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ВСТУП  

Програма  економічного, соціального  та  культурного  розвитку  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік  (далі  — Програма) 
розроблена  відповідно  до  законів  України  "Про  місцеві  державні  адміністрації ", "Про  
місцеве  самоврядування  в  Україні ", "Про  державне  прогнозування  та  розроблення  
проrрам  економічного  і  соціального  розвитку  України", постанови  Кабінету  Міністрів  
України  від  26.04.2003 Ns 621 "Про  розроблення  прогнозних  і  проrрамних  документів  
економічного  і  соціального  розвитку  та  складання  проектів  Бюджетної  декларації  та  
державного  бюджету". 

Програма  базуеться  на  аналізі  основних  показників  і  тенденцій  соціально- 
економічного  розвитку  району  у  2019 році  та  визначае  мету, завдання  та  заходи  
економічного  та  соціального  розвитку  району  на  2020 рік. 

Програма  містить  такі  додатки: " Перелік  проrрам, які  плануеться  фінансувати  за  
рахупок  коштів  райоппого  бюджету  на  2020 рік" (додаток  1), " Прогнозні  показники  
економічного  і  соціального  розвитку  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  за  2018, 2019 роки  прогноз  на  2020 рік" (додаток  2). 

Прогнозні  розрахунки  показників  соціально-економічного  розвитку  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020 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  2020 рік  і  відображають  наміри  структурних  підрозділів  
райдержадміністрації , територіальних  підрозділів  центральних  органів  виконавчої  
влади, місцевих  рад  Киево-Святошинського  району  Київської  області, а  також  
підприемств, організацій  і  господарств  району  щодо  результатів  їх  діяльності  у  
наступному  році. 

Моніторинг 	реалізації 	завдань 	Проrрами 	проводитиметься  
райдержадміністраціею  щокварталу  шляхом  аналізу  вжитих  заходів, оцінки  
ефективності  результатів  роботи  у  відповідній  галузі  та  подання  щоквартальної  
інформації  Киево-Святошипській  райоппій  раді  Київської  області, а  за  підсумком  
року  — річного  звіту  для  розгляду  його  на  сесії  Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  в  установленому  порядку. 

У  процесі  виконаиня  Програма  може  уточнюватися . Зміни  і  доповнеиня  до  
Програми  затверджуються  Киево-Святошинською  райоиною  радою  Київської  області  за  
поданням  Киево-Святошинської  райоиної  державної  адміпістрації  Київської  області. 
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І. Аналіз  економічного  і  соціального  розвитку  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  у  2019 році. 

Протягом  2019 року  райдержадміністраціею  спільно  з  органами  місцевого  
самоврядування  вживалися  заходи  щодо  забезпечення  комплексного  розвитку  
району, створення  належного  життевого  рівня  населення  та  стабільної  суспільно- 
політичної  ситуації. 

Пріоритетними  напрямами  у  роботі  райдержадміністрації  залишалися  подальше  
впровадження  реформи  децентралізації, реформування  медичної  та  освітньої  галузей, 
забезпечення  прав  дітей  та  підтримки  сім  ї, соціального  захисту  малозахищених  верств  
населення, покращення  дорожнього  покриття  та  безпеки  на  дорогах. 

Практично  у  всіх  галузях  економіки  та  соціально-гуманітарної  сфери  вдалося  
досягти  позитивних  зрушень, збільшення  потоків  інвестиційних  ресурсів  в  економіку  
району, пожвавлення  діяльності  представників  малого  та  середнього  бізнесу, що  
сприяло  зростаіппо  надходжень  до  бюджетів  усіх  рівнів. 

Промисловість  
Станом  на  01.10.2019 року  в  районі  налічуеться  152 звітуючих  промислових  

підприемства  основного  кола  звітності, з  них  52 - будівельні  підприемства, 
25 -деревообробних , 22 -сільськогосподарські  підприемства,l4 -легка  промисловість , 
3 - хімічної  промисловості,інші- 37. 

Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  за  І  півріччя  2019 року  склав  
11 996 256,9 тис. грн, що  становить  104,2 % до  відповідного  показника  2018 року. 

За  9 місяців  2019 року  збільшили  обсяг  виробництва  продукції  по  відношеншо  до  
відповідного  показника  2018 року  наступні  промислові  підприемства  основного  кола  
звітності : 
- ТОВ  «Інтеркабель  Київ» - 14,2 %; 
- ПАТ  «ВЛКЗ» - 244 %; 
- ДП  «Ж1VІЗ»ВІЗАР» - 141,4 %; 
-ТОВ  «ЕРГОПАК» -3,7%; 
-Фермерське  господарство  «КАМЕЛІЯ-К» -3 %. 

Агропромисловий  комплекс  

У  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  ведуть  виробничу  
діяльність  22 сільськогосподарських  підприемства, із  них  5 підприемств  державної  
форми  власності, 14 приватних  сільськогосподарських  підприемств, 
1 сільськогосподарський  виробничий  кооператив, 2 інститути  НААН  України. 
Виробничий  напрямок  цих  підприемств  - вирощування  зернових, технічних  та  
кормових  культур, плодоовочевої  продукції, виробництво  та  переробка  молока  і  
м'яса. Специфічною  особливістю  для  району  е  вирощування  овочів, картоплі  та  ягід  
на  зрошувальних  землях  і  на  системі  краплинного  поливу, а  з  2018 року  - ще  й  
виробництво  органічної  ягідної  продукції  (чорниці  викорослої  - лохини). 

За  підсумками  ІІІ  кварталу  2019 року  отримано  валової  продукції  сільського  
господарства  (у  постійних  цінах  2010 р.) по  сільськогосподарських  підприемствах  
усіх  форм  власності  Киево-Святошинського  району  на  суму  82110,3 тис.грн. (на  
6331,8 тис.грн. більше  в  порівняні  з  ІІІ  кварталом  2018 року), в  т.ч.: продукції  
рослинництва  - на  49878,8 тис.грн., продукції  тваринництва  - на  32231,5 тис.грн. За  
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прогнозами  у  2019 році  плануеться  отримати  валової  продукції  на  112146,4 тис.грн., 
що  майже  на  2% більше  в  порівнянні  з  минулим  роком. 

Транспортна  галузь  

Станом  на  01 листопада  2019 року  в  районі  зареестровано  251 автотранспортне  
підприемство  різних  форм  власності, із  них: вантажних  автотранспортних  
підприемств  194, підприемств  автомобільного  регулярного  транспорту  31, 
підприемств  нерегулярного  пасажирського  транспорту  16, підприемств  з  діяльності  
таксі  10, вантажний  залізничний  транспорт-2, також  вагома  частка  пасажирських  
перевезень  припадае  на  дотпо  Південно-Західної  залізниці . 

Автобусним  сполученням  охоплені  всі  населені  пункти  району, так  станом  на  
01.1 1.2019 року  перевезення  пасажирів  у  районі  здійсшоеться  на  82 автобусних  
маршрутах, з  яких  18 транзитних . Обслуговують  ці  маршрути  14 автотранспортних  
підприемств  різної  форми  власності . 

Вантажооборот  за  І  півріччя  2019 року  склав  112,7 млн.т.км., пасажирооборот  
74,8 млн. пас. 

Споживчий  ринок  

Станом  на  01.1 1.2019 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  І  півріччя  
2019 року  складае  8 954 274,1 тис.грн, що  становить  125,1 % до  відповідного  
показника  2018 року  та  127,4 % до  річного  показника  Програми. 

Обсяг  реалізованих  послуг  за  підсумками  І  півріччя  2019 року  становить  
1 713 388,2 тис. грн, , що  складае  165,8 % до  відповідного  показника  2018 року  та  
59,1 % до  річного  показника  Програми. 

Розвиток  підприемництва, діяльність  ЦНАП  

Станом  на  01.1 1.2019 року  в  районі  зареестровано  13 546 юридичних  осіб, з  них: 
ТОВ  — 9 350, ПП  — 1 804, АТ  — 141, колективних  підприемств  — 349, комунальних  
підприемств  — 42, фермерських  господарств  — 122, спільних  підприемств  — 19, інших  
— 1 731. 

Одніею  з  передумов  економічного  розвитку  е  якісна  інфраструктура  підтримки  
підприемництва .Станом  на  01.1 1.2019 року  в  Киево-Святошинському  районі  
Київської  області  діе  1 бізнес-центр, 4 лізингові  центри, 28 інформаційно - 
консультативних  центри  (установи), 10 небанківських  фінансово-кредитних  установ, 
7 Інвестиційних  фонди  та  компанії, 3 бірж, 3 страхові  компанії, 10 аудиторських  
фірм, 6 громадських  об'еднань  суб'ектів  підприемництва . 

Відповідно  до  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від  
13.12.2013 Ns 1021 створений  та  функціонуе  Центр  надання  адміністративних  послуг  
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при  Киево-Святошинськіи  раионніи  державні  и  адміністраціі . ЦНАП  утворено  з  
метою  забезпечення  надання  адміністративних  послуг  у  Киево-Святошинському  
районі  Київської  області. Також  інформуемо, що  ЦНАП  забезпечуе  надання  
адміністративних  послуг  обласного  рівня. 

В  порівнянні  з  2018 роком, у  2019 році  збільшено  до  116 видів  кількість  
адміністративних  послуг, що  надаються  через  ЦНАП. 

За  10 місяців  роботи  у  2019 році  через  ЦНАП  надано  34 248 адміністративні  
послуги, надано  консультацій  - 6 8496. 

Будівництво  

Станом  на  01.11.2019 року  у  районі  діе  62 будівельних  підприемства . 
Обсяг  виробленої  будівельної  продукції  підрядними  та  ремонтними  

організаціями  району  за  січень-червень  2019 року  склав  1 019 899 тис. грн, що  
становить  132,6 % до  річного  показника  Програми, що  у  свою  чергу  позначаеться  на  
сталому  зростанні  кількості  жителів  Киево-Святошинського  району  Київської  
області. 

Інвестиційна  діяльність  

Основною  метою  реалізації  інвестиційної  політики  за  9 місяців  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  
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. 

Обсяг  освоених  капітальних  інвестицій  за  2018 рік  склав  6 250 805 тис. грн, що  
складае  106,5 % до  відповідного  показника  2017 року. 

Загальний  обсяг  прямих  іноземних  інвестицій  за  січень-вересень  2018 року  
склав  163 525,4 тис. дол. США, що  складае  108,7 % до  відповідного  показника  2017 
року. Основні  обсяги  іноземних  інвестицій  було  спрямовано  у  ті  галузі, які  мають  
найкращу  перспективу  розвитку  та  можуть  забезпечувати  їх  високу  ефективність . Це  
промисловість, будівництво, транспорт, операції  з  нерухомістю  та  оптова  й  роздрібна  
торгівля. 

Житлово-комунальне  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  
закладів  освіти, охорони  здоров 'я; культури, музеїв, спортивних  споруд; об'ектів  
житлово-комунального  та  дорожнього  господарства; адміністративних  приміщень . 
В  2019 році  виділено  355 990,268 тис. грн  з  яких: 
217 176,428 тис. грн  на  будівництво, реконструкцію  та  ремонт  закладів  освіти; 
33 520 тис. грн  на  будівництво, реконструкцію  та  ремонт  закладів  охорони  здоров 'я; 
10 300 тис. грн  на  будівництво, реконструкцію  та  ремонт  будинків  культури, музеїв, 
спортивних  споруд; 
7 700 тис. грн  на  фізкультуру  і  спорт; 
80176,64 тис. грн  на  будівництво, реконструкцію  та  ремонт  об'ектів  житлово- 
комунального, дорожнього  господарства; 
7117,2 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. 

Енергоефективність  
У  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  за  ініціативи  голови  

райдержадміністрації  проведено  низку  заходів  щодо  зменшення  споживання  
енергоносіїв, зокрема, протягом  2016 - 2018 років  здійснено  заходи  з  
енергозбереження  у  56 закладах  соціальної  сфери  (ЗОШ, ДНЗ, заклади  культури  та  
охорони  здоров 'я). 

Проведено  заміну  520 вікон  в  34 закладах  соціальної  сфери  району. 
Встановлено  17 нових  котелень  на  альтернативних  видах  палива  та  здійснено  

ремонт  30 котелень  та  систем  опалення  в  закладах  соціальної  сфери. 
Проведено  утеплення  фасадів  27 закладів  соціальної  сфери  загальною  площею  

56 300 м2. 
Здійснено  енергетичний  аудит  37 шкіл  району, що  знаходяться  на  балансі  

відділу  освіти  райдержадміністрації . 
Проведено  реконструкцію  із  заміною  вуличного  освітлення  на  енергозберігаючі  

лампи  в  м. Вишневе, м. Боярка, с. Софіївська  Борщагівка, 
с. Петропавлівська  Борщагівка, смт. Чабани, с. Святопетрівське , с. Гатне, 
с. Гореничі, с. Хотів, с. Дмитрівка, с. Крюківщина, смт. Чабани. 

На  зазначені  цілі  було  використано  протягом  2016-2019 років  близько  
93 млн. грн. 

Очікувано  скорочення  споживання  паливно-енергетичних  ресурсів  на  
підприемствах  ЖКГ  та  у  бюджетній  сфері  склало  протягом  2016-2019 років  близько  
23 о/о. 

Фінансова  забезпеченість  

За  січень  - вересень  2019 року  до  загального  фонду  місцевих  бюджетів  району  
надходження  податків  і  зборів, обов 'язкових  платежів  склало 	 1 
706 986,5 тис. грн, що  становить  108,6 % до  затвердженого  місцевими  радами  на  
звітну  дату  або  більше  плану  на  134 981,0 тис. грн. Виконання  планових  показників, 
затверджених  на  рік, склало  78,6 %. до  районного  бюджету  за  вказаний  період  
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надійшло  915 460,8 тис. грн  або  106,9 % до  запланованого, понад  план  надійшло  
59 368,2 тис. грн. 

Порівняно  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  податків  і  зборів, 
обов 'язкових  платежів  до  загального  фонду  місцевих  бюджетів  району  збільшились  
на  358 381,0 тис. грн  або  на  26,6 %. 

Надходження  единого  податку  склали  283 674,4 тис. грн, що  становить  105,2 % до  
плану  на  звітну  дату. Понад  план  надійшло  14 066,3 тис. грн  Порівняно  з  відповідним  
періодом  минулого  року  надходження  податку  збільшилось  на  79 040,6 тис. грн  або  на  
3 8, 6 %. 

Земельного  податку  та  орендної  плати  за  земтпо  надійшло  164 195,6 тис. грн, що  
становить  1 12, 8 % до  плану  на  звітну  дату. Порівняно  з  відповідним  періодом  
минулого  року  надходження  збільшились  на  44 468,5 тис. грн  або  на  37,1 %. 

Акцизного  податку  з  реалізації  суб'ектами  господарювання  роздрібної  торгівлі  
підакцизних  товарів  до  місцевих  бюджетів  за  9 місяців  поточного  року  надійшло  
80 509,2 тис. грн, 108,2 % до  плану  та  більше  минулорічних  показників  на  15 147,4 
тис. грн  або  на  23,2 %. 

Більше  50% від  загальнорайонних  надходжень  та  майже  100% (99,5%) 
надходжень  районного  бюджету  складае  податок  та  збір  на  доходи  фізичних  осіб. За  
січень-вересень  2019 року  надходження  цього  податку  до  районного  бюджету  склало  
911 336,4 тис. грн  або  107,0 % до  плану  на  звітну  дату  та  в  порівнянні  з  відповідним  
періодом  минулого  року  темп  росту  - 125,9%. 

Інших  податків  і  зборів  до  місцевих  бюджетів  району  за  9 місяців  поточного  року  
надійшло  267 271,1 тис. грн. 

Демографічний  розвиток  

Станом  на  01.01.2019 року  в  районі, за  оцінкою, чисельність  наявного  
населення  становила  198 тис  674 осіб. 

Зайнятість  населення  та  ринок  праці  

На  виконання  Програми  зайнятості  населення  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  передбачено  розширення  сфери  застосування  праці  та  
стимутповання  зацікавленості  роботодавців  у  створенні  нових  робочих  місць  
(посилення  мотивації  до  легальної  продуктивної  зайнятості, підвищення  рівня  
зайнятості  сільського  населення, сприяння  працевлаштуваншо  молоді  у  сільській  
місцевості; сприяння  підвищеншо  підприемницької  ініціативи  громадян, посилення  
співпраці  виконавців  державних  цільових  програм  і  Державної  служби  зайнятості  
України  з  метою  укомплектування  безробітними  створених  робочих  місць; сприяння  
організації  та  виконаншо  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру). 

3 метою  вирішення  актуальних  питань  зайнятості  населення  та  поліпшення  
ситуації  на  ринку  праці  району, більш  широкого  інформування  роботодавців  про  
послуги, що  їх  надае  служба  зайнятості, Киево-Святошинським  районним  центром  
зайнятості  проводяться  семінари  для  роботодавців, а  також  відвідування  роботодавців  
спеціалістами  та  керівництвом  центру  зайнятості . 
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Протягом  ІІІ  кварталу  2019 року  до  служби  зайнятості  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  за  отриманням  соціальних  послуг  
звернулось  2 318 незайнятих  громадян. 

Станом  на  30 вересня  2019 року  на  обліку  в  РЦЗ  перебувало  2 318 ос., з  них  626 
ос. мали  статус  безробітного  проти  629 осіб  в  минулому  році. Серед  безробітних  62 % 
становили  жінки; 40 % - молодь  віком  до  35 років; 

Упродовж  ІІІ  кварталу  2019 року  Киево-Святошинським  районним  центром  
зайнятості  працевлаштовані  437 ос., шляхом  надання  виплати  одноразової  допомоги  
по  безробіттю  для  зайняття  підприемницькою  діяльністю  5 ос. 

За  направленням  центру  зайнятості  навчалось  252 ос. 
Станом  на  30 вересня  2019 року  з  числа  безробітних, які  перебували  на  обліку  в  

службі  зайнятості, допомогу  по  безробіттю  отримуе  528 ос. 

Грошові  доходи  населення  та  заробітна  плата  

Середньомісячна  заробітна  плата  одного  штатного  працівника  у  
Киево-Святошинському  районі  Київської  області  за  підсумками  ІІ  кварталу  
2019 року  становила  12 801 грн, що  становить  125,5 % до  відповідного  показника  
2018 року. 

Содіальний  захист  населення  

Виконання  основних  показників  в  сфері  соqіального  забезпечення  
за  9 місяqів  2019 року  

- Надано  державної  соціальної  допомоги  та  компенсацій  - 13 439 особам  на  
загальну  суму  185 122,6 тис. грн; 

- Надано  субсидій  на  житлово-комунальні  послуги  та  придбання  скрапленого  
газу, твердого  побутового  палива  10 069 сім'ям  - на  загальну  суму  44 543,5 тис. 
грн; 

- Отримали  пільги  на  житлово-комунальні  послуги  31 777 чол. на  загальну  суму  
55 025,4 тис. грн; 

- Надано  компенсацій, допомог, пільг  постраждалим  від  наслідків  аварії  на  ЧАЕС  
- 8 219 чол. на  загальну  суму  18 310,8 тис. грн; 

- Допомога  соціально  незахищеним  категоріям  населення  
(Програма  „Турбота") - 12 697,6 тис. грн. 

- «Районна  цільова  програма  з  надання  соціальної  та  правової  допомоги  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» - 390 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» - 1 305 тис. грн. 
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Охорона  здоров'я  

На  сферу  охорони  здоров 'я  (на  реконструкцію  та  капітальні  ремонти  ЦРЛ) за  9 
місяців  2019 року  було  виділено : на  капітальний  ремонт  частини  приміщень  
акушерського  корпусу  - 1 млн  483 тис. 37 грн; на  капітальний  ремонт  частини  
приміщень  харчоблоку  — lмлн  496 тис. 600 грн; на  капітальний  ремонт  частини  
приміщень  та  вхідної  групи  шкірно-венерологічного  відділення  - 862 тис. 69 грн; на  
капітальний  ремонт  господарських  приміщень  та  боксів  гаражу  — 1 млн. 483 тис. 38 
грн; на  капітальний  ремонт  каналізаційних  та  водопровідних  мереж  — 1 млн  387 тис. 
24 грн; на  капітальний  ремонт  приміщень  льоху  - 268 тис. 52 грн; на  капітальний  
ремонт  приміщень  паталогоанатомічного  відділення- 250 тис. 16 грн; на  капітальний  
ремонт  поліклініки, вхідна  група, вхідні  двері  — 1 млн  498 тис. 50 грн; на  капітальний  
ремонт  частини  приміщень  та  вентиляції  інфекційного  відділення  — 1 млн  483 тис. 91 
грн; на  реконструкцію  джерела  водопостачання  та  водопровідних  мереж  будівель  
протитуберкульозного  відділення  — 1 млн  174 тис. 3 грн, на  капітальний  ремонт  
огорожі  ЦРЛ  — 1 млн  483 тис. 12 грн, на  капітальний  ремонт  тротуарів  та  внутрішніх  
доріг  — 1 млн  493 тис. 64 грн, на  капітальний  ремонт  вхідної  групи  головного  фасаду  
лікувального  корпусу  — 710 тис. 71 грн. Проведено  капітальний  ремонт  приміщень  
стоматологічної  поліклініки  на  суму  — 662 тис. 200 грн. 

