
Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
9 Капітальний  ремонт  каналізаційної  283,64 Обласний, 

насосної  станції  Ns 4 в  місті  Боярка, Районний, 
Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
10 Придбання  та  встановлення  400 Обласний, 

лічильників  обліку  води  для  Районний, 
багатоповерхових  будинків  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
11 Геолого-економічна  оцінка  питних  100 Обласний, 

підземних  вод  по  Боярка-Забір'я  Районний, 
Міський  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
12 Капітальний  ремонт  території  зелених  80 Обласний, 

насаджень  загального  користування  — Районний, 
парку  Перемоги  по  вул. Хрещатик, Міський  



86в  в  місті  Боярка  Киево- бюджет, 
Святошинського  району  Київської  Інші  кошти  не  
області  заборонені  

законодавством  
13 Придбання  машини  МАЗ  300 Районний, 

для  використання  в  комунальному  Міський  
господарстві  міста. бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
14 Заміна  ламп  розжарювання  ua LED 1 950,00 Районний, 

ліхтарі  по  м. Боярка  Міський  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
15 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 149,9 Обласний, 

Соборності  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  Міський  
області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
16 Капітальний  ремонт  тротуару  по  вул. 149,7 Обласний, 

Соборності  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  Міський  
області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
17 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 149,7 Обласний, 

Маяковського  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  Міський  
області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
18 Капітальний  ремонт  тротуару  по  вул. 149,7 Обласний, 

Маяковського  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  Міський  
області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
19 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 149,9 Обласний, 

Хрещатик  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  Міський  
області». бюджет, 
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Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
20 Капітальний  ремонт  тротуару  по  вул. 149,4 Обласний, 

Хрещатик  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  р-н, Київської  Міський  
області». бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
21 Будівництво  світлофорного  об'екту  434,95 Обласний, 

по  вулиці  Хрещатик  в  м. Боярка  Районний, 
Киево-Святошинського  району  Міський  
Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
22 Будівництво  світлофорного  об'екту  574,36 Обласний, 

на  перехресті  вулиць  Білогородська  - Районний, 
Седова  в  м. Боярка  Киево- Міський  
Святошинського  району  Київської  бюджет, 
області  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

23 Будівництво  світлофорного  об'екту  395,90 Обласний, 
по  вул. Садова  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  району  Київської  Міський  
області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
24 Капітальний  ремонт  з  впровадженням  4 339,57 Обласний, 

технологій  для  зниження  тепловтрат  Районний, 
будівлі  «Дошкільний  навчальний  Міський  
заклад-центр  розвитку  дитини  бюджет, 
«Джерельце» Боярської  міської  ради  Інші  кошти  не  
Киево-Святошинського  району  заборонені  
Київської  області  законодавством  

25 Капітальний  ремонт  з  впровадженням  1 970,50 Обласний, 
технологій  для  зниження  тепловтрат  Районний, 
будівлі  «Дошкільний  навчальний  Міський  
заклад  (ясла-садок) «Казка» в  міста  бюджет, 
Боярка  Киево-Святошинського  Інші  кошти  не  
району  Київської  області  заборонені  

законодавством  
26 Облаштування  гумовим  покриттям  20,00 Районний, 

дитячого  майданчика  «Куточок  Міський  
безпеки  дорожнього  руху» на  бюджет, 



території  ДНЗ  «Лісова  казка» Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
27 Придбання  ігрових  елементів  12,50 Районний, 

«Машинка» - 2 шт. Міський  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

28 Будівництво  спортивного  майданчика, 1 000 Обласний, 
за  адресою: Київська  обл. Киево- Районний, 
Святошинський  р-н., м. Боярка, вул. Міський  
Молодіжна  5Б  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 22 569,48 

ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  
1 Придбання  спецтехніки  для  3 600 Районний, 

прибирання  міста  місцевий  
бюджет  

2 Капітальний  ремонт  та  заміна  ліфтів  в  2 500 Районний, 
житлових  будинках  місцевий  

бюджет  

3 Встановлення  обладнання  хімічної  2 600 Районний, 
деаерації  води  на  котельні  по  вул. місцевий  
Київська,ll бюджет, кошти  

підприемства  
4 Прокладання  нової  теплової  мережі  на  3 100 Районний, 

ділянці  від  ТК-35 через  ТК-35-2 по  місцевий  
вул. Свропейська  м. Вишневе  бюджет, кошти  

підприемства  
5 Закупівля  та  монтаж  двох  котлів  типу  3 500 Районний, 

REX -240 на  котельні  Ns3 місцевий  
бюджет, кошти  
підприемства  

6 Заміна  кабельних  ліній  10 кВ  від  ПС  2 900 Районний, 
«Жуляни  до  РП  — 113 та  від  місцевий  
вул.Промислова  до  ПС  «Жуляни» бюджет, кошти  

підприемства  

7 Будівництво  підземного  резервуару  1 900 Обласний, 
для  води  та  зовнішніх  мереж  районний, 
водопроводу  та  каналізації  об»емом  3 місцевий  
тис.куб.м  по  вул. Свропейська,45 бюджет  
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8 Капітальний  ремонт. Влаштування  879,5 Державний, 
дощової  каналізації  по  пров. обласний, 
Весняний  в  м. Вишневе  Київської  районний, 
області  місцевий  

бюджет  

9 Капітальний  ремонт. Влаштування  1 487 Державний, 
дощової  каналізації  по  вул. Василя  обласний, 
Стуса  в  м. Вишневе  Київської  області  районний, 

місцевий  
бюджет  

10 Капітальний  ремонт. Влаштування  1 600 Державний, 
дощової  каналізації  по  вул. Івана  обласний, 
Франка  в  м. Вишневе  Київської  районний, 
області  місцевий  

бюджет  

11 Капітальний  ремонт. Влаштування  2 088,1 Державний, 
дощової  каналізації  по  вул. Богдана  обласний, 
Хмельницького  в  м.Вишневе  районний, 
Київської  області  місцевий  

бюджет  

12 Капітальний  ремонт. Влаштування  968,2 Державний, 
дощової  каналізації  по  вул. обласний, 
Володимира  Сосюри  в  м.Вишневе  районний, 
Київської  області  місцевий  

бюджет  

13 Капітальний  ремонт. Влаштування  2 439,3 Державний, 
дощової  каналізації  по  вул. Петра  обласний, 
Дорошенка  в  м.Вишневе  Київської  районний, 
області  місцевий  

бюджет  

14 Влаштування  освітлення  по  пров. 1 000 Державний, 
Весняний  в  м. Вишневе  Київської  обласний, 
області  районний, 

місцевий  
бюджети  

15 Влаштування  освітлення  по  вул. 1 000 Державний, 
Василя  Стуса  в  м. Вишневе  Київської  обласний, 
області  районний, 

місцевий  
бюджет  



16 Влаштування  освітлення  по  вул. Івана  1 000 Державний, 
Франка  в  м. Вишневе  Київської  обласний, 
області  районний, 

місцевий  
бюджет  

17 Влаштування  освітлення  по  вул. 1 000 Державний, 
Богдана  Хмельницького  в  м.Вишневе  обласний, 
Київської  області  районний, 

місцевий  
бюджет  

Влаштування  освітлення  по  вул. 1 000 Державний, 
18 Володимира  Сосюри  в  м.Вишневе  обласний, 

Київської  області  районний, 
місцевий  
Бюджет  

19 Влаштування  освітлення  по  вул. 1 000 Державний, 
Петра  Дорошенка  в  м.Вишневе  обласний, 
Київської  області  районний, 

місцевий  
бюджет  

20 Капітальний  ремонт  дорожного  Державний, 
покриття  по  вул. Европейська  в  м. 3 000 обласний, 
Вишневе  районний, 

місцевий  
бюджет  

21 Капітальний  ремонт  дорожного  1 000 Державний, 
покриття  по  вул. Зелена  в  м. Вишневе  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

22 Капітальний  ремонт  дорожного  2 000 Державний, 
покриття  по  вул. Святошинська  в  м. обласний, 
Вишневе  районний, 

місцевий  
бюджет  

23 Реконструкція  вулиць  Балукова  та  10 000 Державний, 
Ломоносова  в  м. Вишневе  з  обласний, 
будівництвом  шляхопроводу, що  їх  районний, 
з"еднуе  місцевий  

бюджет  

24 Капітальний  ремонт  дорожного  1 500 Районний, 
покриття  від  вул. Ватутіна  до  місцевий  
вул.Першотравнева,l0 в  м. Вишневе  бюджет  

25 Будівництво  дороги  в  м. Вишневе  вул. 1 000 Державний, 
Богдана  Хмельницького  обласний, 



районний, 
місцевий  
бюджет  

26 Будівництво  дороги  в  м.Вишневе  вул. 1 000 Державний, 
Стуса  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

27 Влаштування  дороги  по  вул. 1 000 Державний, 
П.Дорошенка  в  м.Вишневе  Київської  обласний, 
області  районний, 

місцевий  
бюджет  

29 Влаштування  дороги  по  вул. І.Франка  1 000 Державний, 
в  м.Вишневе  Київської  області  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

30 Будівництво  дороги  в  м.Вишневе  вул. 1 636,6 Державний, 
В.Сосюри  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

31 Будівництво  дороги  в  м.Вишневе  3 075,9 Державний, 
провул. Весняний  обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

32 Реконструкція  міської  поліклініки  (з  2 500 Обласний, 
добудовою) за  адресою: вул. районний, 
Свропейська  (Жовтнева), 43, м. місцевий  
Вишневе, Киево-Святошинський  р-н. бюджет  
Київська  обл. 