Освіта  

На  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  06 грудня  
2017 року  Ns 871 «Про  затвердження  плану  дій  на  2017-2019 роки  поетапного  
створення  додаткових  місць  у  закладах  освіти  для  дітей  дошкільного  віку», районної  
Програми  розвитку  та  функціонування  системи  освіти  на  2018-2020 роки, Програми  
будівництва, 	реконструкції 	та 	ремонту 	об'ектів 	інфраструктури  
Киево-Святошинського  району  на  2019 рік, з  метою  прогнозування  мережі  закладів  
дошкільної  освіти  відповідно  до  освітніх  запитів  населення  та  створення  умов  для  
здобуття  громадянами  дошкільної  освіти  в  районі  проводиться  реконструкція  закладів  
дошкільної  освіти: «Буратіно» Святопетрівської  сільської  ради, «Світлячок» 
Шпитьківської  сільської  ради, «Яблунька» Вишневої  міської  ради, продовжуеться  
будівництво  закладів  дошкільної  освіти  в  с. Віта  Поштова  та  в  с. Гатне. Введено  в  дію  
заклади  дошкільної  освіти: «Колобок» Вишневої  міської  ради, «Щаслива  країна» 
Софіївсько -Борщагівської  сільської  ради, «Барвінок» Крюківщинської  сільської  ради. 
Виготовлено  проектно-кошторисну  документацію  на  реконструкцію  ЗДО  «Водограй» 
с. Ходосівка. 

У  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  39 закладів  загальної  
середньої  освіти  комунальної  власності  та  14 приватних. Розпочав  функціонування  
Комунальний  заклад  загальної  середньої  освіти  «Ліцей  №  1 с. Петропавлівська  
Борщагівка» Петропавлівсько -Борщагівської  сільської  ради  Киево-Святошинського  
району  Київської  області, створений  рішенням  16 сесії  VII скликання  
Петропавлівсько -Борщагівської  сільської  ради  від  13.12.2018 №  103. Розпорядженням  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  від  31.05.2019 №  419 
«Про  вктпочення  до  мережі  закладів  загальної  середньої  освіти  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  ліцею  №  1 с. Петропавлівська  
Борщагівка  Киево-Святошинського  району  Київської  області» ліцей  вктпочено  до  
мережі  закладів  освіти  району. 
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Станом  на  30.09.2019 в  активній  фазі  будівництво  ІІ  черги  Вишнівської  
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Ns 1, Софіївсько -Борщагівського  навчально- 
виховного  комплексу  «Спеціальна  школа  І-ІІІ  ступенів  — загальноосвітня  школа  І-ІІІ  
ступенів» , Крюківщинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів, закладу  загальної  
середньої  освіти  у  с. Чабани. 

У  2019 році  мережа  закладів  освіти  для  дітей  з  особливими  потребами  
розширилася . Інклюзивні  класи  працюють  у  14 закладах  загальної  середньої  освіти  
(у  минулому  році  у  8), навчаеться  35 дітей  (у  минулому  14); у  8 закладах  дошкільної  
освіти  в  10 інктпозивних  групах  перебувае  18 дітей. 

Комунальною  установою  Киево-Святошинської  районної  ради  «Інктпозивно - 
ресурсний  центр» за  звітний  період  обстежено  135 дітей  шкільного  віку  та  845 дітей  
дошкільного  віку  

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  27.02.2019 
№  129 «Деякі  питання  використання  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  
потребами  у  2019 році» бюджету  району  передбачено  кошти  в  сумі  956,00 тис. грн, з  
них  освоено  179, 400 тис. грн  на  корекційно -розвиткові  заняття  та  19,700 тис. грн  на  
придбання  обладнання  для  Комунальної  установи  «Інклюзивно -ресурсний  центр  
Киево-Святошинстакого  району  Київської  області». 

Районним  методичним  центром  відділу  освіти  здійсшоеться  навчання  педагогів, 
які  пращоють  в  умовах  Нової  української  школи. 158 учителів, які  навчають  учнів  
другого  класу; 160 учителів, які  навчають  першокласників  у  2019/2020 навчальному  
році; та  160 учителів, які  будуть  навчати  першокласників  у  2020/2021 навчальному  
році, пройшли  очні  навчання  та  на  електроиній  платформі  EdEra. 

Заклади  загальної  середньої  освіти  поповнено  1500 одномісними  партами, 56 
ноутбуками  та  45 дошками. Крім  того, до  Новосілківської  загальноосвітньої  школи  І- 
ІІІ  ступенів  та  Боярського  академічного  ліцею  «Гармонія» Киево-Святошинської  
районної  ради  поставлено  2 інтерактивні  комплекси  (робочі  місця  вчителів). 

Підтримка  сімї, дітей  і  молоді, фізична  культура  і  спорт  

3 метою  забезпечення  стабільного  функціонування  закладів  фізичної  культури  та  
спорту, створення  необхідних  соціально-економічних, нормативно -правових, 
організаційно -технічних  умов  для  здійснення  антикризових  заходів  щодо  розвитку  
фізичної  культури  і  спорту  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області, 
створення  сприятливих  умов  для  розвитку  культивованих  видів  спорту  та  підтримки  
спортивно-технічних  і  прикладних  видів  спорту  розроблено  і  затверджено  рішеннями  
Киево-Святошинської  районної  ради  сьомого  скликання  такі  програми: 

- Киево-Святошинська  районна  Програма  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  
на  2017-2022 роки  (рішення  від  26.01.2017 №  247-16- VII); 

- Програма  розвитку  футболу  у  Киево-Святошинському  районі  на  
2017-2021 роки  (рішення  від  26.01.2017 №  248-16- VII); 

- Програма  розвитку  авіаційних  видів  спорту  (планерного, літакового, 
парашутного, авіамодельного) у  Киево-Святошинському  районі  на  2017-2021 
роки  (рішення  від  25.05.2017 №  313-20- VII). 
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Протягом  9 місяців  2019 року  розпочато  виготовлення  проектної  документації  
будівництва  стадіону  в  с. Гатне  на  суму  36 тис. грн  та  с. Дмитрівка  на  суму  190,4 тис. 
грн. Розпочато  будівництво  фізкультурно -оздоровчого  комплексу  на  базі  спортивного  
майданчику  в  с. Софіївська  Борщагівка  на  суму  32 809,4 тис. грн, та  будівництво  
багатофункціонального  спортивно-ігрового  майданчику  по  вул. Европейській  в  
м. Вишневе  на  суму  2 272,3 тис. грн. 

Культура  і  туризм  
Мережа  закладів  культури  Киево-Святошинського  району  Київської  області  

нараховуе  88 установ, з  них  37-заклади  культури  клубного  типу, 44 бібліотеки, 
5 дитячих  шкіл  мистецтв  та  2 музеї. 

Відділу  культури, національностей  та  релігій  райдержадміністрації  
підпорядковано  52 заклади  культури: районний  будинок  культури, 2 музеї, 5 закладів  
позашкільної  освіти  (мистецькі  школи) та  44 бібліотеки . Приміщення  бібліотек  (43) 
перебувають  на  балансі  органів  місцевого  самоврядування . 

За  9 місяців  2019 року  відділу  культури, національностей  та  релігій  
Киево-Святошинської  РДА  було  виділено  у  загальному  понад  15 млн  406 тис. грн, з  
них  на: 
Поточні  ремонти: 

- Поточний  ремонт  11 бібліотек  району- 479,7 тис. грн, 
- Поточний  ремонт  Боярського  краезнавчого  музею  - 105,2 тис. грн; 
- Поточний  ремонт  районного  будинку  культури  - 41 тис. грн; 
- Поточний  ремонт  КПНЗ  «Боярська  дитяча  школа  мистецтв» - 227,1 тис. грн; 
- Поточний  ремонт  КПНЗ  «Святопетрівська  дитяча  школа  мистецтв» - 194 тис. 

грн; 
- Поточний  ремонт  КПНЗ  «Шпитьківська  дитяча  школа  мистецтв» - 136,6 тис. 

грн; 
- Поточний  ремонт  КПНЗ  «Чабанівська  дитяча  школа  мистецтв» - 198,4 тис. грн. 
Капітальні  ремонти: 
- Капітальний  ремонт  та  виготовлення  технічних  проектів  для  районного  будинку  

культури  - 468,8 тис. грн; 
Придбання  обладнання  та  меблів: 
- Придбання  меблів  для  бібліотек  району  - 576 тис. грн; 
- Придбання  комп'ютерної  техніки  для  бібліотек  району  - 159,9 тис. грн; 
- Придбання  телевізорів  для  бібліотек  району  - 49,9 тис. грн; 
- Придбання  відеопроекційних  систем  та  екранів  для  бібліотек  району  - 150,8 тис. 

грн; 
- Виготовлення  вітрин  та  експозиційного  обладнання, придбання  мольбертів  для  

виставок  Боярського  краезнавчого  музею  - 120,8 тис. грн  
- Придбання  навчального  обладнання  для  дитячих  шкіл  мистецтв  - 191,4 тис. грн; 
- Придбання  звукопідсилюючого  обладнання  для  дитячих  шкіл  мистецтв  - 63,2 

тис. грн; 
- Придбання  меблів  для  дитячих  шкіл  мистецтв  - 60,3 тис. грн; 
- Придбання  музичних  інструментів  для  дитячих  шкіл  мистецтв  - 4 169,2 тис. грн. 
Поповнення  бібліотечного  фоНду: 
- Поповнення  бібліотечного  фонду  - 400 тис. грн; 
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У  районі  функціонують  Боярський  краезнавчий  музей  та  його  відділ  — музей  
ім. Миколи  Пимоненка  у  Матпотянці, а  також  музеї, які  е  комунальними  
підприемствами  органів  місцевого  самоврядування : Історично-мистецький  центр  
«Стара  школа» Тарасівського  будинку  культури, Бобрицький  музей  історії  та  етносу  і  
музей  міста  Вишневе . Протягом  9 місяців  2019 року  Киево-Святошинською  
районною  державною  адміністраціею  Київської  області  виділено  на  реконструкцію  
майданчику  під  встановлення  скульптурної  фігури  «Воїн  —визволитель», що  
знаходиться  на  території  Музичанської  сільської  ради  100 тис. грн. 

Молодіжна  політика  та  національно-патріотичне  виховання  

Лідерами  гурткової  роботи  з  військово-патріотичного  виховання  е  Боярська  
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 1 (у  4 гуртках  - 54 учні), Вишнівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 3(4 
гуртки  - 67 учнів), Крюківщинська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (3 гуртки  - 48), 
Петропавлівсько -Борщагівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (3 гуртки  - 44 учні) та  Тарасівська  
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (3 гуртки- 46 учнів). 

Учні  закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  беруть  участь  у  
різноманітних  конкурсах  та  акціях  національно -патріотичного  спрямування . 

Заходи  щодо  національно -патріотичного  виховання  передбачено  Програмою  
розвитку  та  функціонування  системи  освіти  Киево-Святошинського  району  на  
2018-2020 роки. 

Охорона  навколишнього  природного  середовища  

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. 
6. Будівництво  сміттепереробного  заводу  
У  2017 році  на  реалізацію  заходів  Програми  використано  коштів  з  районного  

бюджету  на  загальну  суму  2,5 млн  грн, у  2018 році  — 0,7 млн. грн, у  2019 році  —0,6 
млн. грн. 

Забезпечення  правопорядку  
Заходи, що  вживалися  Киево-Святошинською  райдержадміністраціею  

Київської  області  щодо  забезпечення  ефективної  реалізації  державної  політики  у  
сфері  профілактики  правопорушень : 

- уточнення  реальних  масштабів  злочинності  в  районі; 
- забезпечення  постійного  стеження  та  аналізу  за  станом  оперативної  обстановки  
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в  районі; 
- співпраця  з  громадськістю  та  місцевими  ЗМІ; 
- забезпечення  реалізації  громадянами  України  наданого  їм  Конституційного  

права  на  звернення, покращення, удосконалення  організації  їх  особистого  
прийому; 

- заходи  у  сфері  захисту  життя, здоров 'я, честі  та  гідності  тподини, її  майна  від  
злочинних  посягань; 

- заходи  у  сфері  протидії  організованій  злочинності  та  корупції; 
- мінімізація  злочинного  впливу  на  неповнолітніх  та  молодь; 
- запобігання  розповсюдженню  наркоманії, пияцтва  та  алкоголізму; 
- заходи  в  сфері  протидії  рецидивній  злочинності  та  охорони  громадського  

порядку, безпеки  дорожнього  руху; 
- заходи  щодо  посилення  антитерористичної  захищеності  та  безпеки  

функціонування  важливих  об'ектів  на  території  Киево-Святошинського  
району  Київської  області. 
Також, з  метою, посилення  заходів  запобігання  вчиненшо  злочинів  

терористичного  характеру  та  інших  кримінальних  правопорушень , зміцнення  
правопорядку, охорони  прав  і  свобод  громадян  райдержадміністраціею  розроблено  та  
Киево-Святошинською  районною  радою  затверджено  Програму  профілактики  
правопорушень , боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  корупціею, забезпечення  
громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  20 19-202 1 
роки. 

Зовнішньоекономічна  діяльність  
Зовнішньоторговельні  операції  товарами  підприемства  Киево-Святошинського  

району  Київської  області  здійсшовали  з  партнерами  73 країн  світу. 
Найбільше  експортувалися  товари  до  Індії, Египту, Туреччини, Іспанії, 

Нідерландів . 
Найбільше  імпортувалося  товарів  з  Німеччини, США, Китаю, США, Великої  

Британії, Білорусі. 
Основу  товарної  структури  зовнішньої  торгівлі  підприемств  

Киево-Святошинського  району  Київської  області  складають : 
У  експорті: зернові  культури; жири  та  олії  тваринного  або  рослинного  

походження; залишки  і  відходи  харчової  промисловості; пластмаси, полімерні  
матеріали; атпоміній  і  вироби  з  нього. 

У  імпорті: засоби  наземного  траспорту, крім  залізничного ; реактори  ядерні, 
котли, машини; палива  мінеральні; нафта  і  продукти  її  перегонки; різноманітна  
хімічна  продукція, фармацевтична  продукція; їстівні  плоди  та  горіхи. 

IL Мета, завдання  та  заходи  економічного  та  соціального  розвитку  
Київської  області  у  2020 році  

Головною  метою  Програми  е  створення  умов  для  економічного  зростання  
району, посилення  інвестиційної  та  інноваційної  діяльності, забезпечення  належного  
функціонування  інженерно-транспортної  та  комунальної  інфраструктури, доступності  
широкого  спектра  послуг, забезпечення  гідних  умов  життя  та  загального  підвищення  
добробуту  населення. 
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2.1 Промисловість  

3 метою  створення  нових  виробництв  та  розширення  асортиментної  лінійки  
експортооріентованих  та  імпортозамінних  товарів  на  2020 рік  передбачені  такі  
осиовиі  завдаиия  та  заходи: 

• 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. 

• оновлення  реестру  підприемств  промислового  комплексу  регіону; 
• популяризація  продукції  виробників  шляхом  сприяння  участі  підприемств  у  

виставково -ярмаркових  заходах, конкурсах, форумах, презентаціях . 

2.2 Агропромисловий  комплекс  

3 метою  створення  сприятливих  соціальних  умов  для  життя  сільських  жителів  та  
покращення  добробуту  їхніх  сімей  на  2020 рік,а  також  для  підвищення  рівня  
продовольчої  безпеки, заплановані  такі  осиовиі  завдаиия  та  заходи : 

• вдосконалення  структури  посівних  площ, широке  застосування  інтенсивних  
технологій  вирощування  сільськогосподарських  культур; 

• підвищення  родючості  rрунтів  шляхом  дотримання  науково  обrрунтованої  
системи  сівозмін  та  внесення  збалансованих  норм  мінеральних  та  органічних  
добрив, хімічних  меліорантів; 

• впровадження  нових  технологій  в  галузі  тваринництва  щодо  забезпечення  
виробництва  високоякісного  молока  і  м'яса  та  покращення  умов  праці  в  галузі  
тваринництва; 

• 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 ; 

• 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  9 %. 

2.3 Транспортна  галузь  

3 метою  модернізації  транспортної  інфраструктури  та  рухомого  складу  для  
забезпечення  зростаючої  мобільності  населення  та  товаропотоків, а  також  
забезпечення  доступних  та  якісних  транспортних  послуг  населенню, активізації  
роботи  щодо  утримання  доріг  області  в  належному  технічному  стані, поліпшення  
якості  дорожнього  покриття  автодоріг  на  2020 рік  передбачені  такі  
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осиовиь  завдаиия  та  заходи : 
• підвищення  безпечності  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  на  автодоргах  за  

рахунок: 
- облаштування  зон  наземних  пішохідних  переходів;; 
- ліквідації  ділянок  з  підвищеною  аварійністю; 
- запровадження  незалежного  контролю  за  якістю  виконання  робіт; 

• модернізація  системи  вуличного  освітлення  шляхом  встановлення  сонячних  
елементів  живлення; 

• забезпечення  ефективного  проведення  габаритно-вагового  контротпо  
транспортних  засобів  та  інших  самохідних  машин  і  механізмів, які  рухаються  
автомобільними  дорогами  загального  значення  шляхом  влаштування  місць  для  
розташування  пересувних  пунктів  габаритно-вагового  контротпо; 

2.4 Споживчий  ринок  

Осиовиі  завдаиия  та  заходи  на  2020 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  та  будівництво  нових  об'ектів  ринкового  
господарства. 

2.5 Розвиток  підприемництва  

3 метою  забезпечення  сприятливих  умов  для  започаткування, ведення  та  
розвитку  підприемницької  діяльності  заплановано  реалізацію  таких  осиовиих  завдаиь  
та  заходів : 

• розвиток  партнерства  між  бізнесом  та  закладами  освіти  з  метою  здобуття  
професійних  кваліфікацій  з  урахуванням  потреб  регіональних  ринків  праці, зокрема  
шляхом  проведення  спільних  заходів, поширення  інформації  про  успішні  практики  
підприемництва, проведення  відкритих  лекцій  та  інформаційних  подій  для  молоді  за  
участі  успішних  підприемців; 

• підвищення  рівня  фінансової  грамотності  бізнесу; 
• розширення  ринків  збуту  для  малого  та  середнього  підприемництва  в  інших  

країнах. 
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2.6 Будівництво  

3 метою  створення  сприятливого  і  комфортного  життевого  простору  населеншо  
району  за  рахунок  будівництва, реконструкції  та  ремонту  об'ектів  соціальної  
інфраструктури, а  також  поліпшення  житлових  умов  шляхом  створення  ефективного  
житлового  сектору, який  би  задовольнив  потреби  основної  частини  мешканців  району  
у  2020 році  передбачаеться  реалізувати  такі  основні  завдання  та  за.коди: 

• збільшення  мережі  соціальної  інфраструктури  району  шляхом  будівництва, 
реконструкції  та  ремонту  лікарень, закладів  освіти, будинків  культури  у  
рамках  реалізації  Програми  будівництва, реконструкції  та  ремонту  об' ектів  
інфраструктури  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  
2018 — 2019 роки; 

• фінансування  житла  за  рахунок  населення  у  порядку  пайової  участі; 
• забезпечення  житлом  інвалідів  І  та  ІІ  групи  з  числа  військовослужбовців ,які  

брали  участь  в  АТО  та  сімям  загиблих  (які  потребують  поліпшення  житлових  
умов); 

З. ІНВЕСТИЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  

Створення  сприятливих  умов  для  поліпшення  інвестиційного  іміджу  та  
інвестиційної  привабливості  району, сприяння  активізації  інвестиційної  діяльності  
суб'ектів  господарювання  передбачаеться  реалізувати  за  рахунок  виконання  таких  
ochoвhux завдаhь  та  заходів : 

• забезпечення  реалізації  заходів  Програми  щодо  залучення  інвестицій  у  
Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2018-2020 роки; 

• запровадження  регулярних  консультацій  з  потенційними  інвесторами  з  
метою  виявлення  проблем, які  створюють  перешкоди  у  процесі  інвестування, та  
організація  обговорення  пропозицій  щодо  їх  вирішення. 
• продовження  роботи  щодо  оновлення  реестру  інвестиційних  пропозицій  

(проектів), вільних  земельних  ділянок  та  незадіяних  виробничих  приміщень  району; 
• проведення  роботи  щодо  сприяння  розбудови  інфраструктури  

індустріального  парку  «Мироцьке» для  розміщення  на  території  високотехнологічних  
виробництв; 

• проведення  зустрічей, круглих  столів, пошук  бізнесових  контактів, а  також  
обмін  досвідом  та  запровадження  нових  технологій; 

• сприяння  реалізації  інвестиційних  проектів, які  знаходяться  на  стадії  
впровадження, що  дасть  змогу  збільшити  обсяги  залучених  інвестицій  та  створити  
нові  робочі  місця. 

4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

для  задоволення  потреб  населення  в  житлово-комунальних  послугах  належної  
якості  відповідно  до  національних  нормативів  і  національних  стандартів, підвищення  
ефективності  та  надійності  функціонування  житлово-комунальних  систем  
життезабезпечення  населення, впровадження  ресурсо- та  енергозберігаючих  
технологій, у  2020 році  передбачено  реалізацію  таких  основних  завдань  та  заходів : 
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• 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; 
• забезпечення  належної  підготовки  об'ектів  життезабезпечення  населення  та  

соціально-культурного  призначення  району  до  сталої  роботи  у  опатповальному  
сезоні  2020/202 Іроку. 

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

Київської  області  у  2020 роді  

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

1 Капітальний 	ремонт 	каналізаційної  787,5 Обласний, 
насосної  станції  Ns 2 в  місті  Боярка, Районний, 
Киево-Святошинського 	району, Міський  
Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Капітальний 	ремонт 	водопровідно - 832,9 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Капітальний 	ремонт 	каналізаційної  283,6 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Будівництво  станції  очистки  води  на  1278,8 Обласний, 

водопровідній  насосній  станції  Ns 3, Районний, 
розташованої 	за 	адресою : 	08150, Міський  
Київська  область, м. Боярка, вулиця  бюджет, 
Соборності, 49 Інші  кошти  не  

заборонені  
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законодавством  
5 Будівництво  станції  очистки  води  на  1 104,1 Обласний, 

водопровідній  насосній  станції  Ns 5, Районний, 
розташованої 	за 	адресою : 	08150, Міський  
Київська  область, м. Боярка, вулиця  бюджет, 
Магістральна, 49а  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

6 Капітальний  ремонт  підземної  ділянки  125,5 Обласний, 
водопроводу  по  вул. Уральська, для  Районний, 
відновлення  Міський  
функціонування  об'ектів, призначених  бюджет, 
для 	життедіяльності 	населення, 	з  Інші  кошти  не  
монтажем  нових  вузлів  обладнання  у  заборонені  
водопровідних  колодязях  законодавством  

7 «Будівництво 	каналізаційного  404,2 Обласний, 
колектору». Адреса  об'екту  Київська  Районний, 
область, м. Боярка, вул. Хрещатик. Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
8 Капітальний  ремонт  системи  опалення  103,1 Обласний, 

на  очисних  спорудах  зі  встановленням  Районний, 
твердопаливного  котла  потужністю  95 Міський  
кВт 	за 	адресою: 	Київська 	область, бюджет, 
Киево-Святошинський  р-н, м. Боярка, Інші  кошти  не  
вул. Білогородська , 164 заборонені  

законодавством  
9 Встановлення  електролізної  установки  121,9 

знезараження 	води 	гіпохлоридом  
гатрію  на  очисних  спорудах  м. Боярка  

10 Реконструкція 	приміщень 	будівлі  393,4 Обласний, 
виробничої  бази, що  знаходяться  за  Районний, 
адресою : вул. Кібенка, 74 (корпус  А) у  Міський  
м. 	Боярка 	Киево-Святошинського  бюджет, 
району  Київської  області  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 5 435 
ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  

1 Встановлення  установки  хімічної  2 600 Районний, 
деаерації  підживтповальної  води  в  місцевий  
котельні  КП  «Вишнівськтеплоенерго» бюджет  
потужністю  110 МВт  по  вул. 
Київська, 1 1 
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2 3 500 Районний, 
Закупівля  та  монтаж  двох  котлів  типу  місцевий  
REX -240 на  котельні  N~3 бюджет  

3 Прокладання  нової  теплової  мережі  на  3 100 Районний, 
ділянці  від  ТК-35 через  ТК-35-2 по  вул. місцевий  
Европейська  м. Вишневе  бюджет  

4 Реконструкція  теплової  мережі  8 000 Районний, 
діаметром  500мм  на  ділянці  від  ТК-3б  місцевий  
до  ТК-37 по  вул. Европейська,ll м. бюджет  
Вишневе  

5 Капітальний  ремонт  КЛ  10кВт  від  ПС  3 000 Районний, 
«Жуляни» 	до 	РП-113 	та 	від 	вул. місцевий  
Промислова  до  ПС  «Жуляни» бюджет  

б  Будівництво  підземного  резервуару  21 000 Районний, 
для  води  та  зовнішніх  мереж  місцевий  
водопроводу  та  каналізації  об"емом  3 бюджет  
тис.куб.м  по  вул. Европейська,45 

7 11000 Районний, 
Придбання  спецтехніки  для  місцевий  
підприемств  ЖКГ  бюджет  

8 Капітальний  ремонт  та  заміна  ліфтів  в  3 500 Районний, 
житлових  будинках  місцевий  

бюджет  
9 11000 Районний, 

місцевий  
Капітальний  ремонт  житлового  фонду  бюджет  

ВСЬОГО: 66 700 
ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Будівництво  госп-побутової  каналізації  5 480,9 Обласний  
приватної  забудови  смт. Чабани  бюджет  

Державний  
бюджет  

2 Будівництво  госп-побутової  каналізації  б  823,3 Обласний  
приватної  забудови  с. Новосілки  бюджет  

Державний  
бюджет  

3 Будівництво  водопроводу  та 	госп- Обласний  
побутової 	каналізації 	приватної  4 536,2 бюджет  
забудови 	житлового 	масиву  Державний  
«Яблуневий» 	в 	смт.Чабани 	Киево- бюджет  
Святошинського 	р-ну 	Київської  
області. Водопостачання . 

4 Будівництво  водопроводу  та 	госп- Обласний  
побутової 	каналізації 	приватної  4 434,1 бюджет  
забудови 	житлового 	масиву  Державний  
«Яблуневий» 	в 	смт.Чабани 	Киево- бюджет  
Святошинського 	р-ну 	Київської  
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області. Каналізація . 
5 Будівництво 	каналізаційної 	насосної  Обласний  

станції  по  вул  Васильківській, 1-К  в  2 051,7 бюджет  
с  . Новосілки, 	продуктивністю 	20 Державний  
тис.м.куб/добу  бюджет  

6 Будівництво 	каналізаційної 	насосної  Обласний  
станції  по  вул  Новосілківська, 2-К  в  1 860,37 бюджет  
смт.Чабани, 	продуктивністю 	10 Державний  
тис.м.куб/добу  бюджет  

7 Виготовлення 	проектів 	на 	заміну  140 Місцевий  
покрівель  багатоповерхових  будинків  бюджет  

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

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

10 Встановлення 	теплових 	пунктів 	в  630 Місцевий  
житлових  будинках  бюджет  

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

12 Утеплення 	технічних 	поверхів  200 Місцевий  
багатоповерхових  будинків  бюджет  

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

14 Перекладка 	водопровідної 	мережі 	в  1800 Місцевий  
смт. Чабани  бюджет  

15 Проектування 	та 	будівництво  1 000 Інші  кошти, не  
артезіанських  свердловин  заборонені  

законодавством  
16 Проект  капітального  ремонту  головної  860 Інші  кошти, не  

КНС  в  с.Новосілки  заборонені  
законодавством  

17 Проектно-кошторисна  документація  на  100 Місцевий  
дренажну  систему  бюджет  

18 Будівництво  дренажної  системи  Інші  кошти, не  
1000 заборонені  

законодавством  
19 Проектно-кошторисна  документація  на  50 Інші  кошти, не  

будівництво  підпірної  стіни  заборонені  
законодавством  

20 Будівництво  підпірної  стіни  Інші  кошти, не  
3 000 заборонені  

законодавством  
21 Технічне  переоснащення  каналізаційної  1 418,7 Обласний  

насосної  станції  (КНС) в  смт. Чабани  бюджет  
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22 Проектно-кошторисна  документація  на  100 Місцевий  
встановлення  зливної  каналізації  бюджет  

23 Реконструкція 	трансформаторних  2 800 Місцевий  
підстанцій  бюджет  

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

25 Заміна  водопроводу  700 Місцевий  
бюджет  

26 Проект  прокладання  резервного  кабелю  50 Місцевий  
бюджет  

27 Благоустрій  та  очищення  лісосмуг  500 Інші  кошти, не  
заборонені  

законодавством  
28 Облаштування  паркової  зони  2 000 Місцевий  

бюджет  
Інші  кошти, не  
заборонені  

законодавством  
29 Придбання  асенізаційної  машини  1 000 Районний  

бюджет  
30 Встановлення  відеокамер  1 350 Місцевий  

бюджет  
31 Встановлення  радіоточок  450 Місцевий  

бюджет  
32 Розчищення  та  благоустрій  водойми  та  3 149,3 Обласний  

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

бюджет  
33 Капітальний 	ремонт 	тротуару 	та  1002,56 Районний  

спортивного 	майданчика 	по 	вул. бюджет  
Садова  Ns 1 в  с. Новосілки  Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  

34 Реконструкція  пішоходної  зони  від  вул. 715,48 Районний  
Васильківська 	83, 	до 	вул. бюджет  
Васильківська  95 в  с. Новосілки  Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  (коригування) 

35 Реконструкція  виїздів  з  прибудинкової  1 497,13 Районний  
території  вул. Васильківська  97 в  с. бюджет  
Новосілки, 	Киево-Святошинського  
району, 	Київської 	області  
(коригування) 

ВСЬОГО: 64 249,74 
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БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка 	проекту 	напірної 	очисної  600 Місцевий  

споруди 	каналізаційних 	стоків  бюджет  
с. Білогородка  вул. Шкільна,3оряна  

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

3 Розробка 	проекту 	реконструкції  1700 Місцевий  
централізованого 	водопостачання  бюджет  
с. Білогородка  

ВСЬОГО: 5 300 
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання  спеціальної  техніки  
400 

Районний  
бюджет  

2 Зонування  території  с.Віта-Поштова  
150 

Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 550 
ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Улаштування  дренажної  каналізації  
400 

Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 400 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  котельні  по  вул. 48 Місцевий  
Лісна  в  с. Горенка  бюджет  

2 Встановлення  зупинки  громадського  20 Місцевий  
транспорту  в 	с. Горенка  бюджет  

3 Придбання  контейнерів  для  ТПВ  40 Місцевий  
бюджет  

4 Кронування  дерев  100 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 208 
ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  проектно-кошторисної  300 Місцевий  
документації  по  об'екту  "Центр  бюджет  
безпеки  громадян  в  с. Гореничі  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області" 

2 Капітальний 	ремонт 	двоповерхового  4 000 Районний  
житлового  будинку  по  вул. Антонова, бюджет  
7 с. Гореничі  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

3 Розробка  проекту  по  об'екту  «Система  20 Місцевий  
відведення  дощових  та  талих  вод  по  бюджет  
вулиці  Київська  від  вулиці  П.Тичини  до  
вулиці  Бальзака» 
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4 «Будівництво  системи 	відведення  200 Місцевий  
дощових 	та 	талих 	вод 	по 	вулиці  бюджет  
Київська  від  вулиці  П.Тичини  до  вулиці  
Бальзака» 

5 Розширення  системи  відеонагляду  200 Місцевий  
бюджет  

6 Розробка  проекту  по  об'екту  50 Місцевий  
"Будівництва  дренажної  системи  по  бюджет  
вул. Дачна, 2 та  Дачна,2а  в  с. Стоянка  
Киево-Святошинського  району  
Київської  області  " 

7 Проведення  робіт  по  корегуваншо  600 Місцевий  
генерального  плану  с. Гореничі  Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  
області  

8 Вишукувальні  роботи  з  виготовлення  500 Місцевий  
топографо-геодезичної  зйомки  в  бюджет  
масштабі  1:500 в  с. Гореничі  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  

ВСЬОГО: 5 870 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

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

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

3 Капітальний  та  поточний  ремонт  2 000 Місцевий  
багатоповерхових  будинків  бюджет  

4. Виготовлення  проекту  пониження  рівня  190 Місцевий  
грунтових  вод(дренажу) по  вул  Садовій  бюджет  
с.Дмитрівка, вул  Сосновій  
с  . Капітанівка  

ВСЬОГО: 7 345,81 
ЗАБІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція 	станції 	біологічної  4 040 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  

3 Реалізація  програми  «Безпечне  село» 250 Обласний, 
районний  

бюджет  інші  
кошти  не  
заборонені  
законодав  
ством  

ВСЬОГО: 4 490 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання  сміттевоза  1 900 Обласний  
районний  
місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  

2 Реконструкція  водопроводу  Обласний  
районний  
місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 1 900 
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  дощової  3 140 Обласний, 

каналізації  в  с. Крюківщина  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  



~ 

3 Виготовлення  проектно-кошторисноі  1 000 Обласний, 
документації  на  будівництво  Районний, 
адмінбудівлі  в  с.Крюківщина  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Капітальний  ремонт  бюветів  в  500 Обласний, 

с.Крюківщина  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
5 Придбання  житла  для  працівників  1 000 Обласний, 

соціальної  сфери  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
б  Капітальний  ремонт  зупинок  300 Обласний, 

громадського  транспорту  в  Районний, 
с.Крюківщина  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 6 940 

ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  огорожі  кладовища  300 Місцевий  

бюджет  
2 Виготовлення 	та 	монтаж  300 Місцевий  

залізобетонних 	сходів 	на 	площі  бюджет  
Грушевського  та  на  пров.Шкільному  

ВСЬОГО: 600 
ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  арт  свердловини  707,074 Обласний, 
водозабору 	підземних 	вод 	для  Районний, 
забезпечення 	мешканців 	с.Личанка  Місцевий  
Киево-Святошиського 	району, бюджет, 
Київської  області  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 707,074 
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МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  водопровідної  мережі  з  11359,967 Обласний, 

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

ВСЬОГО: 11 359,967 
МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Очищення  скважини  в  с.Музичі  100 Місцевий  
бюджет, 

2 Капітальний  ремонт  покрівель  в  3 000 Районний  
багатоповерховихбудинках  житлового  бюджет  
комунального  господарства  в  с. Музичі  

ВСЬОГО: 3 100 
МАЛЮТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Продовження  будівництва  електричних  
мереж  села  Матпотянка  з  монтажем  1000 Районний  
трансформаторних  підстанцій  бюджет  

2 Придбання 	трактора 	з 	додатковим  
обладнанням  900 Районний  

бюджет  

3 Обрізка  аварійних  дерев  на  території  70 Місцевий  
сіл  Матпотянка  та  Іванків  бюджет  

ВСЬОГО: 1 970 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція  житлового  приміщення  Місцевий  

по  вул. Шкільна, буд  22-Б  бюджет  
с.Петропавлівська  Борщагівка  
Киево-Святошинського  району  
Київської  області  

2 Виготовлення 	 містобудівної  Місцевий  
документації 	сіл 	Петропавлівська  бюджет  
Борщагівка  та  Чайки  

ВСЬОГО: 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  житлового  фонду  ( Місцевий  вул.. Соборна,49; пров. Шкільний  8 900 
бюджет  

,1;вул. Соборна  ,57; вул. Соборна  , 61) 
2 Реконструкція  та  реставрація  інших  об  

ектів  (реконструкція  магістральних  
1 490 

Місцевий  
мереж  водопроводу  по  вул. Велика  бюджет  
Кільцева  та  каналізаційної  напірної  
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станції  по  вул. Гагаріна,l) 
3 Гідродинамічне  очищення  Місцевий  самопливної  системи  водовідведення  150 

бюджет  житлового  масиву  по  вул.. Соборна  
4 Послуги  з  перевірки  та  випробування  50 Місцевий  

пожежних  гідрантів  бюджет  
ВСЬОГО: 10 590 

ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт: 	"Покращення  1 445,1 Обласний, 

гідрологічного  режиму  та  екологічного  Районний, 
стану 	струмка 	без 	назви 	від  Місцевий  
вул.3алізничної 	до 	вул.Ніни  бюджет, 
Майбороди 	в 	с.Тарасівка 	Киево- Інші  кошти  не  
Святошинського 	району 	Київської  заборонені  
області  законодавством  

2 Капітальний 	ремонт 	покрівлі  1153,6 Районний, 
адмінприміщення 	Тарасівської  Місцевий  
сільської  ради  по  пров.Патріотів, 4 в  бюджет  
с.Тарасівка 	Киево-Святошинського  (співфінансуван  
району  Київської  області  ня) 

3 Капітальний 	ремонт 	фасаду 	з  1418 Районний, 
утепленням 	адмінприміщення  Місцевий  
Тарасівської 	сільської 	ради 	по  бюджет  
пров.Патріотів, 4 в  с.Тарасівка  Киево- (співфінансуван  
Святошинського 	району 	Київської  ня) 
області  

4 МАЗ  - МКТ  (комбінований) 1 000 Районний  
бюджет  

5 Будівництво  двох  резервуарів  запасу  1000 Обласний, 
питної  води  в  с.Тарасівка  районний, інші  

кошти  не  
передбачені  

законодавством  
ВСЬОГО: 6 016,7 

ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  колектора  в  с. Петрушки  1 462 Обласний, 

Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

2 Реконструкція  топкової  сільської  ради  110 Обласний, 
Районний, 
Місцевий  
бюджет, 
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Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Кронування  аварійних  дерев 	по  селу  15 Обласний, 

Петрушки  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Внесення  змін  до  генерального  плану  200 Обласний, 

с.Петрушки  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 1 787 

ХОТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво 	очисних 	споруд  15 209,779 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  

2 Розробка  проекту  на  водопостачання  300 Обласний, 
с.Кременище  районний, 

місцевий  
бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 15 509,779 

ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Благоустрій  в'їзду  в  село  Шпитьки  105 Місцевий  

бюджет  
2 Капітальний  ремонт  покрівлі  1 288 Обласний  

житлового  будинку  за  адресою  с. бюджет, 
Шпитьки, вул. Гагаріна, 13, Киево- Районний  
Святошинського  району  Київської  бюджет, 
області  Місцевий  

бюджет  
3 Капітальний  ремонт  покрівлі  842 Обласний  

житлового  будинку, за  адресою  с. бюджет, 
лісне, вул. Лісна  2 Киево- Районний  
Святошинського  району  Київської  бюджет, 
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області  Місцевий  
бюджет  

4 Реконструкція  з  добудовою  очисних  10 000 Обласний  
споруд  на  території  Шпитьківської  бюджет, 
сільської  ради  Киево-Святошинського  Районний  
району  Київської  області  та  проведення  бюджет  
будівельних  робіт  

ВСЬОГО: 12 235 
ВСЬОГО  по  галузі: 233 264,07 

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 .У  2020 році  передбачено  реалізацію  таких  осиовиих  завдаиь  та  
заходів : 

• впровадження  енергозберігаючих  технологій  в  електромережах  вуличного  
освітлення, що  призведе  до  зниження  споживання  електроенергії  на  40-60 %; 

• покращення  освітленості  вулиць  населених  пунктів  району; 
• створення  сприятливих  умов  для  безпечного  руху  автомобільного  транспорту; 

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

1. Заміна 	ламп 	розжарювання 	на 	LED 200 Районний, 
ліхтарі  по  м. Боярка  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 200 

БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт 	вуличного  2 000 Місцевий  

освітлення  с. Білогородка  та  Шевченкове  бюджет  

ВСЬОГО: 2000 
БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Освітлення 	території 	сіл 	Бузівської  300 Місцевий  
сільської  ради  бюджет  

ВСЬОГО: 300 
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Освітлення  вуличне  сіл  Віта-Поштова  та  500 Місцевий  
Юрівка  бюджет  

ВСЬОГО: 500 
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ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  вуличного  освітлення  200 Місцевий  

бюджет  
2 Капітальний  ремонт  вуличного  500 Місцевий  

освітлення  бюджет  
ВСЬОГО: 700 

ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  вуличного  освітлення  в  селі  1 500 Районний  

Гореничі  Киево-Святошинського  району  бюджет  
Київської  області  

ВСЬОГО: 1 500 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Освітлення  населених  пунктів  1 000 Обласний, 
районний, 
місцевий  
бюджети  

ВСЬОГО: 1 000 
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  Обласний  
облаштуваннязупинок  центральної  районний  
вулиці(проект) місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкціяелектромереж  вуличного  500 Районний, 

освітлення  с.Крюківщина  місцевий  
бюджет, інші  
КОШТИ,ЯК1 

незаборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 500 
ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	ремонт 	мереж 	вуличного  150 Місцевий  

освітлення  бюджет  

ВСЬОГО: 150 
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ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція 	мереж 	вуличного  1500 Районний, 

освітлення 	в 	с.Личанка 	Киево- Місцевий  
Святошиського  району, Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 1 500 

МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція 	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 Реконструкція 	зовнішнього 	освітлення  191 Районний, 
автомобільної  дороги  по  вул. Зарічна  в  с. Місцевий  
Михайлівка-Рубежівка 	до 	межі 	смт. бюджет, 
Ворзель  Ірпінського  району  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