33 Реконструкція  ДНЗ  "Яблунька"за  7 000 Районний, 
адресою  вул. Червоноармійська , 11 м. місцевий  
Вишневе  Киево-Святошинського  бюджет  
району  Київської  області  
(СПІВФІНАНСУВАННЯ ) 

34 Будівництво  ІІ  черги  Вишнівської  8 000 Районний, 
загальноосвітньої  середньої  школи  Ns місцевий  
1 по  вул.Червоноармійська , 9 в  бюджет  
м.Вишневе  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  
(коригування) 
(СПІВФІНАНСУВАННЯ ) 

35 Реконструкція  будівлі  Вишнівської  12 000 Державний, 



ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 4 Киево- обласний, 
Святошинської  районної  державної  районний  
адміністрації  Київської  області  (з  бюджет  
добудовою), за  адресою : вул. 
Машинобудівників , 3, м. Вишневе  

36 Реконструкція  даху  існуючої  будівлі  12 000 Обласний, 
Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 4 районний  
Киево-Святошинської  районної  бюджет  
державної  адміністрації  Київської  
області  за  адресою : вул. 
Машинобудівників , 3, м. Вишневе  

37 Проект  з  будівництва  дитячого  300 Місцевий  
садочка  для  дітей  з  обмеженими  бюджет  
можливостями  в  м.Вишневе  

38 Термомодернізація  ДНЗ  1 200 Місцевий  
ЦРД"Росинка" в  м.Вишневе  бюджет, кошти  
вул.Святошинська, 48 інвестора  

39 Термомодернізація  ДНЗ  1 250 Обласний, 
"Чебурашка" в  м.Вишневе  вул. районний, 
Европейська, 41, місцевий  

бюджет  
40 Будівництво  багатофункціонального  Державний, 

спортивно-ігрового  майданчика  в  1 100 районний, 
парку  по  вул.Европейській  в  м. місцевий  
Вишневому  Киево-Святошинського  бюджет  
району  Київської  області  

41 Будівництво  палацу  культури  і  4 120 Державний, 
мистецтв  по  вул. Машинобудівників  в  обласний, 
м. Вишневе  районний, 

місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 111 244,6 
ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Виготовлення 	проектів 	на 	заміну  140 Місцевий  
покрівель  багатоповерхових  будинків  бюджет  

2 Заміна  покрівель  в  багатоповерхових  5 000 Районний  
будинках  смт. Чабани  бюджет  

3 Робочий  проект  та  експертна  оцінка  60 Місцевий  
на  утеплення  будинків  бюджет  

4 Утеплення 	багатоповерхових  2 000 Обласний  
будинків 	в 	смт. 	Чабани 	та 	с. бюджет  
Новосілки  

5 Встановлення 	теплових 	пунктів 	в  630 Місцевий  
житлових  будинках  бюджет  
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б  Капітальний 	ремонт 	відмостки  1550 Місцевий  
житлових  будинків  в  смт. Чабани  та  с. бюджет  
Новосілки  

7 Утеплення 	технічних 	поверхів  200 Місцевий  
багатоповерхових  будинків  бюджет  

8 Капітальний 	ремонт 	покрівель  4 000 Місцевий  
багатоповерхових 	 будинків  бюджет  
с. Новосілки  

9 Перекладка  водопровідної  мережі  в  1800 Місцевий  
смт. Чабани  бюджет  

10 Проектування 	та 	будівництво  300 Інші  кошти, 
артезіанських  свердловин  не  заборонені  

законодавством  
11 Проект 	капітального 	ремонту  860 Інші  кошти, 

головної  КНС  в  с.Новосілки  не  заборонені  
законодавством  

12 Проектно-кошторисна 	документація  100 Місцевий  
на  дренажну  систему  бюджет  

13 Будівництво  дренажної  системи  Інші  кошти, 
400 не  заборонені  

законодавством  
14 Проектно-кошторисна 	документація  50 Інші  кошти, 

на  будівництво  підпірної  стіни  не  заборонені  
законодавством  

15 Будівництво  підпірної  стіни  Інші  кошти, 
300 не  заборонені  

законодавством  
16 Технічне 	 переоснащення  1418,7 Обласний  

каналізаційної  насосної  станції  (КНС) бюджет  
в  смт. Чабани  

17 Будівництво 	 госп-побутової  540 Обласний  
каналізації  приватної  забудови  смт. бюджет  
Чабани  

18 Будівництво 	 госп-побутової  680 Обласний  
каналізації 	приватної 	забудови 	с. бюджет  
Новосілки  

19 Будівництво  водопроводу  та 	госп- 
побутової 	каналізації 	приватної  450 Обласний  
забудови 	житлового 	масиву  бюджет  
«Яблуневий» 	в 	смт.Чабани  Киево- 
Святошинського 	р-ну 	Київської  
області. Водопостачання . 

20 Будівництво  водопроводу  та 	госп- 
побутової 	каналізації 	приватної  440 Обласний  
забудови 	житлового 	масиву  бюджет  
«Яблуневий» 	в 	смт.Чабани  Киево- 
Святошинського 	р-ну 	Київської  
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області. Каналізація . 
21 Будівництво  каналізаційної  насосної  

станції  по  вул  Васильківській, 1-К  в  2 000 Обласний  
с.Новосілки, 	продуктивністю 	20 бюджет  
тис.м.куб/добу  

22 Будівництво  каналізаційної  насосної  
станції  по  вул  Новосілківська, 2-К  в  1 800 Обласний  
смт.Чабани, 	продуктивністю 	10 бюджет  
тис.м.куб/добу  

23 Проектно-кошторисна 	документація  100 Місцевий  
на  встановлення  зливної  каналізації  бюджет  

24 Реконструкція 	трансформаторних  1000 Місцевий  
підстанцій  бюджет  

25 Пректо-кошторисна 	документація, 1000 Районний  
ремонт 	та 	модернізація 	водних  бюджет  
господарств  

26 Заміна  водопроводу  700 Місцевий  
бюджет  

27 Проект 	прокладання 	резервного  50 Місцевий  
кабетпо  бюджет  

28 Благоустрій  та  очищення  лісосмуг  500 Інші  кошти, 
не  заборонені  
законодавством  

29 Облаштування  паркової  зони  1 000 Місцевий  
бюджет, Інші  
кошти, не  
заборонені  

законодавством  
30 Придбання  асенізаційної  машини  1 000 Районний  

бюджет  
31 Придбання  екскаватора  2 500 Районний  

бюджет  
32 Встановлення  відеокамер  1 350 Місцевий  

бюджет  
33 Встановлення  радіоточок  450 Місцевий  

бюджет  
34 Розчищення  та  благоустрій  водойми  3 149,3 Обласний  

та  підводного  каналу  по  вул. Юності,l бюджет  
в  смт. Чабани  державний  

бюджет  
35 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 365 Районний  

Центральна  в  смт. Чабани  бюджет  
36 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 486,8 Районний  

Польова  в  смт. Чабани  бюджет  
37 Капітальний  ремонт  тротуарів  по  вул. 479,1 Районний  

Машинобудівників , 5 в  смт. Чабани  бюджет  
38 Капітальний  ремонт  тротуарів  по  вул. 727,5 Районний  
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Машинобудівників , 1-3 в  смт. Чабани  бюджет  
39 Капітальний  ремонт  тротуарів  по  вул. 439,3 Районний  

Васильківській  від  вул. 	Озерна  до  бюджет  
зупинки  громадського  транспорту  в  
смт. Чабани  

40 Капітальний  ремонт  тротуарів  по  вул. 570,5 Районний  
Садова, 10-18 в  с. Новосілки  бюджет  

41 Реконструкція 	виїздів 	з  858,6 Районний  
прибудинкової 	території 	вул  бюджет  
Васильківська , 97 в  с. Новосілки  

42 Реконструкція 	пішохідної 	зони  від  605,3 Районний  
вул 	Васильківська, 	83 	до 	вул. бюджет  
Васильківська , 95 в  с. Новосілки  

43 Будівництво  ЗОШ  в  смт. Чабани  на  10 000 Державний, 
720 учнів  Обласний, 

Районний, 
Місцевий  
бюджет  

44 Добудова  огорожі  та  реконструкція  3 500 Районний  
баскетбольної 	та 	волейбольної  бюджет  
площадок  Новосілківської  ЗОШ  

45 Проект 	та 	капітальний 	ремонт  2 500 Районний  
покрівлі  Новосілківської  ЗОШ  бюджет  

46 Капітальний 	ремонт 	тротуарів 	в  1 195,1 Районний  
ДНЗ(ясла-садок) Дзвіночок  по  вул. бюджет  
Машинобудівників , 4-А  в  смт. Чабани  

47 Капітальний  ремонт  цоколя  , вхідних  1 356,3 Районний  
груп  та  навісів 	в  ДНЗ(ясла-садок) бюджет  
Дзвіночок  по  вул. Машинобудівників , 
4-А  в  смт. Чабани  

48 Капітальний 	ремонт 	тротуарів 	в  1091,7 Районний  
ДНЗ(ясла-садок) 	Яблучко 	по 	вул. бюджет  
Садова, 12 в  с. Новосілки  

49 Капітальний 	ремонт 	коридорів 	в  754 Районний  
ДНЗ(ясла-садок) 	Яблучко 	по 	вул. бюджет  
Садова, 12 в  с. Новосілки  

50 Встановлення 	двух 	прогулянкових  160 Місцевий  
веранд  на  території  ДНЗ(ясла-садок) бюджет  
« Яблучко» в  с. Новосілки  

51 Виготовлення  проектно-кошторисної  500 Місцевий  
документації 	на 	встановлення  бюджет  
автономного 	газового 	опалення 	в  
ДНЗ(ясла-садок) 	« Яблучко» 	в  
с.Новосілки  

52 Встановлення  вентиляційних  систем  60 Місцевий  
фізкультурного  та  музичного  залів  в  бюджет  



ДНЗ(ясла-садок) 	«Яблучко» 	в  
с.Новосілки  

53 Придбання  та  встановлення  приборів  25 Місцевий  
обліку  використання  води  в  ДШ(ясла- бюджет  
садок) «Яблучко» в  с.Новосілки  

54 Капітальний 	ремонт 	пішохідних  1500 Місцевий  
доріжок  на  території  ДНЗ(ясла-садок) бюджет  
«Яблучко» в  с.Новосілки  

55 Будівництво  стадіону  250 Районний  
бюджет  

56 Будівництво 	баскетбольного  143,7 Районний  
майданчику 	по 	вул. 	Озерна 	в 	с. бюджет  
Новосілки  

57 Будівництво  футбольного  майданчику  139,9 Районний  
по  вул. Озерна  в  с. Новосілки  бюджет  

58 Проект 	меморіалу 	Пам'яті 	та  1000 Районний  
59 благоустрій  території  біля  районного  бюджет  

будинку  культури  
60 Оновлення 	матеріально -технічної  200 Районний  

бази  Центру  культури  та  дозвілля  бюджет  
61 Будівництво  Свято-Троїцького  Храму  1 500 Інші  кошти, 

не  заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 67 925,8 
БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка  проекту  локальної  очисної  200 Місцевий  

споруди 	каналізаційних 	стоків  бюджет  
с.Білогородка  вул. Шкільна,Зоряна  

2 Будівництво 	локальної 	очисної  3 000 Державний  
споруди 	каналізаційних 	стоків  бюджет  
с. Білогородка  вул. Шкільна, Зоряна  

3 Реконструкція 	 мінікотелень  1200 Місцевий  
(6 одиниць) бюджет  

4 Капітальний 	ремонт 	вуличного  2 770 Місцевий  
освітлення 	с. 	Білогородка 	вул. бюджет  
Поштова, 	Шкільна, 	Кірова, 
Фізкультурна, 	Лісна, 	Яблунева, 
Ставкова, Бурштинова, Полунична  та  
в  с.Шевченкове : вул. Миколаївська, 
пров.Київський  

5 Капітальний 	ремонт 	асфальтового  880 Районний, 
покриття 	вулиць: 	Миколаївська, місцевий  
Джерельна, 	 Мисливська, бюджет  
пров.Громова  с.Шевченкове  та  вулиць  
Полунична, 	Різдвяна, 	О.Саенка, 
Бурштинова  с.Білогородка  
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б  Будівництво  амбулаторії  ЗПСМ  КЗ  2 400 Районний  
«Киево-Святошинський 	ЦПМСД» з  бюджет  
ліжками 	денного 	стаціонару 	за  
адресою : 	с. 	Білогородка, 
вул.Володимирська  (закінчення) 

7 Утеплення  Білогородської  ЗОШ  Ns 1 1 000 Районний  
бюджет  

8 Капітальний 	ремонт 	приміщення  1000 Місцевий  
спортивної 	 інфраструктури  бюджет  
с. Білогородка, вул. Паркова,l 

9 Будівництво 	багатофункціонального  1500 Районний, 
міні 	стадіону 	с.Шевченкове, 	вул. місцевий  
Шевченка  бюджети  

10 Розробка 	проекту 	реконструкції  300 Місцевий  
Білогородського 	 філіалу  бюджет  
шпитьківської 	музичної 	школи  
с.Білогородка, вул. О.Саенка  

ВСЬОГО: 14 250 
БОБРИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  зливової  каналізації  по  600 Районний  
вулиці  Козацька  бюджет  

2 Капітальний 	ремонт 	вуличного  1500 Районний, 
освітлення  місцевий  

бюджети  
3 Капітальний  ремонт  дорожнього  150 Районний  

покриття  по  вулицях  Соснова, бюджет  
Набережна  

4 Поточний  ремонт  дорожнього  200 Місцевий  
покриття  по  вул. Шкільна  бюджет  

5 Реконструкція 	перехрестя 	вул. 270 Районний  
Шевченка, 	вул. 	Садова 	та 	вул. бюджет  
Шкільна  в  с. Бобриця  

6 Капітальне 	будівництво 	дитячого  2 000 Районний  
садочка  - школи  на 	180 учнів  в  бюджет  
с. Бобриця  

7 Встановлення  вуличних  тренажерів  200 Районний  
бюджет, інші  
кошти  не  
забронені  

законодавством  
ВСЬОГО: 4 920 



БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Освітлення  території  сіл  Бузівської  Місцевий  

сільської  ради  200 бюджет  
2 Обласний, 

Реконструкція  та  капітальний  ремонт  1 000 районний, 
сільських  дооріг  місцевий  

бюджет  

3 Поточний  ремонт  доріг  1 000 Місцевий  
бюджет  

4 Утеплення  ДЗ  (ясла-садок) Обласний, 
«Пролісок» 400 районний, 

місцевий  
бюджет  

5 Будівництво  культурно- 150 Обласний, 
розважального  та  спортивного  районний, 
комплексу  села  Бузова  місцевий  

бюджет  

б  Капітальний  ремонт  стадіону  села  500 Обласний, 
Бузова  районний, 

місцевий  
бюджет  

7 Реконструкція  клубу  в  с. Хмільна  2 000 Обласний, 
районний, 
місцевий  
бюджет  

8 Капітальний 	ремонт 	клубу 	села  1000 Обласний, 
Гурівщина  районний, 

місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 6 250 
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Придбання  спеціальної  техніки  500 Обласний, 
районний, 
місцевий  

1 бюджет, 
інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

Районний, 
Вулична  мережа  освітлення  сіл  Віта- 2 500 місцевий  

2 Поштова  та  Юрівка  бюджет, 
інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
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Районний, 
Капітальний  ремонт  доріг  в  с. Юрівка: 600 місцевий  

3 вул. Лугова, вул. Кооперативна, вул. бюджет, 
Нова  інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

Районний, 
Будівництво  ДНЗ  в  селі  Віта-Поштова  5 000 місцевий  

4 бюджет, 
інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
Районний, 

Паркова  зона: місцевий  
5 - 	проектно 	- 	кошторисна  

100 
бюджет, 

документація  інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
Районний, 
місцевий  

б  Паркова  зона: 
600 

бюджет, 
- 	будівельні  роботи  інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 9 300 
ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Улаштування  дренажної  каналізації  120 Місцевий  
бюджет  

2 Прокладання  каналізації  250 Місцевий  
бюджет  

3 Прокладання  каналізації  400 Місцевий  
бюджет  

4 Поточний 	ремонт 	електромереж  500 Місцевий  
вуличного  освітлення  бюджет  

5 Технічне  обслуговування  вуличного  199 Місцевий  
освітлення  бюджет  

6 Капітальний  ремонт  доріг  300 Місцевий  
бюджет  

7 Будівництво 	дитячого 	навчального  10 000 Місцевий  
закладу  бюджет  

8 Проектна  документація 	будівництва  97 Місцевий  
стадіону  бюджет  

9 Музична  апаратура,сценічний  одяг  150 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 12 016 
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ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення  проектно-кошторисної  300 Місцевий  

документації 	 каналізування  бюджет  
житлового  масиву  села  Гореничі  

2 Розробка 	проектно-технічної  50 Місцевий  
документації  дренажної  системи 	по  бюджет  
вул. Соборна  в  с. Гореничі  

3 Розробка  проекту  будівництва  50 Місцевий  
дренажної  системи  по  вул. Дачна,2 та  бюджет  
Дачна,2а  в  с. Стоянка  

4 Розробка  проектної  документації  та  50 Місцевий  
будівництво  системи  водопостачання  бюджет  
в  с.Лука  

5 Влаштування 	 світлофорного  454,7 Місцевий  
регутповання 	та 	освітлення 	на  бюджет  
пішохідному  переході  біля  будинку  
культури  вул. Соборна, 203 

6 Капітальний 	ремонт 	житлового  3 000 Місцевий  
аварійного  будинку  по  вул. Антонова  бюджет  
7 в  с. Гореничі  

7 Проведення 	вишукувальних 	робіт  50 Місцевий  
зеленої  зони  по  вул. Соборній, 	з  бюджет  
виготовлення 	топографо-геодезичної  
зйомки  М  1:1500 в  с.Гореничі  