3 Реконструкція 	зовнішнього 	освітлення  557,9 Районний, 
автомобільної  дороги  від  заправки  КЛО  Місцевий  
по  вул. Технічна,l с. Забуччя  до  межі  з  м. бюджет, 
Ірпінь  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

4 Реконструкція 	зовнішнього 	освітлення  455,3 Районний, 
автомобільної  дороги  від  заправки  КЛО  Місцевий  
по  вул.. Технічна,l с. Забуччя  до  вул. бюджет, 
Хутірська  в  с. Михайлівка-Рубежівка  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 1 469,2 
МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Обслуговування  вуличного  освітлення  100 Місцевий  
бюджет  

2 Оплата  за  електроенергію  (вуличне  500 Місцевий  
освітлення) бюджет  

ВСЬОГО: 600 
ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  вуличного  освітлення  в  с. 230 Обласний, 
Петрушки  по  вул.Квіткова, Богуна  Районний, 

Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  
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законодавством  
2 Капітальний 	ремонт 	вуличного  197 Обласний, 

освітлення  в  с. Петрушки  по  вулицях  Районний, 
Дзвінкова, 	Індустріальна, 	40річчя  Місцевий  
Перемоги. бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 427 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний 	та 	капітальний 	ремонти  

вуличного 	освітлення 	в 	селах  Місцевий  
Петропавлівська  Борщагівка  та  Чайки  бюджет  

ВСЬОГО: 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Вуличне 	освітлення 	поточний 	та  
3 500 

Місцевий  
капітальний  ремонт  бюджет  

ВСЬОГО: 3 500 
ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво 	вуличного 	освітлення 	на  1 000 Районний  

нових  масивах  в  с.Тарасівка  та  с.Нове  бюджет  

ВСЬОГО: 1 000 
ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  системи  вуличного  250 Місцевий  
освітлення  бюджет  

ВСЬОГО: 250 
ХОТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Заміна  ліхтарів  та  ламп  вуличного  200 Районний, 
освітлення  місцевий  

бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 200 

ВСЬОГО  по  гал  зі: 15 856,2 

4.2. Утримання  автомобільних  доріг  
Мережа  автомобільних  доріг  е  невід' емною  частиною  единої  транспортної  

системи, що  забезпечуе  роботу  всіх  галузей  промисловості, економіки  і  сільського  
господарства, соціальний  розвиток  суспільства . Крім  того, забезпечуеться  
рівномірний  наземний  доступ  у  різні  місця  району, а  також  безпечне  та  надійне  
переміщення  тподей  і  транспортування  товарів  із  належною  ефективністю . 
Автомобільні  дороги  е  одніею  з  підсистем  економічної  системи  країни, вони  е  
суспільним  продуктом  та  мають  важливе  значення. 
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Від  стану  автомобільних  доріг  залежать  витрати  на  перевезення  вантажів  та  
пасажирів, рівень  цін, певною  мірою  зайнятість  населення  та  темпи  розвитку  
економіки  держави  загалом. У  свою  чергу  стан  автомобільних  доріг  і  темпи  розвитку  
дорожньої  галузі  визначаються  економічними  можливостями  та  рівнем  фінансування  
галузі  дорожнього  господарства . 

Найбільш  проблемними, що  потребують  ремонту, е  дороги  загального  
користування  місцевого  значення. Незадовільний  стан  автомобільних  доріг  гальмуе  
соціально-економічний  розвиток  району, негативно  впливае  на  розвиток  галузей  
народного  господарства, створюе  соціальну  напругу. 

3 метою  поліпшення  якості  дорожнього  покриття  автодоріг, для  забезпечення  
доступних  та  якісних  транспортних  послуг  населеншо, активізації  роботи  щодо  
утримання  доріг  району  в  належному  технічному  стані, на  2020 рік  передбачені  такі  
ochoвhi завдаhhя  та  заходи : 

• відновлення  і  розвиток  автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого  
значення, інших  доріг, які  е  складовими  автомобільних  доріг  державного  
значення, підвищення  на  них  рівня  безпеки  руху, швидкості, комфортності  та  
економічності  перевезень; 

• покращення  якості  будівництва  автомобільних  доріг; 
• забезпечення  локального  освітлення  ділянок  пішохідних  переходів  у  місцях  

інтенсивного  руху  або  концентрації  ДТП  

Утримання  доріг  місцевими  радами  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  

№  

з/п  Джерела  
Пазва  заходу  План, фінансування  

тис. грн. 
БОЯРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

Реконструкція 	дороги 	по 	по 	вулиці  Обласний, 
1 Шевченка 	в 	м. 	Боярка 	Киево- 1 000 Районний, 

Святошинського  району  Київської  області  Міський  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  489,1 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  171,4 Обласний, 

по 	вулиці 	Волгоградська 	в 	м. 	Боярка  Районний, 
Киево-Святошинського  району  Київської  Міський  
області  бюджет, 
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Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  291,4 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
5 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  286,9 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
6 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  472,3 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
7 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  Обласний, 

по  вулиці  Свободи  в  м. Боярка  Киево- 365 Районний, 
Святошинського  району  Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
8 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  522 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
9 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  279,1 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
10 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  187,5 Обласний, 

по  вулиці  Лермонтова  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  району  Київської  області  Міський  
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бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
11 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  439,6 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
12 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  456,3 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
13 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  450,1 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
14 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  319,2 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
15 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  494,8 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
16 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  421,5 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
17 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  491,7 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
18 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  484,9 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
19 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  985 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
20 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  492,5 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
21 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  461,3 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
22 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  476,9 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
23 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  490,6 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  



24 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  494,6 Обласний, 
по  вулиці  Маяковського  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  району  Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
25 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  498,1 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
26 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  494,7 Обласний, 

по  вулиці  І. Франка  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  району  Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
27 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  485 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
28 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  498,7 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

29 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  345,1 Обласний, 
по  вулиці  Жуковського  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  району  Київської  області  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

30 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  957 Обласний, 
по  вулиці  Деснянська  в  м. Боярка  Киево- Районний, 
Святошинського  району  Київської  області  Міський  

бюджет, 
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Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
31 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  910 Обласний, 

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
32 Капітальний 	ремонт 	території 	зелених  1127,6 Обласний, 

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

заборонені  
законодавством  

33 Благоустрій 	центральної 	площі, 	за  1393,3 Обласний, 
адресою : м. Боярка, вул. Білогородська, Районний, 
Киево-Святошинського  району, Київської  Міський  
області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
34 Капітальний 	ремонт 	території 	між  479,5 Обласний, 

вулицями  Київська  та  І. Франка  в  м. Боярка  Районний, 
Киево-Святошинського  району, Київської  Міський  
області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 18 212,7 

ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  
Реконструкція 	вулиць 	Балукова 	та  15 000 Районний, 

1 Ломоносова  в  м. Вишневе  з  будівництвом  місцевий  
шляхопроводу, що  їх  з"еднуе  бюджет  

2 Капітальний  ремонт  дорожного  покриття  10 000 Районний, 
по  вул. Свропейська  в  м. Вишневе  місцевий  

бюджет  
3 Капітальний  ремонт  дорожного  покриття  5 000 Районний, 

по  вул. Зелена  в  м. Вишневе  місцевий  
бюджет  

4 Капітальний  ремонт  дорожного  покриття  10 000 Районний, 
по  вул. Святошинська  в  м. Вишневе  місцевий  

бюджет  

ВСЬОГО: 40 000 
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ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по 	вул. 3 650 Районний  

Центральна  в  смт. Чабани  бюджет  
2 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по 	вул. 1 000 Районний  

Польова 	від 	вул. 	Веселкова 	до 	вул. бюджет  
Троїцька 	в 	смт. 	Чабани 	Киево- Обласний  
Святошинського  району  Київської  області  бюджет  

Державний  
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. 570,5 Районний  
Садова, 10-18 в  с. Новосілки  бюджет  

6 Капітальний  ремонт  проїзду  та  автостоянок  Районний  
по  вул. Садова  Ns 11, 17, 19 в  с. Новосілки  бюджет  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області  1 432,98 

7 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Тіниста, від  вул. Сунична  до  вул. Тіниста, бюджет  
7-А  в  смт. Чабани  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  561,39 

8 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Академічна  від  буд. Ns 1 до  буд. Ns 14 в  с. бюджет  
Новосілки  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  769,30 

9 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Виноградна, 17/8-24 в  смт. Чабани  Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  області  842,58 

10 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Квіткова, від  вул. Квіткова, 1 до  вул. бюджет  
Південна  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  983,94 

11 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Виноградна, від  вул. Південна  до  вул. бюджет  
Виноградна  в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  562,09 

12 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Грушева, від  вул. Центральна  до  вул. бюджет  
Грушева, 5 в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  1 432,94 

13 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Лермонтова, від  вул. Васильківська  до  буд. бюджет  
N2 в  с. Новосілки  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

1 492,64 
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14 Капітальний  ремонт  проїзду  та  Районний  
автостоянки  по  вул. Садова  Ns 5 в  с. бюджет  
Новосілки  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  1 088,99 

15 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Квіткова, від  вул. Південна, 14 до  вул. бюджет  
Квіткова, 17 в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  869,93 

16 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Центральна, від  вул. Яблунева, 14 до  вул. бюджет  
Центральна, 35 в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  490,80 

17 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Вишнева, від  вул. Київська, 18 до  вул. бюджет  
Вишнева, 21 в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  1 248,44 

18 Капітальний  ремонт  дороги  вул. Либідська, Районний  
від  буд. Ns 5 до  пров. Академічного  в  с. бюджет  
Новосілки  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  994,13 

19 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Південна  від  вул. Польва  до  вул. Нова  в  бюджет  
смт. Чабани  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  1 493,23 

20 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Яблунева  від  вул. Центральна  до  вул. бюджет  
Яблунева, 3 в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  701,80 

21 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Васильківська , Ns 83-Б  до  вул. В. бюджет  
Ермоленка, Ns 62 в  с. Новосілки  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  793,85 

22 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Малинова, від  вул. Київська  до  вул. бюджет  
Малинова, 12 в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  641,23 

23 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Фіалкова  від  буд. Ns 1 до  буд. Ns 17 в  с. бюджет  
Новосілки  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  879,44 

24 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Центральна  від  буд. №  23 до  вул. бюджет  
Теремська  в  с. Новосілки  Киево- 
Святошинського  району  Київської  област  1 461,47 

25 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Шкільна  від  буд. №  10 до  буд. №  15 в  с. бюджет  
Новосілки  Киево-Святошинського  району  45 0, 68 



Київської  області  
26 Реконструкція  проїжджої  частини  по  Районний  

вул. Троїцька  в  смт. Чабани  Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  області  1 000 Обласний  
(коригування) бюджет  

Державний  
бюджет  

ВСЬОГО: 26 618,95 
БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний 	ремонт 	асфальтового  3 500 Районний, 
покриття  вулиць  4 000 Місцевий  

бюджет  

ВСЬОГО: 7 500 
БОБРИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  перехрестя  вул.Шевченка, 2 700 Районний  
вул.Садова  та  вул.Шкільна  в  с.Бобриця  бюджет  

2 Капітальний  ремонт  проїзної  частини  по  1 700 Районний  
вул.Набережна  в  с. Бобриця  бюджет  

3 Капітальний  ремонт  проїзної  частини  по  5 200 Обласний  
вул.Соснова  в  с. Бобриця  бюджет  

4 Капітальний  ремонт  проїзної  частини  по  1 500 Обласний  
вул.Південна  в  с. Бобриця  бюджет  

5 Капітальний  ремонт  проїзної  частини  по  3 000 Обласний  
вул.Лугова  в  с. Бобриця  бюджет  

6 Виготовлення 	проектно-кошторисної  50 Місцевий  
документації  капітальний  ремонт  проїзної  бюджет,інші  
частини  по  вул.Соснова  кошти  

незаборонені  
законодавством  

7 Виготовлення 	проектно-кошторисної  20 Місцевий  
документації  капітальний  ремонт  проїзної  бюджет,інші  
частини  по  вул.Південна  кошти  

незаборонені  
законодавством  

8 Виготовлення 	проектно-кошторисної  35 Місцевий  
документації  капітальний  ремонт  проїзної  бюджет,інші  
частини  по  вул.Лугова  кошти  

незаборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 14 205 
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БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
Обласний, 

1 Реконструкція  та  капітальний  ремонт  6 000 районний, 
сільських  доріг  місцевий  

бюджет  

2 Поточний  ремонт  доріг  1 000 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 7 000 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  дороги  по  5 000 Обласний, 
вул. Північна  в  с. Дмитрівка  районний, 

місцевий  
бюджети  

2 Капітальний  ремонт  дороги  2 610 Обласний, 
по  вул. Вишнева  в  с. Дмитрівка  районний, 

місцевий  
бюджети  

3 Капітальний  ремонт  дороги  по  1 870,326 Обласний, 
пр. Шевченка  2 в  с. Мила  районний, 

місцевий  
бюджети  

4 Капітальний  ремонт  дороги  по  2 874,4 Обласний, 
вул  Садовій  в  с. Мила  районний, 

місцевий  
бюджети  

5 Поточний, ямковий  ремонт  доріг  вулиць  сіл  500 Місцевий  
ради  бюджет  

ВСЬОГО: 12 854,726 
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Капітальний  ремонт  доріг  1 000 Районний, 
місцевий  

1 бюджет, 
інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
Поточний  ремонт  доріг  300 Районний, 

місцевий  
2 бюджет, 

інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
Виготовлення 	проектно-кошторисної  160 Районний, 

3 документації  місцевий  
бюджет, 



інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 1 460 
ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  доріг  500 Місцевий  
бюджет  

2 Капітальний  ремонт  доріг  3 000 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 3 500 
ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  дороги  по 	вулиці  850 Місцевий  
Висоцького 	в 	с. 	Гореничі 	Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  області  

2 Капітальний  ремонт  дороги  по 	вулиці  1500 Місцевий  
Антонова 	в 	с. 	Гореничі 	Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  області  

3 Поточний  ремонт  дороги  по  вулиці  Вільна  200 Місцевий  
в 	с  . Гореничі 	Киево-Святошинського  бюджет  
району  Київської  області  

4 Будівництво 	тротуару 	по 	вулиці  1000 Місцевий  
Перепелина 	в 	с.Гнатівка 	Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  області  

5 Капітальний 	ремонт  дороги  від  вулиці  470 Місцевий  
Перепелина 	до 	вулиці 	Шевченка 	в  бюджет  
с.Гнатівка  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  

б  Поточний  ремонт  дороги  по  вулиці  200 Місцевий  
Польова  від  вулиці  Соборна  до  вулиці  бюджет  
Військова  в  с. Гореничі  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  

7 Капітальний  ремонт  дороги  по  вулиці  П. 980 Місцевий  
Тичини  в  с. Гореничі  Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  області  

8 Капітальний  ремонт  дороги  по  вулиці  890 Місцевий  
Березова  в  с. Гореничі 	Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  області  

9 Капітальний 	ремонт  дороги  по  вулиці  1500 Місцевий  
Московська  від  вулиці 	Торгівельна  до  бюджет  
вулиці 	Електриків  в  с. Гнатівка  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  

10 Капітальний 	ремонт  дороги  від 	вулиці  450 Місцевий  
Петрушанська, 8/2 до  вулиці  Київська, 9/4 бюджет  
в 	с. 	Гореничі 	Киево-Святошинського  
району  Київської  області  
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11 Капітальний  ремонт  дороги  по 	вулиці  550 Місцевий  
М.Рильського  від 	вулиці  Матросова  до  бюджет  
вулиці  П.Тичини 	в  с. Гореничі  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  

ВСЬОГО: 8 590 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  835,122 Районний  
в 	с.Горенка 	по 	провулку 	Мічуріна, бюджет  
Київська  область, 	Киево-Святошинський  
район  

2 Капітальний  ремонт  частини  дорожнього  1303,475 Районний  
покриття  в  по 	вул. Лісна  в  с. Горенка, бюджет  
Київська  область, 	Киево-Святошинський  
район  

3 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  1351,644 Районний  
в  по  вул. 	Івана  Франка  в  с. 	Горенка, бюджет  
Київська  область, 	Киево-Святошинський  
район  

4 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  1460,006 Районний  
в  по 	пров. 	Папулова 	в  с. 	Горенка, бюджет  
Київська  область, 	Киево-Святошинський  
район  

5 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  2311,141 Районний  
в 	по 	вул. 	Молодіжна  в 	с. 	Горенка, бюджет  
Київська  область, 	Киево-Святошинський  
район  

6 Капітальний 	ремонт 	окремої 	части  1113,540 Районний  
дорожнього  покриття  в  по  вул. Пушкіна  в  бюджет  
с. 	Горенка, 	Київська 	область, 	Киево- 
Святошинський  район  

7 Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття, 2370,600 Районний  
вул. Лісна, с. Мощун  бюджет  

8 Встановлення 	дорожніх 	знаків 	та  50 Місцевий  
дорожньої  розмітки  в  с. Горенка  бюджет  

ВСЬОГО: 10 795,528 
ЗАБІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Обласний  
1 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Лісовій  2 716,5 бюджет, 

інші  кошти  
незаборонені  

законодавством  
2 Поточний  ремонт  доріг  по  вулицях  села  200 Місцевий  

бюджет, 
інші  кошти  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 2916,5 



І  ~і  

КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний  ремонт  доріг  5 000 Обласний, 

районний,місце  
вий  бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
2 Поточний  ремонт  доріг  1 500 Обласний, 

районний,місце  
вий  бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 6 500 

ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  доріг  900 Місцевий  

бюджет  
2 Капітальний 	ремонт 	асфальтобетонного  1100 Районний  

покриття  по  вул.Клубній  бюджет  
3 Капітальний 	ремонт 	асфальтобетонного  1480 Районний  

покриття  по  вул.Ватутіна  бюджет  
4 Закупівля 	та 	встановлення 	знаків  100 Місцевий  

дорожнього  руху  бюджет  
4 Встановлення  обмежувачів  швидкості  100 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 3 680 

ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний  ремонт  доріг  2 000 Районний, 

Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 2000 
МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Обласний, 
1 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по 	вул. 1 042, 742 районний  

Дружби  (від  Ns 2- е  до  Ns 73) в  с. Мироцьке  місцевий  
Киево  — Святошинськогорайону  Київської  бюджет  
області  

2 Капітальний  ремонт  пішохідних  доріжок  798,211 районний  
комунальної  власності  прилеглої  території  місцевий  
мкдамбулаторії 	за 	адресою : 	Київська  бюджет  
область, с. Мироцьке, вул. Центральна, 1 

ВСЬОГО: 1 840,953 



МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція  проїзної  частини  перехрестя  1 489,2 Районний, 

вул. Хутірська, Східна  в  с. Михайлівка- Місцевий  
Рубежівка  бюджет  

2 Будівництво 	дороги 	в 	с. 	Михайлівка- 1142,83 Обласний  
Рубежівка  від  вул. Житомирська  до  вул. бюджет  
Гірська  Районний  

бюджет  

3 Реконструкція  дороги  по  вул. Садова  (від  1 500 Районний, 
№123 до  №125) в  с. Михайлівка-Рубежівка  Місцевий  

бюджет  

ВСЬОГО: 4 132,03 
МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  проектів  по  капітальному  410 Районний  
ремонту  доріг  в  с.Музичі:вул.Надозерна  30 бюджет  
до  вул. Польова,Прорізна, 
Проектна,3елена,Набережна,площа  
дитячого  садка  «Перлинка» 

2 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 1 225 Районний  
Надозерна  30 до  вул. Польова  в  с. Музичі  бюджет  

3 Капітальний  ремонт  площі  дитячого  садка  300 Районний  
«Перлинка» бюджет  

ВСЬОГО: 1 935 
МАЛЮТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  доріг  1 000 
Районний  
бюджет  

2 Ямковий  ремонт  вулиць  сіл  Матпотянка  та  80 Місцевий  
Іванків  бюджет  

ВСЬОГО: 1 080 
ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Обласний, 
Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  894 Районний, 
вул. . Індустріальна  в  с. Петрушки  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. . Садова  692 Обласний, 

с. Петрушки  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  



заборонені  
законодавством  

3 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. . Богуна  804 Обласний, 
с. Петрушки  Районний, 

Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Підвищення  безпеки  дорожнього  руху  по  211 Обласний, 

вул. .Л.Українки( облаштування  переходів) Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
5 Ремонт  зупинок  громадського  транспорту  50 Обласний, 

Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 2 651 

СВЯТОПЕТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
Капітальний  ремонт  дороги  по 	вулиці  Місцевий  

1 Північна  на  ділянці  від  буд.№  2 до  буд. 1 070 бюджет  
№ 	18 	в 	с. 	Святопетрівське  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області  

2 Капітальний  ремонт  проїзду  (на  ділянці  від  540 Місцевий  
вул. Святопетрівська  №  42 А  до  вул. бюджет  
Одеська, 	40) 	в 	с. 	Святопетрівське  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області  