8 Будівництво  мережі  водопостачання  2 800 Місцевий  
від 	водонапірної 	вежі 	по  бюджет  
вул.Тепличній  до  вул. Шевченка  в  
с  .Лука  

9 Проведення  робіт  по 	корегуваншо  600 Місцевий  
генерального  плану  с.Гореничі  бюджет  

10 Топографо-геодезична 	зйомка  540,7 Місцевий  
с. Гореничі  бюджет  

11 Проведення 	робіт 	по 	зміні 	меж  500 Місцевий  
населеного  пункту  с. Лука  бюджет  

12 Розробка 	проектно-кошторисної  250 Місцевий  
документації  центру  безпеки  бюджет  

13 Будівництво  центру  безпеки  8 000 Районний, 
місцевий  
бюджет  

14 Закупівля  пожежної  машини  2 000 Районний, 
місцевий  
бюджет  

15 Розширення  системи  відеонагляду  200 Місцевий  
бюджет  



16 Будівництво 	вуличного 	освітлення  2 430 Районний  
населених 	пунктів 	Гореницької  бюджет  
сільської  ради  

17 6 469,8 Місцевий  
Капітальний  ремонт  доріг  бюджет  

18 Допомога  учасникам  бойових  дій  на  200 Місцевий  
сході 	України 	в 	психологічній  бюджет  
реабілітації  

19 Розробка 	проекту 	добудови  1 200 Місцевий  
Гореницької  загальноосвітньої  школи  бюджет  
І-ІІІ  ступенів  на  400 місць  

20 Технічне  переоснащення  внутрішніх  400 Місцевий  
систем 	опалення 	підвального  бюджет  
приміщення 	ДНЗ 	"Сонечко" 	вул. 
Гайдая  с.Гореничі  

21 Усунення 	дефектів 	фасаду 	ДНЗ  50 Місцевий  
"Сонечко" бюджет  

22 Утеплення  фасаду  ДНЗ  "Сонечко" Місцевий  
бюджет  

23 Придбання  та  встановлення  дитячих  200 Місцевий  
майданчиків  бюджет  

24 Закупівля  театральних  крісел  для  БК  200 Місцевий  
клубу  с.Лука  бюджет  

25 Поточний  ремонт  приміщень  БК  300 Місцевий  
с.Гореничі  бюджет  

26 Розробка  проектно-кошторисної  50 Місцевий  
документації  об'екту  " Будівництво  бюджет  
зони  відпочинку  території  Будинку  
культури  за  адресою  с. Гореничі, вул. 
Соборна  203 

27 Будівництво  зони  відпочинку  750 Місцевий  
території  Будинку  культури  за  бюджет  
адресою  с. Гореничі, вул. Соборна  203 

28 Розробка  проектно-кошторисної  150 Місцевий  
документації  благоустрою  бюджет  
пам'ятників  на  території  Гореницької  
сільської  ради  

ВСЬОГО: 31 245,2 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний 	ремонт 	даху 	в  300 Місцевий  
с. Горенка  по  вул. Лісна, 9 бюджет  

2 Поточний 	ремонт 	даху 	в  500 Місцевий  
с. Горенка  по  вул. Лісна, 1 бюджет  

3 Поточний 	ремонт 	даху 	в  600 Місцевий  
с. Горенка  по  вул. Лісна, 3 (гурт.) бюджет  
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4 Реконструкція  вуличного  освітлення  200 Місцевий  
бюджет  

5 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  640,853 Районний  
покриття  в  с.Горенка  по  провулку  бюджет  
Мічуріна, Київська  область, Киево- 
Святошинський  район  

6 Капітальний 	ремонт 	частини  300 Районний  
дорожнього  покриття  в  по  вул. Лісна  в  бюджет  
с. Горенка, Київська  область, Киево- 
Святошинський  район  

7 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  307,636 Районний  
покриття  в  по  вул. Дачна  в  с. Горенка, бюджет  
Київська 	область, 	Киево- 
Святошинський  район  

8 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  500 Районний  
покриття  в  по  вул. І. Франка  в  с. бюджет  
Горенка, 	Київська 	область, 	Киево- 
Святошинський  район  

9 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  500 Районний  
покриття  в  по 	пров. Папулова 	в  с. бюджет  
Горенка, 	Київська 	область, 	Киево- 
Святошинський  район  

10 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  500 Районний  
покриття  в  по 	вул. Молодіжна  в  с. бюджет  
Горенка, 	Київська 	область, 	Киево- 
Святошинський  район  

11 Капітальний  ремонт 	окремої  части  792,778 Районний  
дорожнього 	покриття 	в 	по 	вул. бюджет  
Пушкіна 	в 	с. 	Горенка, 	Київська  
область, Киево-Святошинський  район  

12 Капітальний  ремонт  даху  Амбулаторії  1500 Районний  
загальної 	сімейної 	медицини 	в  бюджет  
с. Горенка  

13 Реконструкція  Горенської  ЗОШ  1500 Районний  
І-ІІІ  ст. бюджет  

14 Встановлення 	 спортивних  200 Місцевий  
майданчиків  бюджет  

15 Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  200 Місцевий  
бюджет  

16 Закупівля 	костюмів, 	технічного  200 Місцевий  
обладнання  для  клубу  в 	с. Мощун  бюджет  

17 Проведення  дня  села  Горенка  150 Місцевий  
бюджет  

18 Проведення  дня  села  Мощун  100 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 8 991,267 
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ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  напірного  каналізаційног  3 223,278 Районний, 

колектора  місцевий  
(1 черга) в  с. Дмитрівка  бюджет  

2 Капітальний  ремонт  водозабірної  1 564,41 Районний, 
свердловини  для  господарсько - місцевий  
побутових  потреб  по  вул  Комарова  бюджет  
с. Мила  

3 Капітальний  ремонт  напірного  3 591,4 Районний, 
колектору  скиду  стічних  вод  житловог  місцевий  
масиву  с.Мила  до  каналізаційної  бюджет  
насосної  станції  в  с. Дмитрівка  

4. Капітальний  ремонт  1 000 Місцевий  
багатоповерхових  будинків  бюджет  

5 Виготовлення  проекту  корегування  100 Місцевий  
документації  з  реконструкції  зливової  бюджет  
каналізації  в  с.Дмитрівка  

б  Обладнання  відеоспостереження  в  1 200 Місцевий  
селах  ради  бюджет  

7 Освітлення  населених  пунктів  1 500 Обласний, 
районний, 
місцевий  
бюджети  

8 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 1 000 Обласний, 
Козацька  в  районний, 
с. Дмитрівка  місцевий  

бюджети  

9 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 1 000 Обласний, 
Північна  в  районний, 
с. Дмитрівка  місцевий  

бюджети  

10 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 1 000 Обласний, 
Вишнева  в  районний, 
с. Дмитрівка  місцевий  

бюджети  
11 Капітальний  ремонт  дороги  по  пр. 1 000 Обласний, 

Шевченка  2 в  с. Мила  районний, 
місцевий  
бюджети  

12 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул  1 000 Обласний, 
Садовій  в  с. Мила  районний, 

місцевий  
бюджети  
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13 Реконструкція  підвального  500 Районний  
приміщення  адмінбудівлі  по  вул  бюджет  
Садовій, 12 в  с.Дмитрівка  

14 Капітальний  ремонт  приміщення  1 500 Районний, 
ФАПу  в  с.Капітанівка, с.Мила  місцевий  

бюджети  
15 Виготовлення  проекту  та  400 Місцевий  

встановлення  автоматичної  системи  бюджет  
пожежогасіння  приміщення  
медамбулаторії  

16 Капітальний  ремонт(утеплення) 6 000 Районний, 
приміщення  Дмитрівської  місцевий  
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  бюджети  

17 Добудова  приміщення  дошкільного  2 200 Районний, 
навчального  закладу  в  с.Дмитрівка  місцевий  

бюджет  
18 Виготовлення  проекту  та  встановлення  800 Місцевий  

автоматичної  системи  пожежогасіння  бюджет  
приміщення  дошкільного  навчального  
закладу  

19 Благоустрій  території  Дмитрівської  1 000 Районний  
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  бюджет  

20 Утримання  стадіону  в  с.Дмитрівка  100 Місцевий  
бюджет  

21 Виготовлення  проекту  будівництва  900 Місцевий  
стадіону  в  с.Дмитрівка  бюджет  

22 Утримання  спортивного  клубу  « 550 Районний, 
Лідер» місцевий  

бюджети  
23 Оздоровлення  дітей  199 Місцевий  

бюджет  
24 Облаштування  та  наповнення  500 Місцевий  

дитячих  та  спортивних  майданчиків  бюджет  
25 Поточний  ремонт  приміщення  будинку  199 Місцевий  

культури  с.Дмитрівка  бюджет  
26 Виготовлення  проекту  капітального  500 Районний, 

ремонту  приміщення  будинку  культурі  місцевий  
бюджет  

27 Виготовлення  проекту  та  встановлення  600 Місцевий  
автоматичної  системи  пожежогасіння  бюджет  
приміщення  будинку  культури  

28 Будівництво  огорожі  Храму  Успіння  500 Інші  кошти, 
Пресвятої  Богородиці  УПЦ  не  заборонені  
с.Капітанівка  законодавством  
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29 Виготовлення  проекту  та  300 Місцевий  
встановлення  автоматичної  системи  бюджет  
пожежогасіння  приміщення  
ВИКОНКОМу  

ВСЬОГО: 33 927,09 
ЗАБІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція 	станції 	біологічної  1000 Обласинй, 
очистки 	води 	з 	пропускною  райоиний  
спроможністю  200 м. куб.доба  бюджети, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
2 Благоустрій  села  200 Місцевий  

бюджет  
3 Поточний 	ремонт 	вуличного  60 Місцевий  

освітлення  бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
4 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 500 Обласний  

Лісовій  бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
5 Придбання  вуличних  тенажерів  40 Місцевий  

бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  

6 Встановлення  дитячого  майданчику  100 Місцевий  
на  новому  масиві  бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 1 900 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання  асенізаційної  машини  300 Районний  
бюджет  

2 Придбання  сміттевоза  300 Районний  
бюджет  

3 Реконструкція  водопроводу  1 200 Районний  
бюджет  

4 Освітлення  пішохідних  переходів  та  200 Районний, 
облаштування  зупинок. місцевий  

бюджет  
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5 Освітлення  дитячих  майданчиків  10 Місцевий  
бюджет  

б  Капітальний  ремонт  доріг  500 Районний, 
(виготовлення  проекту) місцевий  
-вул.Вишнева, бюджети  
-вул. Новоселицька  
-вул. Піщана, 
-вул. Молодіжна  

7 Виготовлення  проектно-кошторисної  1 490 Обласний, 
документації  добудови  Жорнівської  районний  
амбулаторії  та  початок  будівництва  бюджети  

8 Виготовлення  проектно-кошторисної  500 Районний  
документації  на  добудову  ДНЗ  бюджет  
«Княжичанка»та  початок  будівництва  

9 Виготовлення  проектно-кошторисної  149 Районний  
документації 	на 	будівництво  бюджет  
спортивного  стадіону  

10 Придбання 	та 	встановлення 	двох  200 Місцевий  
дитячих  майданчиків  в  селі  Княжичі  бюджет  
та  Жорнівка  

11 Будівництво  вуличної  сцени  в  клубі  100 Місцевий  
села  Княжичі(2 зала) бюджет  

12 Будівництво 	паркану 	біля  30 Місцевий  
Жорнівського  клубу. бюджет  

13 Проектно-кошторисна 	документація  100 Місцевий  
по  центральній  площі  села  Жорнівка, бюджет  
парк. 

ВСЬОГО: 5 079 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво 	зовнішніх 	мереж  1000 Обласний, 
каналізації  в  с. Крюківщина  Районний, 

Місцевий  
бюджет, 

інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Будівництво  зовнішніх  мереж  1 000 Обласний, 

дощової  каналізації  в  с. Крюківщина  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Виготовлення  проектно-кошторисної  1 000 Обласний, 

документації  на  будівництво  Районний, 
адмінбудівлі  в  с  . Крюківщина  Місцевий  
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бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Капітальний  ремонт  бюветів  в  1 000 Обласний, 

с.Крюківщина  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
5 Капітальний  ремонт  1 000 Обласний, 

багатоквартирних  житлових  будинків  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
б  Придбання  техніки  для  комунального  1 000 Обласний, 

підприемства  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
7 Капітальний  ремонт  зупинок  700 Обласний, 

громадського  транспорту  в  Районний, 
с. Крюківщина  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
8 Реконструкція 	електромереж  1000 Районний, 

вуличного  освітлення  с.Крюківщина  Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
9 Капітальний  ремонт  доріг  1 000 Обласний, 

Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
10 Поточний  ремонт  доріг  1 000 Обласний, 

Районний, 
Місцевий  
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бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
11 Реконструкція 	приміщення 	під  1500 Районний, 

медичну  амбулаторію  по  вул.Вишнева  Місцевий  
27 в  с.Крюківщина  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
12 Реконструкція 	ДНЗ 	(ясла-садок) 1500 Районний, 

«Барвінок» Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
13 Реконструкція  Крюківщинської  ЗОШ  10 000 Районний, 

І-ІІІ  ст. на  528 учнів  в  с.Крюківщина  Державний  
по  вул.Мічуріна  12а  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
14 Реконструкція  у  відповідності  з  1 500 Районний, 

висновками  звіту  енергоаудиту  по  Державний  
об'екту  Крюківщинська  ЗОШ  І-ІІІ  бюджет, 
ступенів  у  с.Крюківщина  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

15 Будівництво  стадіону  в  парку  ім.А.Г. 1 000 Районний, 
Шевченка  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

16 Капітальний  ремонт  парку  імені  А. Г. 500 Районний, 
Шевченка  на  розі  вул. Одеської  та  Місцевий  
вул. Парникової  в  с. Крюківщина  бюджет, 

інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

17 Будівництво  майдану  з  пам'ятником  500 Обласний, 
на  перехресті  вулиць  Балукова  та  Районний, 
Мічуріна  в  с.Крюківщина  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  



107 

законодавством  
ВСЬОГО: 26 200 

ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт 	огорожі  300 Місцевий  

кладовища  бюджет  
2 Поточний  ремонт  огорожі  сільської  200 Місцевий  

ради  бюджет  
3 Поточний  ремонт  мереж  вуличного  200 Місцевий  

освітлення  бюджет  

4 Придбання 	світильників 	вуличного  50 Місцевий  
освітлення  бюджет  

5 Поточний  ремонт  доріг  800 Місцевий  
бюджет  

6 Капітальний  ремонт  доріг  500 Районний  
бюджет  

7 Придбання  та  встановлення  знаків  50 Місцевий  
дорожнього  руху  бюджет  

8 Встановлення  лежачих  поліцейських  50 Місцевий  
бюджет  

9 Проектування 	дитячого 	садка 	в  1 000 Місцевий  
с. Лісники  бюджет  

10 Встановлення 	спортивно-ігрових  300 Районний  
майданчиків  бюджет  

11 Капітальний 	ремонт 	клубу 	села  500 Районний  
Лісники  бюджет  

12 Облаштування  паркової  зони  300 Місцевий  
бюджет  

13 Облаштування  дитячих  майданчиків  150 Місцевий  
бюджет  

14 Озеленення  території  60 Місцевий  
бюджет  

15 Обрізка  дерев  150 Місцевий  
бюджет  

16 Розробка  детальних  планів  територій  100 Місцевий  
в  межах  населеного  пункту  бюджет  

Лісниківської  сільської  ради  
ВСЬОГО: 4 710 

ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
Районний  

1 Капітальний  ремонт  доріг  1 500 бюджет  

2 Реконструкція  (перша  черга) з  
добудовою  корпусу  ДНЗ  (ясла-садок) 
«Калинка» Личанської  сільської  ради  3 875,3 

Районний  
бюджет  Киево-Святошинського  району  

Київської  області  



3 Виготовлення  проектноі  документаціі  Районний  
на  будівництво  стадіону  

300 
бюджет  

4 Крісла  для  глядацької  зали  будинку  150 Районний  
культури  бюджет  

5 Освітлення 	для 	сцени 	будинку  150 Районний  
культури  бюджет  

б  Внутрішні 	роботи 	(штукатурка, 1500 Інші  
освітлення, оздоблення) кошти,незаборон  

ені  
законодавством  

7 Капітальний 	ремонт 	приміщення  1200 Районний  
сільської  ради  бюджет  

ВСЬОГО: 8 675,3 
МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  водопровідної  мережі  з  1300 Обласний, 
влаштуванням 	 артезіанської  Районний, 
свердловини  в  с. Мироцьке  Киево- Місцевий  
Святошинського  р-ну  Київської  обл. бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

2 Виготовлення  проектно  кошторисної  Місцевий  
документації  вуличного  освітлення  по  25 бюджет, 
вул. Вишнева  в  с. Мироцьке  Киево- Інші  кошти  не  
Святошинського  р-ну  Київської  обл. заборонені  
(під'їздна 	дорога 	з 	траси 	Київ- законодавством  
Ковель)" 

3 Ремонт  вуличного  освітлення  50 Місцевий  
бюджет  

4 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  300 Обласний, 
покриття  по  вул. Дружби  с. Мироцьке  Районний, 
Киево-Святошинського 	р-ну  Місцевий  
Київської  обл. бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

5 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  300 Обласний, 
покриття  по  вул. Соборна  - Калинівка  Районний, 
с. Мироцьке  Киево-Святошинського  Місцевий  
р-ну  Київської  обл. бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
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б  Виготовлення  проектно  кошторисної  30 Місцевий  
документації 	"Капітальний 	ремонт  бюджет  
вул. Центральна  с. Мироцьке  Киево- 
Святошинського  р-ну  Київської  обл." 