3 Капітальний  ремонт  проїзду  (на  ділянці  від  540 Місцевий  
вул. 	Святопетрівська 	№ 	б3А 	до  бюджет  
вул. Одеська, ббА) в  с. Святопетрівське  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області  

4 Будівництво 	світлофорного  регутповання  1100 Місцевий  
транспортних  потоків  на  перехресті  вулиць  бюджет  
Центральної 	та 	Гоподарської 	в  
с. Святопетрівське , Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

5 Капітальний  ремонт  тротуару  по  вулиці  1 140 Місцевий  
Центральна  від  буд  №  16 до  буд. №  46 в  бюджет  
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с.Святопетрівське 	Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

6 Будівництво  тротуару  по  вулиці  Польова  1 230 Місцевий  
від 	буд 	Ns 	45 	а 	до 	буд 	Ns 	67 	в  бюджет  
с.Святопетрівське 	Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

ВСЬОГО: 5 620 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний 	ремонт 	доріг 	на 	території  2 500 Місцевий  
Петропавлівсько -Борщагівської 	сільської  бюджет  
ради  

2 Капітальний  ремонт  дороги  по  улиці  1 500 Місцевий  
Озерна  в  с. Петропавлівська  Борщагівка  бюджет  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області  

ВСЬОГО: 4 000 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний 	та  капітальний  ремонт  доріг, Обласний, 

будівництв  тротуарів  районний,  
5 000 місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 5 000 

ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.Польова  1 012,7 Районний, 

в  с.Нове  Киево-Святошинського  району  Місцевий  
Київської  області  бюджет  

(співфінансува  
ННЯ) 

2 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.Лісова  1 580,6 Районний, 
в 	с.Тарасівка 	Киево-Святошинського  Місцевий  
району  Київської  області  бюджет  

(співфінансува  
ННЯ) 

3 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.Лісова  2 1 122,4 Районний, 
в 	с.Тарасівка 	Киево-Святошинського  Місцевий  
району  Київської  області  бюджет  

(співфінансува  
ННЯ) 

4 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.3елена  1 1 382,8 Районний, 
в 	с.Тарасівка 	Киево-Святошинського  Місцевий  
району  Київської  області  бюджет  

(співфінансува  
ННЯ) 
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5 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.3елена  2 1 406,3 Районний, 
в 	с.Тарасівка 	Киево-Святошинського  Місцевий  
району  Київської  області  бюджет  

(співфінансува  
ННЯ) 

6 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.Польова  1 164,2 Районний, 
1 	в 	с.Тарасівка 	Киево-Святошинського  Місцевий  
району  Київської  області  бюджет  

(співфінансува  
ННЯ) 

7 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.Польова  1 051,7 Районний, 
2 	в 	с.Тарасівка 	Киево-Святошинського  Місцевий  
району  Київської  області  бюджет  

(співфінансува  
ННЯ) 

8 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  735,8 Районний, 
вул.Чорновола 	в 	с.Нове 	Киево- Місцевий  
Святошинського  району  Київської  області  бюджет  

(співфінансува  
ННЯ) 

ВСЬОГО: 8 456,5 
ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  доріг  10 000 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 10 000 
ВСЬОГО  по  гал  зі  : 210 548,89 

4.3 Енергоефективність  
3 метою  підвищення  енергоефективності  в  бюджетній  сфері  та  житлово- 

комунальному  господарстві, скорочення  споживання  паливно-енергетичних  ресурсів  
бюджетними  установами  та  населенням  на  2020 рік  визначено  такі  основні  завдання  
rюar пrхпііи  • 

• проведення  інформаційної  кампанії  для  формування  енергоефективної  
поведінки  споживачів  з  метою  формування  ощадливого  ститпо  життя  - переходу  на  
енергоощадні  технології  у  будівлях, стимутповання  населення  до  впровадження  
енергозберігаючих  заходів; 

• 100% облік  паливно-енергетичних  ресурсів; 
• забезпечення  реалізації  проектів  енергозбереження  у  бюджетних  установах  та  

на  об'ектах  комунальної  власності; 
• покращення  фінансового  стану  підприемств  галузі  теплопостачання , залучення  

інвестицій  для  модернізації  технічної  бази, підвищення  операційної  ефективності  та  
зменшення  обсягу  споживання  енергоресурсів . 
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5.ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ  
3 метою  поліпшення  ситуації  з  виконанням  місцевих  бюджетів, вишукування  

додаткових  ресурсів  для  їх  наповнення  у  2020 році  визначено  такі  осиовиі  завдаиия  
та  заходи : 

• розвиток  власних  ресурсних  баз  органами  місцевого  самоврядування  шляхом: 
- залучення  до  оподаткування  підприемств, які  зареестровані  в  інших  районах, 

проте  здійсшоють  свою  господарську  діяльність  на  території  району; 
- розширення  дохідних  джерел  (податків  і  зборів) місцевих  бюджетів; 
- залучення  інвесторів  в  район; 
• підвищення  ефективності  використання  бюджетних  коштів  за  рахунок: 
- вжиття  заходів  щодо  погашення  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості  

та  неутворення  відповідної  простроченої  заборгованості ; 
- інвентаризації  програм, затверджених  місцевими  радами, та  визначення  їх  

пріоритетності  щодо  фінансування; 
- забезпечення  оптимізації  витрат  головних  розпорядників  коштів  місцевих  

бюджетів  шляхом  виктпочення  непріоритетних  та  неефективних  витрат, 
насамперед  тих, що  не  забезпечують  виконання  основних  функцій  і  завдань  
відповідного  головного  розпорядника . 

6. СОЦІАЛЬНА  СФЕРА  

6.1. Демографічна  ситуація  
3 метою  зниження  інтенсивності  процесів  зовнішньої  міграції  працездатної  

частини  населення  в  країни  близького  і  дальнього  зарубіжжя, низьких  темпів  
відновлення  населення, зростання  показників  старіння  населення, збільшення  
загальної  кількості  пенсіонерів, у  2020 році  передбачаеться  здійснити  виконання  
таких  осиовиих  завдаиь  та  заходів : 

• 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; 
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• 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; 

• 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  
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  району; 

• 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. для  реалізації  політики  зайнятості  населення  у  2020 році  
заплановано  реалізувати  такі  осиовиі  завдаиия  та  заходи: 

• 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  
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допомоги  у  випадку  вивільнення, про  переваги  легальної  зайнятості  над  
нелегальною  та  ін.; 

• організація  виїзних  зустрічей  з  керівниками  і  колективами  підприемств, 
організацій, де  відбуватиметься  вивільнення  працівників, для  надання  
відповідної  інформаційної  допомоги  та  узгодження  спільних  дій; 

• 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, 
підвищння  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; 

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

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

6.3. Грошові  доходи  населення  та  заробітна  плата  
Для  реалізації  в  районі  державної  соціальної  політики  щодо  збільшення  

грошових  доходів  населення, що  е  одним  з  найважливіших  чинників, які  впливають  
на  розвиток  виробництва, відтворення  робочої  сили  та  розв 'язання  соціально- 
економічних  проблем  у  2020 році  заплановано  реалізувати  такі  осиовиі  завдаиия  та  
заходи: 

• 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. 
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6.4. Соціальний  захист  населення  
3 метою  забезпечення  права  кожного  громадянина  на  отримання  якісних  

соціальних  послуг, максимального  охоплення  соціально  вразливих  верств  населення  
району  різними  видами  соціальних  послуг  у  2020 році  заплановано  реалізувати  такі  
ochoвhi завдаhhя  та  закоди: 

• продовжеиня  реалізації  заходів  районної  цільової  програми, а  саме: 
- районної  цільової  Програми  "Турбота" на  2018-2020 роки, затвердженої  

рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  від  19.12.2017 Ns 376-25-VII; 
• підвищеиня  якості  соціального  обслуговуваиня  громадян  похилого  віку; 
• надання  всіх  видів  державної  допомоги  для  сімей  з  дітьми, малозабезпечеинм  

сім'ям, особам  з  інвалідністю  за  адресною  спрямованістю; 
• забезпечення  соціального  захисту  учасників  АТО/ООС  та  членів  їх  сімей; 

7. ГУМАНІТАРНА  СФЕРА  
7.1. Охорона  здоров'я  

3 метою  забезпечення  базових  умов  розвитку  системи  охороин  здоров'я  району, що  
дозволить  забезпечити  право  кожного  мешканця  міста  та  села  на  доступність  якісних  
медиLппих  послуг, оптимізації  роботи  служби  екстреної  медичної  допомоги  та  медиLппих  
консультацій  на  території  району  відповідно  до  вимог  чиFпіого  законодавства  визначено  
такі  ochoвhi завдаhhя  та  закоди  на  2020 рік: 

• продовжеиня  реалізації  заходів  райоиної  програми, а  саме: 
о  районної  Програми  "Місцевих  стимулів  для  медичних  

працівників, які  надають  первинну  медико-санітарну  допомогу  
населеншо  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  
2018-2020 роки", затвердженої  рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  від  28.02.2018 Ns 402-26-VII; 

• проведення  капітальних  ремонтів  та  реконструкцій  закладів  охорони  здоров 'я  
району. 

План  розвитку  охорони  здоров'я  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  у  2020 роді. 

Ns Назва  заходу  Фінансува  Джерела  
з/п  ння  фінансування  

тис.грн. 
Цент  альна  районна  ліка  ня  

Капітальний  ремонт  
1.1 Капітальний  ремонт  розподільних  

електрощитових  будівель  КНП  «ЦРЛ  Киево- 
1 500 

Районний  
Святошинської  райради» за  адресою: м. бюджет  
Боярка, вул. Соборності, 51 

1.2 Капітальний  ремонт  частини  приміщень  
поліклініки  КНП  «ЦРЛ  Киево- 

1 500 
Районний  

Святошинської  райради» за  адресою: м. бюджет  
Боярка, вул. Соборності, 51 
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1 . 3 Капітальний  ремонт  боксів  інфекційного  
відділення  КНП  «ЦРЛ  Киево-Святошинської  

1 500 
Районний  

райради» за  адресою : м. Боярка, вул. бюджет  
Соборності, 51 

1.4 Капітальний  ремонт  системи  водопостачання  
(резервних  вводів) лікувального  та  
акушерського  корпусів, інфекційного  

1 500 
Районний  

відділення  та  поліклініки  КНП  «ЦРЛ  Киево- бюджет  
Святошинської  райради» за  адресою: м. 
Боярка, вул. Соборності, 51 

1.5 Капітальний  ремонт  ганків  та  цокотпо  
лікувального  корпусу  КНП  «ЦРЛ  Киево- 

1 500 
Районний  

Святошинської  райради» за  адресою: м. бюджет  
Боярка, вул. Соборності, 51 

1 . б  Капітальний  ремонт  частини  приміщень  
лікувального  корпусу  (ЛОР  від.) КНП  «ЦРЛ  

1 500 
Районний  

Киево-Святошинської  райради» за  адресою: бюджет  
м. Боярка, вул. Соборності, 51 

1.7 Капітальний  ремонт  асфальту  (благоустрій) Районний   
КНП  «ЦРЛ  Киево-Святошинської  райради» 1 500 

бюджет  за  адресою : м. Боярка, вул. Молодіжна, 1 
1.8 Капітальний  ремонт  доріг  та  тротуарів  КНП  Районний  

«ЦРЛ  Киево-Святошинської  райради» за  1 500 бюджет  
адресою: м. Боярка, вул. Соборності, 51 

1.9 Капітальний  ремонт  припливної  вентиляції  
харчоблоку  КНП  «ЦРЛ  Киево- 

1 500 
Районний  

Святошинської  райради» за  адресою: м. бюджет  
Боярка, вул. Соборності, 51 

1.10 Капітальний  ремонт  вхідної  групи  шкірно- 
венерологічного  відділення  КНП  «ЦРЛ  

1 050 
Районний  

Киево-Святошинської  райради» за  адресою: бюджет  
м. Боярка, вул. Молодіжна, 1 

1.11 Капітальний  ремонт  частини  приміщення  4 
поверху  Акушерського  корпусу  9відділення  Районний  інтенсивної  терапії) КНП  «ЦРЛ  Киево- 4 000 

бюджет  Святошинської  райради» за  адресою: м. 
Боярка, вул. Соборності, 51 

1.12 Капітальний  ремонт  частини  приміщення  5 
поверху  Акушерського  корпусу  КНП  «ЦРЛ  

14 000 
Районний  

Киево-Святошинської  райради» за  адресою: бюджет  
м. Боярка, вул. Соборності, 51 

1.13 Капітальний  ремонт  кисневої  станції  та  
мереж  газопостачання  лікувальних  газів  КНП  

1 500 
Районний  

«ЦРЛ  Киево-Святошинської  райради» за  бюджет  
адресою: м. Боярка, вул. Соборності, 51 

1.14 Капітальний  ремонт  частини  приміщень  І  
1 500 

Районний  
поверху  шкірно-венерологічного  відділення  бюджет  
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КНП  «ЦРЛ  Киево-Святошинськоі  райради» 
за  адресою : м. Боярка, вул. Молодіжна, 1 

1.15 Капітальний  ремонт  ганків  та  цокотпо  Районний  
лікувального  корпусу  КНП  «ЦРЛ  Киево- 

1 500 
бюджет  

Святошинської  райради» за  адресою: м. 
Боярка, вул. Соборності, 51 

1. 1 б  Капітальний  ремонт  огорожі  дитячої  Районний  
поліклініки  КНП  «ЦРЛ  Киево- 

1 500 
бюджет  

Святошинської  райради» за  адресою: м. 
Боярка, вул. Молодіжна, 1 

1.17 Капітальний  ремонт  водопровідних  та  Районний  
каналізаційних  мереж  (септик) в  бюджет  
протитуберкульозному  відділенні  КНП  «ЦРЛ  400 
Киево-Святошинської  райради» за  адресою: 
м. Боярка, вул. Васильківська, 34 

1.18 Капітальний  ремонт  підвалу  дитячої  Районний  
поліклініки  КНП  «ЦРЛ  Киево- 

1 500 
бюджет  

Святошинської  райради» за  адресою: м. 
Боярка, вул. Молодіжна, 1 

1.19 Капітальний  ремонт  фасадів  (утеплення) Районний  
акушерського  корпусу  КНП  «ЦРЛ  Киево- 

g 000 
бюджет  

Святошинської  райради» за  адресою: м. 
Боярка, вул. Соборності, 51 

1.20 Капітальний  ремонт  фасадів  (утеплення) Районний  
поліклініки  КНП  «ЦРЛ  Киево- 

4 500 
бюджет  

Святошинської  райради» за  адресою: м. 
Боярка, вул. Соборності, 51 

1.21 Капітальний  ремонт  фасадів  (утеплення) Районний  
лікувального  корпусу  КНП  «ЦРЛ  Киево- 

3 000 
бюджет  

Святошинської  райради» за  адресою: м. 
Боярка, вул. Соборності, 51 

1 .22 Капітальний  ремонт  фасаду  шкірно- Районний  
венерологічного  відділення  КНП  «ЦРЛ  

1 500 
бюджет  

Киево-Святошинської  райради» за  адресою: 
м. Боярка, вул. Молодіжна, 1 

Реконструкція  
2.1 Реконструкція  приміщення  господарського  

корпусу  на  території  КНП  «ЦРЛ  Киево- 
Святошинської  райради» для  розміщення  

Районний  
дизель-електростанції  по  забезпеченшо  7 800 

бюджет  резервного  електропостачання  корпусів  
лікарні  за  адресою: м. Боярка, вул. 
Соборності, 51 

2.2 Реконструкція  з  розширенням  приймального  
відділення  КНП  «ЦРЛ  Киево-Святошинської  

20 000 
Районний  

райради» за  адресою : м. Боярка, вул. бюджет  
Соборності, 51 + проект  
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2.3 Реконструкція  (технічне  переоснащення  
частини  приміщення  І  поверху  будівлі  
поліклініки  для  розміщення  

3 500 
Районний  

рентгенологічного  кабінету) КНП  «ЦРЛ  бюджет  
Киево-Святошинської  райради» за  адресою: 
м. Боярка, вул. Соборності, 51 

2.4 Проектно-кошторисна  документація  Районний  
реконструкції  боксів  під  господарські  бюджет  
приміщення, архів  та  майстерні  з  
виготовлення  проектно-кошторисної  1 500 
документації  КНП  «ЦРЛ  Киево- 
Святошинської  райради» за  адресою: м. 
Боярка, вул. Соборності, 51 

2.5 Проектно-кошторисна  документація  Районний  
реконструкції  частини  харчоблоку  під  бюджет  
відділення  трансфузіології  КНП  «ЦРЛ  Киево- 350 
Святошинської  райради» за  адресою: м. 
Боярка, вул. Соборності, 51 

2.6 Реконструкція  частини  харчоблоку  під  
відділення  трансфузіології  КНП  «ЦРЛ  Киево- Районний  
Святошинської  райради» за  адресою: м. 

7 000 
бюджет  

Боярка, вул. Соборності, 51 
2.7 Розробка  проектно-кошторисної  

документації  по  реконструкції  водозаборів  Районний  
підземних  вод  (свердловина) КНП  «ЦРЛ  250 бюджет  
Киево-Святошинської  райради» за  адресою: 
м. Боярка, вул. Соборності, 51 

2.8 Реконструкція  водозаборів  підземних  вод  
(свердловина) КНП  «ЦРЛ  Киево- 

2 700 
Районний  

Святошинської  райради» за  адресою: м. бюджет  
Боярка, вул. Соборності, 51 

ВСЬОГО  по  ЦРЛ: 100 550 
КНП  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  Киево-Святошинської  

айонної  ради» 
Капітальний  ремонт  

1.1 Капітальний  ремонт  Матпотянської  АЗПСМ  1 500 
Районний   
бюджет  

1'2 Капітальний  ремонт  Шпитьківської  АЗПСМ  1 500 
Районний   
бюджет  

ВСЬОГО  по  КНП  «ЦПМСД»: 3 000 
КНП  «РСП  Киево-Святошинської  райради» 

Капітальний  ремонт  
1.1 Капітальний 	ремонт 	вхідно 	групи  

стоматологічної  поліклініки  з  будівництвом  Районний  
пандуса  та  утеплення  фасаду  в  м.Боярка  1500 бюджет  
вул. Молодіжна,74 



1.2 Капітальний  ремонт  частини  приміщень  філії  
стоматологічної 	поліклініки 	за 	адресою: 

1500 
Районний  

м.Боярка, вул. Маяковського ,26 бюджет  

ВСЬОГО  по  стоматологічній  поліклініці: 3 000 
КНП  « Вишнівська  міська  лікарня» 

1.1 Капітальний  ремонт  приміщення  стаціонару  Районний  
(коридор) КНП  «ВМЛ» за  адресою: бюджет  
вул.Машинобудівників ,7, м.Вишневе, 1 500 
Киево-Святошинський  район, Київська  
область  

1.2 Капітальний  ремонт  приміщення  стаціонару  Районний  
(коридор) КНП  «ВМЛ» за  адресою: бюджет  
вул.Машинобудівників ,7, м.Вишневе, 1 500 
Киево-Святошинський  район, Київська  
область  

1.3 Капітальний  ремонт  системи  вентиляції  Районний  
приміщення  дорослої  поліклініки  бюджет  
КНП  «ВМЛ» за  адресою: 

1 500 вул.Машинобудівників ,7, м.Вишневе, 
Киево-Святошинський  район, Київська  
область  
ВСЬОГО  по  стоматологічній  поліклініці: 4 500 

ВСЬОГО  по  ГАЛУЗL• 111 050 

Місцеві  ади  айон  
№  
з/п  

Назва  заходу  
План, 

тис. г  н. 
Джерела  

фінансування  
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  медамбулаторії  с.Юрівка  200 Місцевий  
бюджет  

2 Реконструкція  ФАП  с.Віта-Поштова  100 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 300 
ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Оздоровлення  дітей  Гореницької  сільської  
ради  

550 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 550 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  приміщення  Горенської  
лікарської  амбулаторії  загальної  практики  
сімейної  медицини  в  с. Горенка  

1 000 Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 000 
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ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення  проекту  та  встановлення  400 Місцевий  

автоматичної  системи  пожежогасіння  бюджет  
приміщення  медамбулаторії  

400 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  проектно-кошторисної  1 490 Обласний  
документації  добудови  Жорнівської  районний  
амбулаторії  та  початок  будівництва  місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 1 490 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція 	приміщення 	під 	медичну  1492 Районний, 
амбулаторію 	по 	вул. 	Вишнева 	27 	в  Місцевий  
с.Крюківщина  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 1 492 

ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  приміщення  амбулаторії  200 Місцевий  

загальної  практики  сімейної  медицини  бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 200 

МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний  ремонт  медичної  амбулаторії  

1500 
Районний  

с.Музичі  бюджет  
ВСЬОГО: 1 500 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення  проектно-кошторисної  Місцевий  