7 Виготовлення  проектно-кошторисної  100 Обласний, 
документації 	"Утеплення 	фасаду  Районний, 
медамбулаторії  загальної  практики  та  Інші  кошти  не  
сімейної  медицини  в  селі  Мироцьке  заборонені  
Киево-Святошинського 	р-ну  законодавством  
Київської  обл" 

8 Відкриття  аптечного  кіоску  100 Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
9 Добудова 	до 	Мироцької  3 500 Обласний, 

загальоноосвітньої 	школи 	І-ІІ  Районний, 
ступенів 	дошкільного 	навчального  Місцевий  
закладу  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
10 Виготовлення  проектно-кошторисної  400 Районний, 

документації 	"Реконструкція  Місцевий  
адміністративного 	приміщення 	під  бюджет, 
сільський  клуб 	с. Мироцьке " Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

11 Виготовлення  проектно-кошторисної  50 Місцевий  
документації 	"Будівництво 	міні  бюджет  
футбольного  поля 	с. Мироцьке " 

12 Виготовлення  проектно-кошторисної  65 Районний, 
документації 	"Будівництво 	скверу  Місцевий  
відпочинку 	с. Мироцьке " бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
13 Виготовлення 	іконостасу 	в 	храмі  100 Інші  кошти  не  

Казанської  ікони  Божої  Матері  заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 6 320 
МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкці  зовнішнього  освітлення  265 Районний, 
автомобільної 	дороги 	по  місцевий  
вул.Хутірська  від  буд  N~55 до  №  65/27 бюджет, 
в  с.Михайлівка-Рубежівка  іІнші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  
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2 Реконструкці  зовнішнього  освітлення  191 Районний, 
автомобільної  дороги  по  вул.3арічна  в  місцевий  
с.Михайлівка-Рубежівка  до  межі  смт. бюджет, 
Ворзель  Ірпінського  району  інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

3 Реконструкці  зовнішнього  освітлення  557,9 Районний, 
автомобільної  дороги 	від 	заправки  місцевий  
КЛО  по  вул.. Технічна,l с.3абуччя  до  бюджет, 
межі  з  м.Ірпінь  інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

4 Реконструкці  зовнішнього  освітлення  455,3 Районний, 
автомобільної  дороги 	від 	заправки  місцевий  
КЛО  по  вул.. Технічна,l с.3абуччя  до  бюджет, 
вул. 	Хутірська 	в 	с.Михайлівка- інші  кошти  не  
Рубежівка  заборонені  

законодавством  
5 Реконструкція 	проїзної 	частини  200 Районний, 

перехрестья  вул. Хутірська, Східна  в  місцевий  
с.Михайлівка-Рубежівка  бюджет  

б  Реконструкція 	тротуару 	по  200 Районний, 
вул. .Київська 	Ns2 	до 	вул. місцевий  
Житомирська 	в 	с.Михайлівка- бюджет  
Рубежівка  

7 Реконструкція  зупинок  громадського  200 Районний, 
транспорту 	по 	вул. 	Хутірська 	в  місцевий  
с. Михайлівка-Рубежівка  бюджет  

8 Будівництво  дороги  в  с.Михайлівка- 200 Обласний  , 
Рубежівка  від  вул. . Жuтомирська  до  районний  
вул. Гірська  бюджет  

9 Реконструкція  дороги  по  вул.Садова  500 Районний, 
(від  №123 до  №125) в  с.Михайлівка- місцевий  
Рубежівка  бюджет  

10 Будівництво 	ІІ-го 	корпусу 	ДНЗ  200 Обласний, 
«Червона  Шапочка» кількістю  місць  районний  
100, 	за 	адресою 	вул. .Київська,3-А  бюджет  
с. Михайлівка-Рубежівка  

11 Технічне  переоснащення  топкової  ДНЗ  500 Районний, 
(ясла-садок) 	«Червона 	Шапочка» місцевий  
Михайлівсько -Рубежівської 	сільської  бюджет, 
ради  Киево-Святошинського 	району  інші  кошти  не  
Київської 	області 	у 	зв'язку 	з  заборонені  
будівництвом  ІІ-го  корпусу  ДНЗ  законодавством  
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12 Улаштування 	 спортивного  200 Районний, 
майданчику 	розміром 	42*22м. 	в  місцевий  
с  . Михайлівка-Рубежівка, бюджет, 
вул..Шкільна,186 інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

13 Улаштування 	бігової 	доріжки 	в  200 Районний, 
с  . Михайлівка-Рубежівка, місцевий  
вул.Шкільна,186 бюджет  

14 Улаштування  глядацьких  трибун  та  500 Районний, 
роздягалень, 	в 	с. 	Михайлівка- місцевий  
Рубежівка, вул..Шкільна,186 бюджет  

15 Реконструкція 	адміністративної  500 Районний, 
будівлі, за  адресою  Шкільна,l в  с. місцевий  
Михайлівка-Рубежівка 	(Будинок  бюджет, 
культури) інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

16 Реконструкція 	пішохідної 	зони  200 Районний, 
навколо  меморіалу  по  вул. Шкільна  в  місцевий  
с  . Мuхайлівка-Рубежівка 	Киево- бюджет  
Святошинського 	району 	Київської  
області  

17 Будівництво 	дитячих 	спортивних  200 Районний, 
майданчиків 	по 	вул.Шлільна 	в  місцевий  
с  . Мuхайлівка-Рубежівка 	Киево- бюджет  
Святошинського 	району 	Київської  
області  

18 Будівництво 	парку 	відпочинку 	по  200 Районний, 
вул.Шкільна 	в 	с. Мuхайлівка- місцевий  
Рубежівка 	Киево-Святошинського  бюджет  
району  Київської  області  

ВСЬОГО: 5 469,2 
МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поповнення 	статутного 	капіталу  50 Місцевий  
КП  «Музичі» бюджет  

2 Капітальний 	ремонт 	вуличних  
500 

Районний  
світильників  бюджет  

3 Обслуговування  вуличного  освітлення  
с.Музичі  та  с.Неграші  400 

Районний  
бюджет  

4 Виготовлення  проектно-кошторисної  
документації  на  вуличне  освітлення  

450 
Районний  

с.Музичі  вул.3арічна  та  вул.Київська, бюджет  
с.Неграші  вул.Садова  

5 Оплата  за  електроенергію  (вуличне  
600 

Місцевий  
освітлення) бюджет  
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б  200 
Районний  

Капітальний  ремонт  доріг  бюджет  
7 Капітальний 	ремонт 	медичної  

1500 
Районний  

амбулаторії  с.Музичі  бюджет  
8 Утеплення  Музичанської  ЗОШ  

2 000 
Районний  
бюджет  

9 Утеплення 	та 	ремонт 	даху 	ДНЗ  
3 000 

Районний  
«Перлинка» бюджет  

10 Встановлення  очисної  системи  води  
100 

Районний  
ДНЗ  «Перлинка» бюджет  

11 Виготовлення  проектної  документації  
на 	будівництво 	стадіону  150 

Районний  
бюджет  Музичанської  ЗОШ  

12 Будівництво  стадіону  Музичанської  
500 

Районний  
ЗОШ  бюджет  

13 Надання 	матеріальної 	допомоги  Місцевий  
згідно  програми  «Турбота» 200 бюджет  

14 Придбання  штор  для  будинку  культури  
с.Музичі  500 

Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 10 150 
МАЛЮТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Продовження  будівництва  
електричних  мереж  села  Матпотянка  з  5 000 Районний, 
монтажем  трансформаторних  бюджет  
підстанцій  

2 Проведення  інвентаризації  земель  сіл  30 Районний  
Матпотянка  та  Іванків  бюджет  

місцевий  
бюджет  

3 Обрізка  аварійних  дерев  на  території  Місцевий  
сіл  Матпотянка  та  Іванків  50 бюджет  

4 Ямковий 	ремонт 	вулиць 	сіл  
Матпотянка  та  Іванків  50 Місцевий  

бюджет  

5 Капітальний  ремонт  доріг  500 Районний  
бюджет  

б  Виготовлення  проектно-кошторисної  Обласний, 
документації  на  дитячу  дошкільну  Районний  
установу  на  95 місць, об'еднаної  зі  бюджет  
школою  І  ступеня  на  50 місць  в  селі  
Матпотянка  
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7 Виготовлення  проектно-кошторисної  Обласний, 
документації  на  реконструкцію  Районний  
Матпотянської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  з  бюджет  
добудовою  

ВСЬОГО: 5 630 
ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проекту 	на 	вуличне  1 120 Районний  

освітлення  нового  житлового  масиву  бюджет  
2 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  894 Районний  

вул.Індустріальна  в  с.Петрушки  бюджет  
3 Розробка 	проекту 	та 	початок  2 000 Районний  

будівництва 	дитячого 	садочка 	в  бюджет  
с. Петрушки  

4 Поточний  ремонт  будинку  культури  с. 50 Місцевий  
Петрушки  бюджет  

ВСЬОГО: 4 064 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання  обладнання  для  ДНЗ, які  500 Місцевий  
знахордяться  у  комунальній  власності  бюджет  
Петропавлівсько -Борщагівської  
сільської  ради  по  програмі  «Розвиток  
дошкільної  та  позашкільної  освіти  на  
території  Петропавлівсько - 
Борщагівської  сільської  ради  на  2015- 
2019 роки» 

2 80 000 
Завершення  будівництва  ЗОШ  І-ІІІ  Районний, 
ступенів  по  вул. Паркова, 34-Б  селі  місцевий  
Петропавлівська  Борщагівка  бюджет  

3 Фінансування  ГО  «Центр  розвитку  1 800 Місцевий  
Апельсин» згідно  Програми  розвитку  бюджет  
дошкільної  та  позашкільної  освіти  