документації  та  будівництво  амбулаторії  бюджет  
первинної  медичної  допомоги  по  вулиці  
Остапа  Вишні, 186 в  селі  Чайки  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  

ВСЬОГО: 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

районний  
1 Ремонтні  роботи  1 000 місцевий  

бюджет  
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2 Обладнання  та  інвентар  500 
районний  
місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 500 
ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  огорожі  лікарні  1 000 Обласний, 
Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 000 
ВСЬОГО  по  місцевим  адам: 9 432 

ВСЬОГО  по  галузі: 120 482 

7.2. Освіта  
3 метою  забезпечення  якісної  освіти  та  заохочення  до  навчання  упродовж  життя  

у  2020 році  заплановано  виконання  таких  осиовиих  завдаиь  та  заходів  : 
• забезпечення  дітей  дошкільного  віку  якісною  дошкільною  освітою; 
• реалізація  Концепції  державної  політики  у  сфері  реформування  загальної  

середньої  освіти  до  2029 року  "Нова  українська  школа"; 
• розвиток  професійної  та  вищої  освіти, підготовка  конкурентоспроможних  

робітничих  кадрів; підвищення  престижності  робітничих  професій; 
• створення  умов  для  здобуття  освіти  упродовж  життя  як  необхідної  умови  

підвищення  рівня  конкурентоспроможності  особистості  в  сучасному  світі  

План  соціально-економічного  розвитку  освіти  у  2020 році  

Ns Назва  заходу  План  Джерело  
з/п  тис. грн. фінансування  
1 Капітальний  ремонт  Вишнівської  

10 000 
Районний  бюджет  

ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 3 (дах) 
2 Капітальний  ремонт  харчоблоку  Боярської  

2 600 
Районний  бюджет  

ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 2 
3 Капітальний  ремонт  допоміжних  приміщень  

4 000 
Районний  бюджет  

Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 2 
4 Капітальний  ремонт  будівлі  (дах) 

9 000 
Районний  бюджет  

Боярського  академічного  ліцею  «Гармонія» 
5 Капітальний  ремонт  з  утепленням  

б  500 
Районний  бюджет  

Дмитрівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  
6 Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  бюджет  

приміщення  Петропавлівсько -Борщагівської  15 230 
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  

7 Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  бюджет  
приміщення  Святопетрівської  ЗОШ  І-ІІІ  6 700 
ступенів  

8 Капітальний  ремонт  з  утепленням  
g 100 

Районний  бюджет  
приміщення  Тарасівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  
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9 Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  бюджет  
приміщення  Шпитьківської  ЗОШ  І-ІІІ  8 200 
ступенів  

10 Будівництво  спортивного  майданчика  
8 700 

Районний  бюджет  
Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 2 

11 Будівництво  спортивного  майданчика  
8 042 

Районний  бюджет  
Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 4 

12 Реконструкція  з  добудовою  
135 000 

Районний  бюджет  
будівлі  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 1 

13 Реконструкція  будівлі  Мироцької  ЗОШ  І-ІІ  
27 300 

Районний  бюджет  
ступенів  з  добудовою  ДНЗ  

14 Будівництво  котельні  Боярського  
7 860 

Районний  бюджет  
академічного  ліцею  «Лідер» 

15 Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Боярського  академічного  ліцею  10 520 бюджет  
«Лідер» 

16 Капітальний  ремонт  з  утепленням  
16 000 

Районний  
Боярського  академічного  ліцею  «Престиж» бюджет  

17 Капітальний  ремонт  з  елементами  Районний  
благоустрою  Дмитрівської  ЗОШ  І-ІІІ  6 000 бюджет  
ступенів  

18 Капітальний  ремонт  підвального  
3 000 

Районний  
приміщення  Гатнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  бюджет  

19 Капітальний  ремонт  з  утепленням  Районний  
приміщення  Музичанської  ЗОШ  І-ІІІ  6 000 бюджет  
ступенів  
РАЗОМ  298 752 

Фінансування  закладів  освіти  за  рахунок  коштів  залучених  
місцевими  радами  району  

Nsз/ Пазва  заходу  План, Джерела  
п  тис. г  н. фінансування  

БОЯРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція  з  добудовою  приміщення  5 000 Обласний, 

Боярської  загальноосвітньої  школи  Ns 1 за  Районний, 
адресою : 	Київська 	область, 	Киево- Міський  
Святошинський  район, 	м. 	Боярка, 	вул. бюджет, 
Лисенка  11/23 Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

2 Капітальний 	ремонт 	з 	впровадженням  218,9 Обласний, 
технологій  для  зниження  тепловтрат  Районний, 
будівлі  «Дошкільний  навчальний  заклад  Міський  
(ясла-садок) 	«Казка» Боярської  міської  бюджет, 
ради 	Киево-Святошинського 	району  Інші  кошти  не  



Київської  області  заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 5218,9 
ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  будівлі  Вишнівської  ЗОШ  25 000 Районний, 
І-ІІІ  ступенів  Ns 4 Киево-Святошинської  місцевий  
районної  державної  адміністрації  бюджет  
Київської  області  (з  добудовою), за  
адресою : вул. Машинобудівників , 3, м. 
Вишневе  

2 Реконструкція  даху  існуючої  будівлі  7 000 Районний, 
Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 4 місцевий  
Киево-Святошинської  районної  державної  бюджет  
адміністрації  Київської  області  за  адресою: 
вул. Машинобудівників , 3, м. Вишневе  

3 Будівництво  дитячого  садочка  для  дітей  з  5 000 Районний, 
обмеженими  можливостями  в  м.Вишневе  місцевий  

бюджет  

4 Термомодернізація  ДНЗ  "Чебурашка" в  12 500 Районний, 
м.Вишневе  вул. Свропейська,41 місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 49 500 

ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  
1 Будівництво  ЗОШ  в  смт. Чабани  на  720 10 000 Районний, 

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

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

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

ВСЬОГО: 16 585 
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БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Утеплення  Білогородської  ЗОШ  Ns 1 5 000 Районний  

бюджет  

ВСЬОГО: 5 000 
БОБРИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальне  будівництво  дитячого  садочка  - 10 300 Обласний, 
школи  на  180 учнів  в  с. Бобриця  районний, 

місцевий  
бюджети, 

інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
бюджет  

ВСЬОГО: 10 300 
БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Утеплення  ДНЗ  (ясла-садок) «Пролісою> Обласний, 
5 067 районний, 

місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 5 067 
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Районний  
Добудова  ДНЗ  в  с. Віта- Поштова  15 000 бюджет  

1 
ВСЬОГО: 15 000 

ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво 	дитячого 	навчального  10 000 Місцевий  

закладу  на  280 місць  бюджет  

ВСЬОГО: 10 000 
ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Розробка  робочої  документації  1 400 Місцевий  
"Реконструкція  Гореницької  бюджет  
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області" 

2 Капітальний 	ремонт 	(підсилення  1000 Місцевий  
фундаменту  стін) фасаду  ДНЗ  "Сонечко" в  бюджет  
с. Гореничі  по  вулиці  Гайдая,7 Киево- Районний  
Святошинського  району  Київської  області  бюджет  

3 Розробка 	проектно-кошторисної  500 Районний  
документації 	капітального 	ремонту  бюджет  
(утеплення  стін) фасаду  ДНЗ  "Сонечко" в  
с. Гореничі  по  вулиці  Гайдая,7 Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  



4 Капітальний 	ремонт 	(утеплення 	стін) 5 500 Районний  
фасаду  ДНЗ  "Сонечко" в  с. Гореничі  по  бюджет  
вулиці 	Гайдая,7 	Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

5 Технічне 	переоснащення 	розподільчого  500 Місцевий  
вузла 	гарячого 	водопостачання 	ДНЗ  бюджет  
"Сонечко" по 	вул. Гайдая, 7 с. Гореничі  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області  

ВСЬОГО: 8 900 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

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

ВСЬОГО: 1 500 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт(утеплення) 5 000 Районний, 
приміщення  Дмитрівської  місцевий  
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  бюджети  

2 Добудова  приміщення  дошкільного  2 260 Районний  
навчального  закладу  в  с.Дмитрівка  ,місцевий  

бюджет  
3 Виготовлення  проекту  та  встановлення  800 Місцевий  

автоматичної  системи  пожежогасіння  бюджет  
приміщення  дошкільного  навчального  
закладу  

ВСЬОГО: 8060 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  проектно-кошторисної  1 490 Обласний  
документації  на  добудову  ДНЗ  районний  
«Княжичанка» та  початок  будівництва  місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 1 490 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Облаштування  та  озеленення  спортивного  400 Районний, 
майданчика  в  ЗДО  (ясла-садок) «Барвіною> Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Виготовлення 	проектно-кошторисної  50 Районний, 

документації 	на 	капітальний 	ремонт  Місцевий  
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третього 	поверху 	ЗДО 	(ясла-садок) бюджет, 
«Барвінок» Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

3 Реконструкція  Крюківщинської  ЗОШ  І-ІІІ  7 386 Районний, 
ст. на  528 учнів  в  с.Крюківщина  по  Державний  
вул.Мічуріна  12а  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 7 836 

ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Проектування  дитячого  садка  в  с. Лісники  1 000 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 1 000 

ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Районний, 

Реконструкція  (перша  черга) з  добудовою  Місцевий  
корпусу  ДНЗ  (ясла-садок) "Калинка" 

19 376,546 
бюджет, 

Личанської  сільської  ради  Киево- Інші  кошти  не  
Святошинського  району  Київської  області  заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 19 376,546 

МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Утеплення  Музичанської  ЗОШ  2 000 Районний  

бюджет  

2 Утеплення 	та 	ремонт 	даху 	ДНЗ  1500 Районний  
«Перлинка» бюджет  

3 Виготовлення  проектної  документації  на  200 Районний  
будівництво  стадіону  Музичанської  ЗОШ  бюджет  

4 Встановлення  очисної  системи  води  ДНЗ  150 Районний  
«Перлинка» бюджет  

ВСЬОГО: 3 850 
МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  ІІ-го  корпусу  ДНЗ  «Червона  2 475,5 Обласний  
Шапочка» кількістю  місць  100, за  адресою  бюджет  
вул. 	Київська, 	3-А 	с. 	Михайлівка- Районний  
Рубежівка  бюджет  

2 Технічне  переоснащення  топкової  ДНЗ  1178,8 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: 3 654,3 
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МАЛЮТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення  проектно-кошторисної  

документації  на  дитячу  дошкільну  700 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: 700 
ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Коригування 	проекту 	та 	початок  2 000 Районний  

будівництва 	дитячого 	садочка 	в  бюджет  
с. Петрушки  

ВСЬОГО: 2000 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  Петропавлівсько - Місцевий  
Борщагівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул. бюджет  
Соборній, 30 в  селі  Петропавлівська  
Борщагівка  

2 Виготовлення  проектно-кошторисної  Місцевий  
документації  та  будівництво  навчального  бюджет  
комплексу  (школа+ДН3) по  вул. 
Кощобинського  в  селі  Чайки  

3 2 000 Місцевий  
Фінансування  ГО  «Центр  розвитку  бюджет  
Апельсин» згідно  Програми  розвитку  
дошкільної  та  позашкільної  освіти  

ВСЬОГО: 2000 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  з  прибудовою  приміщень  Обласний, 
Софіївсько - Борщагівського  НВК  « 

10 000 
районний  

Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  - місцевий  
Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів» бюджет  

районний  
2 Утримання  ДНЗ  18 000 місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 28 000 

ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт 	покрівлі 	ДНЗ  1000 Обласний, 

"Віночок" Тарасівської  сільської  ради  по  Районний  
пров.В.Погребного, 	2а 	в 	с.Тарасівка  бюджет, 
Киево-Святошинського  району  Київської  Інші  кошти  не  
області  заборонені  

законодавством  
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ДНЗ  "Віночок" Тарасівської  сільської  ради  Районний  
по  пров.В.Погребного, 2а  в  с.Тарасівка  бюджет, 
Киево-Святошинського  району  Київської  Інші  кошти  не  
області  заборонені  

законодавством  

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

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 4 000 
ХОТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання  путівок  на  відпочинок  дітей  200 Місцевий  
бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 200 

ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція 	ДНЗ 	(ясел-садка) б  000 Місцевий  

«Водограй» бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 6 000 

ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Добудова  ДНЗ  «Світлячок» с. Шпитьки  та  7 000 Державний, 

реконструкція  ДНЗ  «Світлячок» обласний, 
районний, 
місцевий  
бюджети  

ВСЬОГО: 7 000 
ВСЬОГО  по  місцевим  адам: 222 237,75 

ВСЬОГО  по  галузі: 520 989,75 

7.3. Підтримка  сім'ї, дітей  і  молоді, фізична  культура  і  спорт  
3 метою  формування  умов  для  впровадження  здорового  способу  життя, залучення  

широких  верств  населення  до  масового  спорту  та  впровадження  заходів  на  підтримку  
сім'ї, дітей  і  молоді  основними  завданнями  та  за.кодами  на  2020 рік  е: 
• продовження  реалізації  заходів  районних  Програм: 

— програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на  2017-2022 роки  (рішення  
від  26.01.2017 Ns 247-16- VII); 
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— програми  розвитку  футболу  у  Киево-Святошинському  районі  на  2017-2021 
роки  (рішення  від  26.01.2017 Ns 248-16- VII); 

— комплексної 	програми 	підтримки 	та 	розвитку 	молоді  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  «Молодь» на  2017-2021 
роки  (рішення  від  11.04.2017 Ns 290-19-VII). 

— районної  програми  « Діти  України» на  2018-2023 роки  (рішення  від  
19.12.2017 Ns 379-25-VII). 

• удосконалення  механізмів  здійснення  профілактики  негативних  проявів  
наркоманії, алкоголізму  та  правопорушень  серед  дітей  та  їхніх  батьків; 

• залучення  громадських  та  інших  організацій  до  діяльності  з  питань  
соціального  захисту, соціальної  підтримки  та  надання  соціальних  послуг  дітям, 
зокрема, дітям-сиротам  та  дітям, позбавленим  батьківського  піклування, забезпечення  
таких  дітей  оздоровленням  та  відпочинком; 

• забезпечення  захисту  житлових  та  майнових  прав  дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених  батьківського  піклування  та  осіб  з  їх  числа; 

• проведення  інформаційно -просвітницьких  заходів  серед  різних  верств  
населення  області  з  метою  популяризації  оздоровчої  рухової  активності, здорового  
способу  життя; 

• будівництво  спортивних  майданчиків  на  території  району. 

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

БОЯРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
1 Будівництво  спортивного  майданчика, за  1 484,8 Обласний, 

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

кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 1 484,8 
ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  

1 Облаштування  спортивного  майданчика  Районний, 
по  вул. Свропейська  26,28 600 місцевий  

бюджет  
2 Районний, 

Реконструкція  спортивного  майданчика  місцевий  
по  вул. Свропейська,43 м. Вишневе  (біля  600 бюджет  
ЗОШ  №  4) 

всього: 1 200 
ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

1 Будівництво  стадіону  2 500 Районний  
бюджет  

2 Будівництво  баскетбольного  майданчику  1 872,9 Районний  
по  вул. Озерна  в  с. Новосілки  бюджет  
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3 Будівництво  футбольного  майданчику  по  1 925,31 Районний  
вул. Озерна  в  с. Новосілки  бюджет  

ВСЬОГО: 6 298,21 
БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний 	ремонт 	приміщення  1200 Місцевий  
спортивної  інфраструктури 	 с. бюджет  
Білогородка, вул. Паркова, 1 

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

ВСЬОГО: 1 500 
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  300 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 300 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Встановлення  дитячих  майданчиків  140 Місцевий  
бюджет  

2 Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  200 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 340 
ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Придбання 	та 	встановлення 	дитячих  200 Місцевий  
майданчиків  бюджет  

2 Розробка  проекту  критого  міні  стадіону  700 Районний  
по  вулиці  Садова,l0Б  в  с. Гореничі  Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  області  

ВСЬОГО: 900 
ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Утримання  стадіону  в  с.Дмитрівка  100 Місцевий  
бюджет  

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

3 Оздоровлення  дітей  199 Місцевий  
бюджет  

4 Облаштування  та  наповнення  дитячих  та  500 Місцевий  
спортивних  майданчиків  бюджет  

ВСЬОГО: 1 349 
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ЗАБІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Придбання  вуличних  тренажерів  40 Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти,які  
незаборонені  

законодавством  
2 Встановлення  дитячого  майданчику  на  60 Місцевий  

новому  масиві  бюджет, 
Інші  кошти,які  
незаборонені  

законодавством  
3 Надання  матеріальної  допомоги  згідно  300 Місцевий  

Програми  «Турбота» бюдет  
ВСЬОГО: 400 

КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Виготовлення 	проектно-кошторисної  1490 Обласний  

документації  на  будівництво  спортивного  районний  
стадіону  та  його  будівництво  місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 1 490 
ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Встановлення 	огорожі 	на 	спортивній  200 Місцевий  
площадці  бюджет  

ВСЬОГО: 200 
ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  проектної  документації  на  100 Районний, 
будівництво  стадіону  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 100 

МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Улаштування 	спортивного 	майданчику  1498,5 Районний, 

розміром 	42*22м. 	в 	с. 	Михайлівка- Місцевий  
Рубежівка, вул. Шкільна,186 бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Улаштування 	бігової 	доріжки 	в 	с. 1495 Районний, 

Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 186 Місцевий  
бюджет  
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3 Улаштування 	глядацьких 	трибун 	та  1500 Районний, 
роздягалень, в  с. Михайлівка-Рубежівка, Місцевий  
вул..Шкільна,186 бюджет  

ВСЬОГО: 4 493,5 
МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Забезпечення  фінансування  прграм: 200 Місцевий  
«Турбота» , «Розвиток  фізичної  культури  бюджет  
та  спорту» , «Діти  інваліди». 

ВСЬОГО: 200 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  спортивного  комплексу  по  Місцевий  
вул.Шкільній  в  с. Петропавлівська  бюджет  
Борщагівка  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

2 Будівництво  об'екта  фізичної  культури  і  Місцевий  
спорту  по  вулиці  Жовтневій, 27-Д  в  с. бюджет  
Петропавлівська  Борщагівка  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  

3 Будівництво  льодового  стадіону  в  с. Місцевий  
Петропавлівська  Борщагівка  бюджет  

4 Фінансування  по  утриманшо  ГО  СК  2 000 Місцевий  
"Чайка" та  Програми  по  розвитку  бюджет  
фізичної  культури  та  спорту  

ВСЬОГО: 2000 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Утримання  фізкультурно - оздоровчого  Районний, 
1 комплексу  на  території  спортивного  місцевий  

майданчику  по  вул. Соборна  , 1 14-6 в  с. бюджет, 
Софіївська  Борщагівка  Киево- 

4 000 
Інші  кошти  не  

Святошинського  району  Київської  заборонені  
області. законодавством  

ВСЬОГО: 4 000 
ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Облаштування  дитячого  спортивного  50 Районний, 
майданчика  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 50 

ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція  та  встановлення  інвантарю  150 Районний  

спортивного 	майданчика 	на 	території  бюджет  
Тарасівської  ЗОШ  

2 Влаштування  спортивного  майданчику  та  100 Районний  
футбольного  поля  в  с.Тарасівка  бюджет  
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3 Влаштування  паркової  зони  в  с.Тарасівка  150 Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 400 
ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виготовлення  проектної  документації  на  165 Місцевий  
будівництво  багатофункціонального  бюджет,інші  
комплексу  кошти  не  

заборонені  
законодавстіом  

2 Будівництво  футбольного  поля  4 000 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 4 165 
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  
бюджет  

2 Реконструкція 	стадіону  в 	с. 	Шпитьки  7 000 Державний  
(парк) обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  

3 Будівництво  адмінспоруди  10 000 Обласний, 
районний, 
місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 17 820 
ВСЬОГО  по  місцевим  адам: 48 790,51 

7.4. Культура  і  туризм  
3 метою  збереження  мережі  закладів  культури  та  кадрового  потенціалу  в  процесі  

реформування  місцевого  самоврядування  та  створення  об'еднаних  територіальних  
громад, забезпечення  проведення  державних, професійних  та  святкових  заходів, 
розвитку  туристичної  інфраструктури, визначено  такі  осиовиі  завдаиия  та  заходи  на  
2020 рік: 
• продовження  реалізації  заходів  районних  Програм: 

— програми  розвитку  туризму  в  Киево-Святошинському  районі  Київської  
області  на  2016-2020 роки  (рішення  від  28.01.2016 Ns 64-04- VII); 
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— комплексної  програми  забезпечення  функціонування  та  розвитку  галузі  
культури  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2017-2020 
роки  (рішення  від  11.04.2017 №  289-19- VII); 

• здійснення  заходів  з  модернізації  матеріально -технічної  бази  закладів  культури  
для  задоволення  культурних  потреб  населення, підвищення  якості  його  життя; 