4 Будівництво  бази  комунального  1 000 Місцевий  
підприемства  «Благоустрій» по  вул. бюджет  
Білогородській  2-А  в  
с.Петропавлівська  Борщагівка  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  

5 Внесення  змін  до  генерального  плану  100 Місцевий  
села  Чайки  бюджет  

б  Внесення  змін  до  генерального  плану  100 Місцевий  
села  П.Борщагівка  бюджет  

7 Поточний  ремонт  доріг  на  території  1 000 Місцевий  
Петропавлівсько -Борщагівської  бюджет  
сільської  ради  

8 Будівництво  мосту  через  річку  Нивка  1 250 Місцевий  
по  вул.Соборна  в  с.Петропавлівська  бюджет  
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Борщагівка  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

9 Завершення 	капітального 	ремонту  1200 Місцевий  
дороги  по 	вулиці  Затишна  в  в  бюджет  
с.Петропавлівська  Борщагівка  Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  

10 Завершення 	капітального 	ремонту  4 000 Місцевий  
дороги 	по 	вул. 	Черкаська 	в  бюджет  
Петропавлівська  Борщагівка  Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  

11 Фінансування  по  утриманшо  ГО  СК  1 500 Місцевий  
"Чайка" та 	Програми  по  розвитку  бюджет  
фізичної  культури  та  спорту  

12 Фінансування  культурно-масових  500 Місцевий  
заходів  по  Програмі  інших  культурно- бюджет  
освітніх  заходів  

13 Фінансування  газети  «Трибуна  830 Місцевий  
Петропавлівської  Борщагівки» та  бюджет  
видання  

14 Надання 	матеріальної 	допомоги  1450 Місцевий  
інвалідам  Великої  Вітчизняної  війни  бюджет  
та 	учасникам 	бойових 	дій, 
незахищеним 	верствам 	населення  
(дітям-сиротам, багатодітним  сім'ям) 
відповідно  до  програми  «Турбота» 

15 Надання  матеріальної  допомоги  50 Місцевий  
громадянам  при  надзвичайних  бюджет  
стихійних  явищах  

16 Утримання  сільської  пожежної  800 Місцевий  
команди  та  придбання  бюджет  
спецобладнання  

17 Утримання  громадського  формування  2 870 Місцевий  
по 	дотриманню 	громадського  бюджет  
правопорядку  

18 Будівництво  ФАП  15 000 Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 113 950 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт  житлових  будинків, бойлерів, 10 000 Місцевий  
теплотраси, 	придбання 	спецтехніки  бюджет  
(шляхом 	виділення 	субвенції 	КП  
«Софія» 
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2 Утримання  світлофорних  обектів  та  300 Місцевий  
будівництво  нових  бюджет  

3 Ремонт 	та 	обслуговування 	обектів  2 000 Місцевий  
зовнішнього  освітлення  + будівництва  бюджет  

4 Поступове 	асфальтування 	доріг  3 000 Місцевий  
комунальної 	 власності  бюджет  
(реконструкція,поточний 	 та  
капітальний  ремонт) 

5 Ремонт  медичного  закладу  та  ремонт  і  1 500 Місцевий  
утримання 	транспортних 	засобів  бюджет  
(шляхом 	виділення 	субвенції 	до  
районного  бюджету) 

б  Ремонт  та  утримання  ДНЗ  ясла-садок  3 000 Місцевий  
« Золотий  колосою> засобів  (шляхом  бюджет  
виділення 	субвенції 	до 	районного  
бюджету) 

7 Ремонт 	Софіївсько -Борщагівської  3100 Місцевий  
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (шляхом  виділення  бюджет  
субвенції  до  районного  бюджету) 

8 Утримання 	дітей 	в 	таборах  200 Місцевий  
оздоровлення  та  відпочинку  бюджет  

9 Створення 	та 	утримання 	дитячих  300 Місцевий  
майданчиків  бюджет  

10 Будівництво  школи  35 000 Місцевий  
бюджет  

11 Утримання 	спортивно-масових  400 Місцевий  
заходів  бюджет  

12 Будівництво 	 фізкультурно - 10 000 Місцевий  
оздоровчого 	комплексу 	на 	базі  бюджет  
спортивного 	майданчику 	по  
вул.Леніна,114 Б  

13 Утримання 	культурно-масових  70 Місцевий  
заходів  (художні  колективи) бюджет  

14 Утримання  інших  культурно  масових  200 Місцевий  
заходів  та  засобів  (новорічні  заходи), бюджет  
новорічні  подарунки  
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15 Обрізання  дерев  198 Місцевий  
бюджет  

16 Очищення  ставка  1 000 Місцевий  
бюджет  

17 Будівництво  лінії  відеоспостереження  6 500 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 76 768 
СВЯТОПЕТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний 	ремонт 	покрівель  400 Місцевий  
житлових 	будинків 	вул. бюджет  
Володимирська , 2-Б  

2 Утеплення  нежитлового  приміщення  500 Державний  
вул. Господарська,l-М  бюджет  

3 Встановлення  відеоспостеореження  500 Місцевий  
бюджет  

4 Капітальний  ремонт  доріг  300 Місцевий  
бюджет  

6 Капітальний  ремонт  тротуарів  300 Місцевий  
бюджет  

7 Облаштування 	 зупинок  700 Місцевий  
автотранспорту 	вул. 	Київська, бюджет  
Прорізна  

8 Реконструкція 	з 	будівництвом  11500 Районний  
корпусу  N2 дошкільного  навчального  бюджет  
закладу  ( ясла-садочок) « Буратіно» за  
адресою : с. Петрівське  вул. Красний  
Пахар, 	1-А, 	Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

9 Встановлення  дитячих  майданчиків  200 Місцевий  
Бюджет  

10 Встановлення  огорожі  футбольного, 1200 Місцевий  
волейбольного  полів  та  спортивного  бюджет  
майданчика  

11 Будівництво 	скверу 	вул. Теплична  1200 Державний  
між  буд.42 та  буд.48. бюджет  

ВСЬОГО: 16 800 
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ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 МАЗ-МКТ  (комбінований) 5340 280 Районний  

бюджет  

2 Будівництво  двох  резервуарів  запасу  3 000 Районний  
питної  води  в  с. Тарасівка  бюджет  

3 Проект  « Зелена  енергія» 700 Районний, 
місцевий  
бюджети, 
інші  кошти  
незаборонені  

законодавством  

4 Будівництво  по  вул. Шевченка, вул. Районний, 
Київська  (с. Тарасівка, с. Нове) місцевий  

бюджети, 
інші  кошти  
незаборонені  

законодавством  

5 Реконстукція  на  ЛЕД  ліхтарі  Районний, 
місцевий  
бюджети, 
інші  кошти  
незаборонені  

законодавством  

б  Капітальний 	ремонт 	вулиць 	с. 1100 Районний, 
Тарасівка, с. Нове  згідно  розроблених  Місцевий  
проектів : бюджет  
- вул. Лісова-2 с. Тарасівка  
- вул. Польова-2 с. Тарасівка  
- вул. Польова-1 с. Тарасівка  
- вул. Лісова-1 с. Тарасівка  
- вул. Чорновала  с. Нове  
- вул. Польова  с. Нове  
- вул. Зелена-1 с. Тарасівка  
- вул. Зелена-2 с. Тарасівка  
- вул. Гагаріна  від  Ns 55 с. Тарасівка  

7 Утеплення 	приміщення 	ДНЗ  500 Районний  
«Віночок» бюджет  

8 Капітальний  ремонт 	покрівлі 	ДНЗ  350 Районий  
«Віночок» бюджет  
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9 Утеплення  приміщення  Тарасівської  1000 Районий  
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  бюджет  

10 Реконструкція 	та 	встановлення  150 Районий  
інвентарю 	спортивного  майданчика  бюджет  
на  території  Тарасівської  ЗОШ  І-ІІІ  
ступенів  

11 Влаштування 	 спортивного  100 Районний, 
майданчика, 	футбольного 	поля 	в  Місцевий  
с. Тарасівка  бюджет  

12 Фінансування 	програм 	Тарасівської  600 Районний, 
сільської  ради  з  розвитку  фізкультури  Місцевий  
і  спорту  бюджет  

13 Будівництво  пішохідної  зони  та  вело  100 Районний, 
доріжки  в  с. Тарасівка  Місцевий  

бюджет  

14 Закупівля 	автомобіля 	для 	ГФ 	з  500 Районний, 
охорони  правопорядку  та  Державного  місцевий  
кордону 	с. 	Тарасівка 	та 	с. 	Нове  бюджети, 
«Граніт» інші  кошти  

незаборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 8 380 
ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Надання  дотацій, субвенцій  КП  500 Місцевий  
«Ходосівське» для  оновлення  та  бюджет  
збільшення  МТБ  

2 Капітальний  ремонт  системи  150 Місцевий  
вуличного  освітлення  бюджет  

3 Облаштування  (поточний  ремонт) 199 Місцевий  
вуличного  освітлення  бюджет  

4 Капітальний  ремонт  доріг  3 000 Місцевий  
бюджет  

5 Капітальний  ремонт  приміщення  1 500 Місцевий  
амбулаторії  (надання  субвенції  до  бюджет  
районного  бюджету) 

6 -Проведення  змагань; 150 Місцевий  
-Будівництво  стадіону  бюджет  
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7 Проведення  культурно-масових  150 Місцевий  
заходів  бюджет  

ВСЬОГО: 5 649 
ХОТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво 	очисних 	споруд  1 52 1 Обласний, 
продуктивністю  500 м3/добу  по  вул. районний, 
Б. Хмельницького  в  с. Хотів  Киево- місцевий  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет, 
області  інші  кошти, які  

незаборонені  
законодавством  

2 Заміна  ліхтарів  та  ламп  вуличного  200 Районний, 
освітлення  місцевий  

бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  

3 Придбання 	путівок  на 	відпочинок  200 Місцевий  
дітей  бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  

4 Придбання  спортивної  форми  100 Районний, 
та  спортивного  інвентаря  місцевий  

бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 2021 

ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Благоустрій  в'їзду  в  село  Шпитьки  105 Місцевий  

бюджет  

2 Освітлення  парку  814 Обласний, 
районний, 
місцевий, 
бюджети  

3 Капітальне  будівництво  вулиці  800 Районний, 
Смолянська, с. Шпитьки  місцевий, 

бюджети  
4 Капітальне  будівництво  вулиці  800 Обласний, 

Перемоги, с. Шпитьки  районний, 
місцевий, 
бюджети  
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5 Капітальне  будівництво  вулиці  Нова, 700 Обласний, 
с. Міря  районний, 

місцевий, 
бюджети  

б  Капітальне  будівництвостоянки  біля  500 Обласний, 
сільської  ради  с. Шпитьки  районний, 

місцевий, 
бюджети  

7 Капітальний 	ремонт 	спортивного  820 Обласний, 
майданчика  та  озеленення  місцевий  

бюджети  
8 Реконструкція  стадіону  3 500 Державний, 

районний, 
місцевий  
бюджети  

9 Дитячий  майданчик  с. Шпитьки, с. 398 Місцевий  
Горбовичі  бюджет  

10 Фасад  клубу  с. Лісне  1 400 Місцевий  
бюджет  

11 Проект  «Вежа  Терещенка» 1 000 Державний, 
обласний, 
місцевий  
бюджети  

12 Добудова  ДНЗ  « Світлячок  « в  3 000 Районний, 
с.Шпитьки  місцевий  

бюджет  

ВСЬОГО: 13 837 
ВСЬОГО  по  місцевим  радам  638 241,937 

айон  : 

Відповідальні: райдержадміністрація , 
комісії  районної  ради. 

органи  місцевого  самоврядування, 

Таблиця  1 
Перелік  

програм, які  плануеться  фінансувати  за  рахунок  коштів  районного  бюджету  
на  2019 рік  

№ 
 п/п  Назва  програми  

1 "Турбота" 
2 Програма  підтримки  сім'ї  та  забезпечення  прав  дітей  "Назустріч  дітям" 
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"Районна  цільова  програма  з  надання  соціальної  та  правової  допомоги  
особам, які  брали  участь  в  АТО, забезпеченні  її  проведення  і  захисті  

3 незалежності, суверенітету  та  територіальної  цілісності  України" 
"Районна  цільова  програма  з  надання  одноразової  адресної  соціальної  
матеріальної  допомоги  дітям  з  інвалідністю  та  дітям-сиротам, позбавленим  
батьківського  піклування, які  виховуються  в  дитячих  будинках  сімейного  

4 типу  та  прийомних  сім'ях  у  2017 році" 

5 "Молодь" 
6 "Діти  України" 

"Програма  розвитку  та  функціонування  системи  освіти  
7 Киево-Святошинського  району" 

"Програма  організації  харчування  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  
8 Киево-Святошинського  району" 

9 "Програма  оздоровлення  дітей" 

"Програма  розвитку  фізичної  культури  та  спорту  в  Киево-Святошинському  
10 районі  Київської  області" 

"Програма  розвитку  дитячо-юнацького  футболу  у  Киево-Святошинському  
11 районі" 

"Програма  розвитку  авіаційних  видів  спорту  (планерного, літакового, 
парашутного, авіамодельного ) у  Киево-Святошинському  районі  Київської  

12 області" 

Програма  "Забезпечення  функціонування  та  розвитку  закладів  охорони  
13 здоров 'я  Киево-Святошинського  районі  Київської  області  на  2018-2020 р" 

Програма  "Місцевих  стимулів  для  медичних  працівників, які  надають  
первинну  медико-санітарну  допомогу  населеншо  Киево-Святошинського  

14 району" 
"Програма  розвитку  та  функціонування  комунальної  установи  
"Киево-Святошинський  районний  Трудовий  архів" 

15 

16 Програма  підтримки  розвитку  регіональних  засобів  масової  інформації  
"Програма  відзначення  державних  та  професійних  свят, ювілейних  дат, 
заохочення  за  заслуги  перед  Киево-Святошинським  районом, здійснення  

17 представницьких  та  інших  заходів " 

"Комплексна  програма  забезпечення  функціонування  та  розвитку  галузі  
18 культури  Киево-Святошинського  району" 

"Програма  охорони  довкілля, поводження  з  твердими  побутовими  
відходами  та  раціональним  використанням  природних  ресурсів  в  

19 Киево-Святошинському  районі  Київської  області» 

"Програма  фінансової  підтримки  обектів  спільної  комунальної  власності  
територіальних  громад  сіл, селища, міст  та  комунальних  підприемств, 

20 організацій  (установ, закладів) Киево-Святошинського  району" 

«Програма  фінансового  забезпечення  виконання  та  реалізації  повноважень  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області  

21 на  2018 рію> 
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«Програма  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства  в  

22 Киево-Святошинському  районі  Київської  області» 

"Програма  створення, використання  та  накопичення  районного  
матеріального  резерву  для  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  
техногенного  і  природного  характеру  та  їх  наслідків  у  

23 Киево-Святошинському  районі  Київської  області" 
"Програма  компенсації  вартості  проїзду  один  раз  на  рік  до  будь-якого  
пункту  України  і  назад  автомобільним  або  повітряним, або  залізничним, або  
водним  транспортом  громадянам, які  постраждали  внаслідлк  

24 Чорнобильської  катастрофи  1 та  2 категорії" 

"Програма  підтримки  заходів  мобілізаційної  підготовки  на  території  
25 Киево-Святошошинського  району  Київської  області" 

Таблиця  2 

Прогнозні  показники  економічного  і  соціального  розвитку  
Киево-Святошинського  району  за  2017, 2018 роки  прогноз  на  2019 рік  

2019 2019 
2017 2018 2017 

Ns Одини  (Уточне  до  
(Уточне  (Уточне  

ДO з. Показники  ЦЯ  
ний  план  ний  план  

ний  
2018 в  

2018 
п. вимі  РУ  план  оо  

°о  
у  

1 2 3 4 5 б  б  б  
Обсяг  реалізованої  

1 промислової  продукції  тис. 
7 132 081 7 845 289 8 629 818 110 110 

у  відпускних  цінах  грн. 
підприемств  
Обсяг  реалізації  
продукції  с/г  
підприемствами  всіх  

2 форм  власностl як  тис.грн  167 409 175 779 184 568 105 105 

рослинництва  так  і  
тваринництва  

Обсяг  виконаних  
будівельних  робіт  

3 підрядними  тис.грн  
581 727 668 986 769 334 115 115 

будівельними  і  
ремонтними  
організаціями  

4 Обсяг  реалізованих  тис.грн  
2 394 858 2 634 343 2 897 777 110 110 

послуг  
5 Обсяг  роздрlбного  тис. 

5 809 972,2 6 390 969 7 030 066 110 110 
товарообігу  грн. 
Обсяг  освоених  

б  капітальних  інвестицій  
тис. 

5 952 444 6 547 688 7 202 457 110 110 
грн. 
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Обсяг  прямих  
тис.  

7 дол. 387 251 425 976 468 574 110 110 
іноземних  інвестиція  

США  
в  Зареестровано  

осіб  10768 11521 12 327 107 107 
юридичних  осіб  
Зареестровано  фізичних  

9 осіб  - підприемців  осіб  14 728 15 022 15 322 102 102 

Надано  соціальну  
сімей  12 237 12 350 12 461 100 100 

10 
допомогу  тис. 

173 812,1 194 669 198 562 102 102 
грн. 

Середньомісячна  
11 зарплата  штатного  грн. 5302 8 115 8845 109 109 

працівника  
Доходи  зведеного  тис. 

12 862 199,5 
бюджету  в  т.ч.: грн. 965 663 1 081 542 112 112 

Доходи  районного  тис. 
13 468 495 

бюджету  грн. 538 769 619 584 115 115 

Доходи  бюджетів  
14 міських, селищної, 

тис. 

сільських  рад  грн' 373 307,5 384 506 396 041 103 103 

дітей  4406 4410 4 413 100 100 

15 Оздоровлення  дітей  тис. 
3 502 

грн. 3 677 3 860 105 105 

Введення  в  
експлуатацію  житла  за  

16 рахунок  усіх  джерел  
тис. 

382,12 397,4 413,3 104 104 

фінансування  (загальної  КВ.М  

площі  житла) 

*- згідно  розрахункових  показників  Міністерства  фінансів  України. 

Заступник  
голови  адміністрації 	 М.Г. Лезнік  