• активізація  роботи  із  комп'ютеризації  музеїв, створення  електронного  каталогу  
музейних  цінностей, збереження  національної  культурної  спадщини; 

• збереження  і  популяризація  об' ектів  культурної  спадщини, створення  умов  для  
використання  їх  потенціалу  в  музейній  і  туристичній  діяльності; 

• розвиток  сільського  туризму  та  туризму  вихідного  дня  для  активного  та  сімейного  
відпочинку  в  сільській  місцевості, а  також  ознайомлення  з  особливостями  
національної  кухні, культури, фольклору, традицій, звичаїв, народних  промислів  
та  ремесел  (лозоплетіння, художньої  кераміки, різьбярства, писанкарства, 
вишивки, ткацтва  та  ін.); 

План  розвитку  закладів  культури  за  рахунок  районного  бюджету  у  2020 році  

План  
Джерела  

Ns п/п  Предмет  закупівлі  фінансува  тис.грн  ння  

І . Придбання  меблів  для  бібліотек  району  700 
Районний  
бюджет  

2. Передплата  періодичних  видань  для  бібліотек  
200 

Районний  
району  бюджет  

3 Поточний  ремонт  бібліотек  району  1 000 
Районний  
бюджет  

4 Поповнення  бібліотечного  фонду  600 
Районний  
бюджет  

5 Придбання  комп'ютерної  техніки  для  бібліотек  
100 

Районний  
району  бюджет  

б  Капітальний  ремонт  даху  і  фасаду  центральної  
1 400 

Районний  
районної  бібліотеки  для  дорослих  м. Вишневе  бюджет  

7 Відзначення  державних  та  професійних  свят, 
1 500 

Районний  
ювілейних  дат  бюджет  

Придбання  експонатів  для  Боярського  Районний  
8 краезнавчого  музею. Реставрація  експонатів  із  60 

бюджет  фондів  Боярського  краезнавчого  музею  

Капітальний  ремонт  покрівлі  музею  ім. Миколи  Районний  
9. Пимоненка  300 бюджет   

у  с. Матпотянка  
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10. Поточний  ремонт  Боярського  краезнавчого  
195 

Районний  
музею  бюджет  

1 L Поточний  ремонт  музею  ім. Миколи  Пимоненка  
195 

Районний  
у  с. Матпотянка  бюджет  

12.  Капітальний  ремонт  паркану  навколо  районного  Районний  
будинку  культури  1 500 

бюджет  

13.  Капітальний  ремонт  вхідної  групи  до  районного  
1 500 

Районний  
будинку  культури  бюджет  

14.  Капітальний  ремонт  елементів  оздоблення  на  
1 500 

Районний  
території  районного  будинку  культури  бюджет  

15.  Придбання  звукопідситпоючої  апаратури  для  Районний  
районного  будинку  культури  

195 
бюджет  

16.  Придбання  світлового  обладнання  для  театру  
195 

Районний  
районного  будинку  культури  бюджет  

17.  Придбання  сценічних  костюмів  для  районного 1~5 Районний  
будинку  культури  бюджет  

18.  Придбання  меблів  для  районного  будинку  
150 

Районний  
культури  бюджет  

Виготовлення  проекту  та  капітальний  ремонт  
19.  утеплення  фасаду  КПНЗ  «Боярська  дитяча  340 

Районний  
бюджет  школа  мистецтв» 

Виготовлення  проекту  та  капітальний  ремонт  
20• будівлі  КПНЗ  «Вишнівська  дитяча  школа  1 500 

Районний  
бюджет  мистецтв» 

Виготовлення  проектної  документації  та  
21.  капітальний  ремонт  приміщення  з  утепленням  Районний  

будівлі  КПНЗ  «Святопетрівська  дитяча  школа  800 бюджет  
мистецтв» 
Благоустрій  території  КПНЗ  «Шпитьківська  

22.  дитяча  школа  мистецтв», встановлення  лавок  та  150 
Районний  
бюджет  альтанки  

Поточні  ремонти  шкіл  естетичного  виховання  
дітей: КПНЗ  "Боярська  дитяча  школа  мистецтв ", 
КПНЗ  "Вишнівська  дитяча  школа  мистецтв", 

23.  КПНЗ  "Святопетрівська  дитяча  школа  1 200 
Районний  

мистецтв ", КПНЗ  "Чабанівська  дитяча  школа  
бюджет  

мистецтв ", КПНЗ  "Шпитьківська  дитяча  школа  
мистецтв " 

24 Придбання  сценічних  костюмів  для  дитячих 800 Районний  
шкіл  мистецтв  бюджет  
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25. Придбання  звукопідситпоючого  обладнання  та  Районний  
апаратури  для  дитячих  шкіл  мистецтв  

200 
бюджет  

26• Придбання  меблів  для  дитячих  шкіл  мистецтв  350 
Районний  
бюджет  

ВСЬОГО  : 16 805 

План  розвитку  закладів  культури  за  рахунок  місцевих  бюджетів  району  
та  спонсорської  допомоги  у  2020 роді  

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

ння  
ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  

1 Будівництво  палацу  культури  і  мистецтв  по  вул. 11 200 Державний, 
Машинобудівників  в  м. Вишневе  та  зміни  до  обласний, 
проектно-кошторисної  документації  районний, 

місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 11 200 
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 Капітальний 	ремонт 	будинку 	культури 	с. 1500 Місцевий  
Білогородка  бюджет  

ВСЬОГО: 1 500 
БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Реконструкція  клубу  села  Хмільна  7 000 Районний, 
обласний  
бюджет  

2 Будівництво  культурно-розважального  та  5 000 Районний, 
спортивного  комплексу  с.Бузова  обласний, 

бюджет  
ВСЬОГО: 12 000 

ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Матеріально -технічне 	забезпечення 	будинку  Місцевий  

культури  с.Віта-Поштова  100 бюджет  

ВСЬОГО: 100 
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ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Музична  апаратура  400 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 400 

ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Поточний  ремонт  клубу  в  с. Мощун  45 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 45 

ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Розробка  проектно-кошторисної  документації  по  100 Місцевий  

об'екту  "Облаштування  зони  відпочинку  по  вулиці  бюджет  
Соборна  в  с. Гореничі  Киево- Святошинського  
району  Київської  області" 

2 Розробка  проектно-кошторисної  документації  по  100 Місцевий  
об'екту  "Облаштування  паркової  зони  відпочинку  бюджет  
по  вулиці  Шевченка  в  селі  Лука  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області" 

3 Облаштування  (будівництво) паркової  зони  1 000 Місцевий  
відпочинку  по  вулиці  Шевченка  в  селі  Лука  Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  області  

ВСЬОГО: 1 200 
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  
3 Виготовлення  проекту  та  встановлення  600 Місцевий  

автоматичної  системи  пожежогасіння  приміщення  бюджет  
будинку  культури  

ВСЬОГО: 1 299 
КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  парку  імені  А. Г. Шевченка  на  5 000 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  3 000 Обласний, 

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

Інші  кошти  
не  

заборонені  
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законодавс  
твом  

ВСЬОГО: 8 000 
ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Поточний  ремонт  вестибюля  та  коридору  клубу  300 Районний  
с.Лісники  бюджет  

2 Капітальний  ремонт  покрівлі  клубу  1 400 Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 1 700 
ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Освітлення  сцени  клубу  с.Личанка  250 Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  
не  

заборонені  
законодавс  

твом  
ВСЬОГО: 250 

МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Реконструкція  адміністративної  будівлі  за  адресою  1 000 Районний, 

вул. 	Шкільна, І 	в 	с. 	Михайлівка-Рубежівка  Місцевий  
(Будинок  культури) бюджет, 

інші  кошти  
не  

заборонені  
законодавс  

твом  
2 Реконструкція  пішохідної  зони  навколо  меморіалу  1 499,9 Районний, 

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

3 Будівництво  дитячих  спортивних  майданчиків  по  1481 Районний, 
вул. Шкільна  в  с. Михайлівка-Рубежівка  Киево- Місцевий  
Святошинського  району  Київської  області  бюджет  

4 Будівництво  парку  відпочинку  по  вул. Шкільна  в  с. 1 499,6 Районний, 
Михайлівка-Рубежівка 	Киево-Святошинського  Місцевий  
району  Київської  області  бюджет  

ВСЬОГО: 5 480,5 
МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

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

2 Капітальний  ремонт  та  реконструкція  підвального  500 Районний  
приміщення  будинку  культури  с.Музичі  бюджет  

ВСЬОГО: 1 000 



ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Фінансування  культурно-масових  заходів  по  1 000 Місцевий  
Проrрамі  інших  культурно-освітніх  заходів  бюджет  

ВСЬОГО: 1 000 
ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Ремонт  фасаду  будинку  культури  с. Петрушки  199 Районний, 
Місцевий  
бюджет, 
Інші  кошти  

не  
заборонені  

законодавст  
ом  

ВСЬОГО: 199 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Виконання  заходів  сільської  культурно  - 
мистецької  проrрами  » 70 Місцевий  

бюджет  

ВСЬОГО: 70 

ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Капітальний  ремонт  приміщення  фідії  Будинку  500 Районний  
культури  Тарасівської  сільської  ради  бюджет  

ВСЬОГО: 500 

ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Утеплення  будівлі  ЦКМ  с.Ходосівка  1 500 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 1 500 

ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Капітальний 	ремонт 	системи 	вентиляції 	та  1100 Місцевий  

кондиціонування  в  БК  с. Шпитьки  бюджет  
2 Проект  «Вежа  Терещенка» 8 906 Районний  

бюджет  
ВСЬОГО: 10 006 

ВСЬОГО  по  місцевпм  адам: 58 649,95 
ВСЬОГО  по  галузі: 75 454,95 



іі 
 

7.5. Духовність  

Перелік  об'ектів  та  заходів  культового  спрямування, які  плануеться  
впроваджувати  у  2020 році  

Ns 
з/п  

Назва  заходу  План, 
тис. грн. 

Джерела  
фінансування  

ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  
1 Будівництво  Свято-Троїцького  Храму  1 500 Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 1 500 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Проведення  дня  села  Горенка  150 Місцевий  
бюджет  

2 Проведення  дня  села  Мощун  50 Місцевий  
бюджет  

3 Облаштування  пам'ятників  воїнам  ВВВ  з  
встановленням  паркану  в  с.Горенка  та  в  с.Мощун  

150 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 350 
ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

1 Облаштування  приміщення  церкви  500 Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 500 

МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
1 Будівництво 	та 	виготовлення 	майданчика 	з  

памятником  воїнам  АТО  та  ВВВ. 
500 Районний  

бюджет  
, 

ВСЬОГО: 500 
ВСЬОГО  по  гал  зі: 2 850 

7.6. Молодіжна  політика  та  національно-патріотичне  виховання  

3 метою  створення  умов  для  підвищення  рівня  активності  молоді  та  формування  
у  неї  високої  національно -патріотичної  свідомості  шляхом  підтримки  молодіжних  
ініціатив  та  проектів, що  спрямовані  на  повноцінну  самореалізацію  молоді  та  
зменшення  негативних  явищ  у  молодіжному  середовищі, виховування  почуття  
відданості  своїй  державі, у  2020 році  передбачаються  такі  осиовиі  завдаиия  та  
заходи: 

• підвищення  кваліфікації  і  компетентностей  активної  молоді, її  залучення  до  
реалізації  проектів  щодо  розвитку  громад; 
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• заснування  конкурсів  проектів  для  молоді  за  рахунок  коштів  місцевих  
бюджетів; 

• організація  проведення  на  території  району  заходів  у  сфері  молодіжної  
політики  та  національно -патріотичного  виховання . 

8. ОХОРОНА  НАВКОЛИШНЬОГО  ПИРОДНЬОГО  СЕРЕДОВИІЦА  

3 метою  удосконалення  моніторингу  довкілля, відновлення  та  покрашення  
екологічного  стану  водних  об'ектів, визначені  такі  осиовиі  завдаиия  та  заходи  на  
2020 рік: 

• продовження  реалізації  заходів  Програми  « Охорони  довкілля, поводження  з  
твердими  побутовими  відходами  та  раціональним  використанням  природних  ресурсів  
у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2017-2020 роки» (рішення  від  
14.03.2017 Ns 277-18-VII); 

• впровадження  роздільного  збору  твердих  побутових  відходів  шляхом  
просвітницької  діяльності  про  сортування  ТПВ, впровадження  сортування  відходів  у  
закладах  освіти; 

• придбання  контейнерів  з  роздільного  збору  побутових  відходів  для  населених  
пунктів  району; 

• придбання  та  встановлення  ліній  для  сортування  твердих  побутових  відходів; 
• переробка  тваринних  відходів; 
• утилізація  агрохімікатів  (пестицидів); 
• розробка  проекту  будівництва  сміттепереробного  заводу; 
• формування  екологічної  культури  населення . 

9. ТЕХНОГЕННА  БЕЗПЕКА  

3 метою  забезпечення  цивільного  захисту, техногенної  і  пожежної  безпеки, 
захисту  населення  і  території  від  надзвичайних  ситуацій, визначені  такі  основні  
завдання  та  заходи  на  2020 рік: 

• впровадження  единої  системи  управління  силами  та  засобами  територіальної  
(районної) підсистеми  единої  системи  цивільного  захисту, з  виктпоченням  на  
районному  рівні  дубтповання  управлінських  функцій; 
• створенuя  ефективних  районних  сил  цивільного  захисту  з  единим  центром  

управління  під  час  надзвичайних  ситуацій, забезпечення  та  оснащення  сучасним  
обладнанням; 

• 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; 

• 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); 



1~ 

• забезпечення  гарантованого  Конститущею  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  робіт  з  
інженерної  підготовки  територій, організації  робіт  з  виявлення, вилучення  та  
знешкодження  вибухонебезпечних  предметів, при  користуванні  водними  об'ектами  
області  тощо; 

• 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; 

• забезпечення  оповіщення  населення  про  загрозу  та  виникнення  надзвичайних  
ситуацій  техногенного, природного  або  военного  (військового) характеру; 

•удосконалення  системи  підготовки  фахівців  з  питань  цивільного  захисту, 
навчання  населення  на  районному  рівні. 

Витрати  на  реалізацію  основних  заходів  у  2020 році  

Ns Назва  заходу  План  Джерело  
з/п  на  фінансування  

2020 р. 
тис. грн. 

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

2 Забезпечення 	засобами 	індивідуального  - Кошти  об'ектів  
захисту  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 

10. ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  ФОНДУ  

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

Станом  на  01.10.2019 року  сума  надходжень  від  продажу  земельних  ділянок  
несільськогосподарського  призначення  до  місцевих  бюджетів  району  склала  
52 066,4 тис. грн, а  саме: 

Боярська  міська  рада  — 88,2 тис. грн; 



Вишнева  міська  рада  - 40 907,3 тис. грн; 
Бузівська  сільська  рада  - 124,6 тис. грн; 
Віто-Поштова  сільська  рада  - 757 тис. грн; 
Гатненська  сільська  рада  - 831,5 тис. грн; 
Гореницька  сільська  рада  - 309,4 тис. грн; 
Дмитрівська  сільська  рада  - 1 190,7 тис. грн; 
Княжицька  сільська  рада  - 100 тис. грн; 
Крюківщинська  сільська  рада  - 723,8 тис. грн; 
Михайлівсько -Рубежівська  сільська  рада  - 13,6 тис. грн; 
Святопетрівська  сільська  рада  - 20,9 тис. грн; 
Петропавлісько - Борщагівська  сільська  рада  - 6 399,5 тис. грн; 
Ходосівська  сільська  рада  - 249,4 тис.грн; 
Хотівська  сільська  рада  - 19,1 тис. грн; 
Шпитьківська  сільська  рада  - 331,4 тис.грн. 

11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПАВОПОРЯДКУ  

3 метою  забезпечення  ефективної  реалізації  державної  політики  у  сфері  
профілактики  правопорушень ; підвищення  загального  рівня  правопорядку  і  безпеки, 
зменшення  кількості  правопорушень , смертності  і  травматизму; налагодження  діевої  
співпраці  правоохоронних  органів, органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування; 
підвищення  результативності  діяльності  правоохоронких  органів  на  2020 рік  заплановані  
такі  осиовиі  завдаиия  та  закоди: 

• організація  та  проведення  постійного  моніторингу  та  оцінки  загроз  для  
населення  в  реальному  часі, виявлення  дестабілізуючих  факторів  стану  безпеки, 
попередження  можливих  надзвичайних  ситуацій, протидія  їхньому  розвитку, 
своечасна  їх  локалізація  і  ліквідація  наслідків; 

• впровадження  сучасних  технічних  засобів, які  сприятимуть  профілактиці  та  
протидії  злочинності  (систем  відеоспостереження , засобів  екстреного  виклику  поліції  
тощо); 

• залучення  громадськості  до  забезпечення  правопорядку  в  районі  та  
впровадження  мотиваційних  заходів . 

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  

3 метою  підтримки  суб'ектів  зовнішньоекономічної  діяльності  району  в  освоенні  
нових  ринків  експорту  товарів  і  послуг  та  у  максимальному  використанні  
можливостей  зони  вільної  торгівлі  між  Україною  та  Европейським  Союзом, на  2020 
рік  визначено  такі  осиовиі  завдаиия  та  заходи: 

• продовження  роботи  щодо  поширення  інформації  про  
зовнішньоекономічну  діяльність  району  у  засобах  масової  інформації, мережі  
Інтернет; 

• забезпечення  участі  суб'ектів  підприемницької  діяльності  у  міжнародних  
виставково -ярмаркових  заходах. 
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13. ПЛАН  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ  КОМУНАЛЬНИХ  
ПІДПРНЕМСТВ  КНЕВО-СВЯТОШННСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ  НА  2020 РІК  

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

ня, ння  
тис.гр  
Н  

1. КП 	«Бюро  1. Закупівля  оргтехніки  80 Власні  
технічної  кошти  2. Закупівля  програмного  10 
інвентаризації  забезпечення  підприемс  
Киево- тва  З. Закупівля  бланків  технічної  0 
Святошинської  інвентарізації  

4. Закупівля  паперу  для  60 ради 	Київської  
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  
6. Закупівля  господарських  10 
товарів  
7. Закупівля  паливно  — 150 
мастильних  матеріалів  
8. Утримання  автотранспорту  100 

9. Закупівля  побутової  техніки  0 

10. Проведення 	повірки  24 
вимірювальних  засобів  
Загальна  с  ма: 434 

2. КУ  L 	Придбання 	техніки 	та  30,5 
«Трудовий  витратних 	матеріалів 	для  
архів» створення 	належних 	умов  

зберігання 	документів 	та  
використання  їх  інформації  
1.1 	Забезпечення 	архівних  2,5 Районний  
установ  обладнання  для  ремонту, 15,0 бюджет, 
ксерокопіювання  документів; власні  

кошти  
1.2 придбання  картонажів; 10,0 Районний  

2,0 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  1,0 Районний  
оброблення  бюджет, 
документів(дезінфекція,дезінсек  власні  
ція,фумігація) кошти  
2. 	Забезпечення 	волого- 
температурного 	режиму  
збе  ігання  док  ментів: 
2.1 установлення  нових  систем  Районний  
автоматичного  пожежогасіння  і  бюджет, 
пожежної  сигналізації; власні  

кошти  
2.2 	придбання 	приладів 	для  Районний  
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  2,5 Районний  
деревяних 	конструкцій 	в  0,5 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  п  иміщень: 
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 	збе  ігання  
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док  ментів: 
5. 1.забезпечити 	трудовий 	архів  20,0 Районний  
спеціалізованими  меблями; 10,0 бюджет, 

власні  
кошти  

5.2 будівництво  або  виділення  20,0 Районний  
додаткових  приміщень  архіву,їх  50,0 бюджет, 
ремонт  власні  

кошти  
6. Обладнання 	архіву  7,0 
компюте  ною  технікою: 
б.1 	придбання 	компютерної  7,0 Районний  
техніки, оргтехніки, ремонт  бюджет, 

власні  
кошти  

7.Участь  працівників  архіву  у  28,0 власні  
заходах 	з 	підвищення  кошти  
квалі  ікації  
Загальна  сума: 185,5 
Всього  619,5 
по  піппnиемствах: 

14. ПЛАН  ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО  ТА 
	

Г  
РОЗВИТКУ  МІСЦЕВИХ  РАД  РАЙОНУ  НА  2020 РІК  

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

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Капітальний 	ремонт 	каналізаційної  787,5 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Капітальний 	ремонт 	водопровідно - 832,9 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Капітальний 	ремонт 	каналізаційної  283,6 Обласний, 

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



бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Будівництво  станції  очистки  води  на  1 278,8 Обласний, 

водопровідній  насосній  станції  Ns 3, Районний, 
розташованої 	за 	адресою: 	08150, Міський  
Київська  область, м. Боярка, вулиця  бюджет, 
Соборності, 49 Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

5 Будівництво  станції  очистки  води  на  1 104,1 Обласний, 
водопровідній  насосній  станції  Ns 5, Районний, 
розташованої 	за 	адресою: 	08150, Міський  
Київська  область, м. Боярка, вулиця  бюджет, 
Магістральна, 49а  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

6 Капітальний  ремонт  підземної  ділянки  125,5 Обласний, 
водопроводу  по  вул. Уральська, для  Районний, 
відновлення  Міський  
функціонування 	 об' ектів, бюджет, 
призначених 	для 	життедіяльності  Інші  кошти  не  
населення, з  монтажем  нових  вузлів  заборонені  
обладнання 	у 	водопровідних  законодавством  
колодязях  

7 «Будівництво 	каналізаційного  404,2 Обласний, 
колектору». Адреса  об'екту  Київська  Районний, 
область, м. Боярка, вул. Хрещатик. Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
8 Капітальний 	ремонт 	системи  103,1 Обласний, 

опалення 	на 	очисних 	спорудах 	зі  Районний, 
встановленням  твердопаливного  котла  Міський  
потужністю 	95 	кВт 	за 	адресою: бюджет, 
Київська 	область, 	Киево- Інші  кошти  не  
Святошинський  р-н, м. Боярка, вул. заборонені  
Білогородська,164 законодавством  

9 Встановлення 	 електролізної  121,9 
установки 	знезараження 	води  
гіпохлоридом 	гатрію 	на 	очисних  
спорудах  м. Боярка  

10 Реконструкція 	приміщень 	будівлі  393,4 Обласний, 
виробничої  бази, що  знаходяться  за  Районний, 
адресою : вул. Кібенка, 74 (корпус  А) у  Міський  
м. 	Боярка 	Киево-Святошинського  бюджет, 



району  Киівськоі  області  Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  

1 Заміна  ламп  розжарювання  на  LED 200 Районний, 
ліхтарі  по  м. Боярка  Міський  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  

Реконструкція  дороги  по 	по  вулиці  Обласний, 
1 Шевченка 	в 	м. 	Боярка 	Киево- 1 000 Районний, 

Святошинського 	району 	Київської  Міський  
області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  489,1 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  171,4 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  291,4 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
5 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  286,9 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  



6 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  472,3 Обласний, 
покриття  по  вулиці  Залізнична  в  м. Районний, 
Боярка 	Киево-Святошинського  Міський  
району  Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
7 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  Обласний, 

покриття  по  вулиці  Свободи  в  м. 365 Районний, 
Боярка 	Киево-Святошинського  Міський  
району  Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
8 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  522 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
9 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  279,1 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
10 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  187,5 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
11 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  439,6 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
12 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  456,3 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  
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законодавством  
13 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  450,1 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
14 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  319,2 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
15 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  494,8 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
16 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  421,5 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
17 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  491,7 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
18 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  484,9 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
19 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  985 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
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заборонені  
законодавством  

20 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  492,5 Обласний, 
покриття  по  вулиці  Хрещатик  в  м. Районний, 
Боярка 	Киево-Святошинського  Міський  
району  Київської  області  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
21 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  461,3 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
22 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  476,9 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
23 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  490,6 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
24 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  494,6 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
25 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  498,1 Обласний, 

покриття 	по 	вулиці 	Лейтенанта  Районний, 
Кібенка 	в 	м. 	Боярка 	Киево- Міський  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет, 
області  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

26 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  494,7 Обласний, 
покриття  по  вулиці  І. Франка  в  м. Районний, 
Боярка 	Киево-Святошинського  Міський  
району  Київської  області  бюджет, 
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Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
27 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  485 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
28 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  498,7 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
29 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  345,1 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
30 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  957 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
31 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  910 Обласний, 

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

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
32 Капітальний  ремонт  території  зелених  1 127,6 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  
33 Благоустрій 	центральної 	площі, 	за  1393,3 Обласний, 

адресою : 	м. 	Боярка, 	вул. Районний, 
Білогородська, 	 Киево- Міський  
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Святошинського  району, Київської  
області  

Капітальний  ремонт  території  між  
вулицями  Київська  та  І. Франка  в  м. 
Боярка 	Киево-Святошинського  
району, Київської  області  

ОСВІТА  
Реконструкція 	з 	добудовою  
приміщення 	 Боярської  
загальноосвітньої  школи  Ns 1 за  
адресою : Київська  область, Киево- 

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
479,5 	 Обласний, 

Районний, 
Міський  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

5 000 	Обласний, 
Районний, 
Міський  
бюджет, 

1 

2 

1 

Святошинський  район, м. Боярка, ву  л. 	 Інші  кошти  не  
Лисенка  11/23 
	

заборонені  
законодавством  

Капітальний  ремонт  з  впровадженням  218,9 Обласний, 
технологій  для  зниження  тепловтрат  Районний, 
будівлі 	«Дошкільний 	навчальний  Міський  
заклад 	(ясла-садок) 	«Казка» бюджет, 
Боярської 	міської 	ради 	Киево- Інші  кошти  не  
Святошинського 	району 	Київської  заборонені  
області  законодавством  
РИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
Будівництво  спортивного  майданчика  Обласний, 
за  адресою: Київської  області, Районний, 
Киево-Святошинський  р-н, 1 484,8 Міський  
м. Боярка, вул. Молодіжна  5Б  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законопавствол  
І 	І 	 ВСЬОгО: І 	30 551,4 	І 	 І  
ВИШНЕВА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Встановлення  установки  хімічної 	 2 600 	Обласний, 

деаерації  підживтповальної  води  в 	 Районний, 
котельні  КП  «Вишнівськтеплоенерго» 	 місцевий  
потужністю  110 МВт  по  вул. 	 бюджет  
Київська _ 11 

2 
	

3 500 	Обласний, 
Районний, 

Закупівля  та  монтаж  двох  котлів  типу 	 місцевий  
REX -240 на  котельні  N~3 

	
бюджет  
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3 Прокладання  нової  теплової  мережі  на  3 100 Обласний, 
ділянці  від  ТК-35 через  ТК-35-2 по  Районний, 
вул. Европейська  м. Вишневе  місцевий  

бюджет  
4 Реконструкція  теплової  мережі  8 000 Обласний, 

діаметром  500мм  на  ділянці  від  ТК-3б  Районний, 
до  ТК-37 по  вул. Европейська,ll м. місцевий  
Вишневе  бюджет  

5 Капітальний  ремонт  КЛ  10кВт  від  ПС  3 000 Обласний, 
«Жуляни» 	до 	РП-113 	та  від  вул. Районний, 
Промислова  до  ПС  «Жуляни» місцевий  

бюджет  
б  Будівництво  підземного  резервуару  21 000 Обласний, 

для  води  та  зовнішніх  мереж  Районний, 
водопроводу  та  каналізації  об"емом  3 місцевий  
тис.куб.м  по  вул. Европейська,45 бюджет  

7 11 000 Обласний, 
Придбання  спецтехніки  для  Районний, 
підприемств  ЖКГ  місцевий  

бюджет  
8 Капітальний  ремонт  та  заміна  ліфтів  в  3 500 Обласний, 

житлових  будинках  Районний, 
місцевий  
бюджет  

9 Капітальний  ремонт  житлового  фонду  11 000 Районний, 
місцевий  

бюджет,інші  
КОШТИ  

незаборонені  
законодавством  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
10 Реконструкція 	вулиць 	Балукова  та  15 000 Обласний, 

Ломоносова 	в 	м. 	Вишневе 	з  Районний, 
будівництвом  шляхопроводу, що  їх  місцевий  
з"еднуе  бюджет  

11 Капітальний 	ремонт 	дорожного  10 000 Обласний, 
покриття  по  вул. Европейська  в  м. Районний, 
Вишневе  місцевий  

бюджет  
12 Капітальний 	ремонт 	дорожного  5 000 Обласний, 

покриття  по  вул. Зелена  в  м. Вишневе  Районний, 
місцевий  
бюджет  

13 Капітальний 	ремонт 	дорожного  10 000 Обласний, 
покриття  по  вул. Святошинська  в  м. Районний, 
Вишневе  місцевий  

бюджет  



14 

15 

ОСВІТА  
Реконструкція  будівлі  Вишнівської  
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 4 Киево- 
Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  (з  
добудовою), за  адресою : вул. 
Машинобудівників , 3, м. Вишневе  
Реконструкція  даху  існуючої  будівлі  
Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ns 4 
Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  
області  за  адресою : вул. 
Машинобудівників , 3, м. Вишневе  

25 000 	Обласний, 
Районний, 
місцевий  
бюджет  

7 000 	Обласний, 
Районний, 
місцевий  
бюджет  

16 Будівництво  дитячого  садочка  для 	5 000 	Обласний, 
дітей  з  обмеженими  можливостями  в 	 Районний, 
м.Вишневе 	 місцевий  

бюджет  
17 Термомодернізація  ДНЗ  "Чебурашка" 

	
12 500 	Обласний, 

в  м.Вишневе  вул. Европейська,41 
	

Районний, 
місцевий  
бюджет  

І  МОЛ 
 

ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
Облаштування  спортивного 	 600 	 Обласний, 
майданчика  по  вул. Европейська  26,28 

	
Районний, 
місцевий  
бюджет  

fL~ 
	

600 	 Обласний, 
Реконструкція  спортивного 	 Районний, 
майданчика  по  вул. Европейська,43 

	 місцевий  
м. Вишневе  (біля  ЗОШ  Ns 4) 

	
бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  
20 Будівництво  палацу  культури  і 

	
Обласний, 

мистецтв  по  вул. Машинобудівників  в 	11 200 	Районний, 
м. Вишневе  та  зміни  до  проектно- 	 місцевий  
кошторисної  документації 

	
бюджет  

ВСЬОГО: 168 600 
ЧАБАНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Будівництво 	 госп-побутової  5 480,9 Обласний  

каналізації  приватної  забудови  смт. бюджет  
Чабани  Державний  

бюджет  
2 Будівництво 	 госп-побутової  6 823,3 Обласний  

каналізації 	приватної 	забудови 	с. бюджет  
Новосілки  Державний  

бюджет  
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3 Будівництво  водопроводу  та 	госп- Обласний  
побутової 	каналізації 	приватної  4 536,2 бюджет  
забудови 	житлового 	масиву  Державний  
«Яблуневий» 	в 	смт.Чабани  Киево- бюджет  
Святошинського 	р-ну 	Київської  
області. Водопостачання . 

4 Будівництво  водопроводу  та 	госп- Обласний  
побутової 	каналізації 	приватної  4 434,1 бюджет  
забудови 	житлового 	масиву  Державний  
«Яблуневий» 	в 	смт.Чабани  Киево- бюджет  
Святошинського 	р-ну 	Київської  
області. Каналізація . 

5 Будівництво  каналізаційної  насосної  Обласний  
станції  по  вул  Васильківській, 1-К  в  2 051,7 бюджет  
с  . Новосілки, 	продуктивністю 	20 Державний  
тис.м.куб/добу  бюджет  

6 Будівництво  каналізаційної  насосної  Обласний  
станції  по  вул  Новосілківська, 2-К  в  1 860,37 бюджет  
смт.Чабани, 	продуктивністю 	10 Державний  
тис.м.куб/добу  бюджет  

7 Виготовлення 	проектів 	на 	заміну  140 Місцевий  
покрівель  багатоповерхових  будинків  бюджет  

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

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

10 Встановлення 	теплових 	пунктів 	в  630 Місцевий  
житлових  будинках  бюджет  

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

12 Утеплення 	технічних 	поверхів  200 Місцевий  
багатоповерхових  будинків  бюджет  

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

14 Перекладка  водопровідної  мережі  в  1800 Місцевий  
смт. Чабани  бюджет  

15 Проектування 	та 	будівництво  1 000 Інші  кошти, не  
артезіанських  свердловин  заборонені  

законодавством  
16 Проект 	капітального 	ремонту  860 Інші  кошти, не  

головної  КНС  в  с.Новосілки  заборонені  
законодавством  

17 Проектно-кошторисна 	документація  100 Місцевий  
на  дренажну  систему  бюджет  
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18 Будівництво  дренажної  системи  Інші  кошти, не  
1 000 заборонені  

законодавством  
19 Проектно-кошторисна 	документація  50 Інші  кошти, не  

на  будівництво  підпірної  стіни  заборонені  
законодавством  

20 Будівництво  підпірної  стіни  Інші  кошти, не  
3 000 заборонені  

законодавством  
21 Технічне 	 переоснащення  1418,7 Обласний  

каналізаційної  насосної  станції  (КНС) бюджет  
в  смт. Чабани  

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

23 Реконструкція 	трансформаторних  2 800 Місцевий  
підстанцій  бюджет  

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

25 Заміна  водопроводу  700 Місцевий  
бюджет  

26 Проект 	прокладання 	резервного  50 Місцевий  
кабетпо  бюджет  

27 Благоустрій  та  очищення  лісосмуг  500 Інші  кошти, не  
заборонені  

законодавством  
28 Облаштування  паркової  зони  2 000 Місцевий  

бюджет  
Інші  кошти, не  
заборонені  

законодавством  
29 Придбання  асенізаційної  машини  1 000 Районний  

бюджет  
30 Встановлення  відеокамер  1 350 Місцевий  

бюджет  
31 Встановлення  радіоточок  450 Місцевий  

бюджет  
32 Розчищення  та  благоустрій  водойми  3 149,3 Обласний  

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

бюджет  
33 Капітальний 	ремонт 	тротуару 	та  1002,56 Районний  

спортивного 	майданчика 	по 	вул. бюджет  
Садова  Ns 1 в  с. Новосілки  Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  



34 Реконструкція  пішоходної  зони  від  715,48 Районний  
вул. 	Васильківська 	83, 	до 	вул. бюджет  
Васильківська 	95 	в 	с. 	Новосілки  
Киево-Святошинського 	району  
Київської  області  (коригування) 

35 Реконструкція 	виїздів 	з  1 497,13 Районний  
прибудинкової 	території 	вул. бюджет  
Васильківська 	97 	в 	с. 	Новосілки, 
Киево-Святошинського 	району, 
Київської  області  (коригування) 

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
36 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 3 650 Районний  

Центральна  в  смт. Чабани  бюджет  
37 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 1 000 Районний  

Польова  від  вул. Веселкова  до  вул. бюджет  
Троїцька 	в 	смт. 	Чабани 	Киево- Обласний  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет  
області  Державний  

бюджет  
38 Капітальний  ремонт  тротуарів  по  вул. 479,1 Районний  

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

Машинобудівників , 1-3 в  смт. Чабани  бюджет  
40 Капітальний  ремонт  тротуарів  по  вул. 570,5 Районний  

Садова, 10-18 в  с. Новосілки  бюджет  
41 Капітальний  ремонт  проїзду  та  Районний  

автостоянок  по  вул. Садова  Ns 11, 17, бюджет  
19 в  с. Новосілки  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  1 432,98 

42 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Тіниста, від  вул. Сунична  до  вул. бюджет  
Тіниста, 7-А  в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  561,39 

43 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Академічна  від  буд. Ns 1 до  буд. Ns 14 в  бюджет  
с. Новосілки  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  769,30 

44 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Виноградна,l7/8-24 в  смт. Чабани  бюджет  
Киево-Святошинського  району  
Київської  області  842,58 

45 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Квіткова, від  вул. Квіткова, 1 до  вул. бюджет  
Південна  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  983,94 



100 

області  
46 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  

Виноградна, від  вул. Південна  до  вул. бюджет  
Виноградна  в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  562,09 

47 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Грушева, від  вул. Центральна  до  вул. бюджет  
Грушева, 5 в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  1 432,94 

48 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Лермонтова, від  вул. Васильківська  до  бюджет  
буд. Ns2 в  с. Новосілки  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  1 492,64 

49 Капітальний  ремонт  проїзду  та  Районний  
автостоянки  по  вул. Садова  Ns 5 в  с. бюджет  
Новосілки  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  1 088,99 

50 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Квіткова, від  вул. Південна, 14 до  вул. бюджет  
Квіткова, 17 в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  869,93 

51 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Центральна, від  вул. Яблунева, 14 до  бюджет  
вул. Центральна, 35 в  смт. Чабани  
Киево-Святошинського  району  
Київської  області  490,80 

52 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Вишнева, від  вул. Київська, 18 до  вул. бюджет  
Вишнева, 21 в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  1 248,44 

53 Капітальний  ремонт  дороги  вул. Районний  
Либідська, від  буд. Ns 5 до  пров. бюджет  
Академічного  в  с. Новосілки  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  994,13 

54 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Південна  від  вул. Польва  до  вул. Нова  бюджет  
в  смт. Чабани  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  1 493,23 

55 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Яблунева  від  вул. Центральна  до  вул. бюджет  
Яблунева, 3 в  смт. Чабани  Киево- 701,80 
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Святошинського  району  Київської  
області  

56 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Васильківська , Ns 83-Б  до  вул. В. бюджет  
Ермоленка, Ns 62 в  с. Новосілки  
Киево-Святошинського  району  
Київської  області  793,85 

57 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Малинова, від  вул. Київська  до  вул. бюджет  
Малинова, 12 в  смт. Чабани  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  641,23 

58 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Фіалкова  від  буд. Ns 1 до  буд. Ns 17 в  бюджет  
с. Новосілки  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  879,44 

59 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Центральна  від  буд. №  23 до  вул. бюджет  
Теремська  в  с. Новосілки  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
област  1 461,47 

60 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Районний  
Шкільна  від  буд. №  10 до  буд. №  15 в  бюджет  
с. Новосілки  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  450,68 

61 Районний  
бюджет  

Реконструкція  проїжджої  частини  по  Обласний  
вул. Троїцька  в  смт. Чабани  Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  Державний  
області  (коригування) 1 000 бюджет  

ОСВІТА  
62 Будівництво  ЗОШ  в  смт. Чабани  на  10 000 Районний  

720 учнів  бюджет  
Обласний  
бюджет  

Державний  
бюджет  
Місцевий  
бюджет  

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

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

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

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

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

ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
68 Будівництво  стадіону  2 500 Районний  

бюджет  
69 Будівництво 	баскетбольного  1 872,9 Районний  

майданчику 	по 	вул. 	Озерна 	в 	с. бюджет  
Новосілки  

70 Будівництво  футбольного  майданчику  1 925,31 Районний  
по  вул. Озерна  в  с. Новосілки  бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРШМ  
71 Проект 	меморіалу 	Пам'яті 	та  1000 Районний  

благоустрій  території  біля  районного  бюджет  
будинку  культури  

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

ДУХОВНІСТЬ  
73 Будівництво  Свято-Троїцького  Храму  1 500 Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ВСЬОГО: 116 451,9 
БІЛОГОРОДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Розробка 	проекту 	напірної 	очисної  600 Місцевий  

споруди 	каналізаційних 	стоків  бюджет  
с. Білогородка  вул. Шкільна,3оряна  

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

3 Розробка 	проекту 	реконструкції  1700 Місцевий  
централізованого 	водопостачання  бюджет  
с. Білогородка  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
4 Капітальний 	ремонт 	вуличного  2 000 Місцевий  

освітлення 	с. 	Білогородка 	та  бюджет  
Шевченкове  
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УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
5 Капітальний 	ремонт 	асфальтового  3 500 Районний, 

покриття  вулиць  4 000 Місцевий  
бюджет  

ОСВІТА  
б  Утеплення  Білогородської  ЗОШ  Ns 1 5 000 Районний  

бюджет  

ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ  
7 Капітальний 	ремонт 	приміщення  1200 Місцевий  

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

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

КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  
9 Капітальний 	ремонт 	будинку  1500 Місцевий  

культури  с. Білогородка  бюджет  

ВСЬОГО: 22 800 
БОБРИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
1 Реконструкція  перехрестя  2 700 Районний  

вул.Шевченка, вул.Садова  та  бюджет  
вул.Шкільна  в  с.Бобриця  

2 Капітальний  ремонт  проїзної  частини  1 700 Районний  
по  вул.Набережна  в  с. Бобриця  бюджет  

3 Капітальний  ремонт  проїзної  частини  5 200 Обласний  
по  вул.Соснова  в  с. Бобриця  бюджет  

4 Капітальний  ремонт  проїзної  частини  1 500 Обласний  
по  вул.Південна  в  с. Бобриця  бюджет  

5 Капітальний  ремонт  проїзної  частини  3 000 Обласний  
по  вул.Лугова  в  с. Бобриця  бюджет  

б  Виготовлення  проектно-кошторисної  50 Місцевий  
документації 	капітальний 	ремонт  бюджет,інші  
проїзної  частини  по  вул.Соснова  кошти  

незаборонені  
законодавством  

7 Виготовлення  проектно-кошторисної  20 Місцевий  
документації 	капітальний 	ремонт  бюджет,інші  
проїзної  частини  по  вул.Південна  кошти  
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незаборонені  
законодавством  

8 Виготовлення  проектно-кошторисної  35 Місцевий  
документації 	капітальний 	ремонт  бюджет,інші  
проїзної  частини  по  вул.Лугова  кошти  

незаборонені  
законодавством  

ОСВІТА  
9 Капітальне 	Будівництво 	дитячого  10 300 Обласний, 

садочка-школи 	на 	180 	учнів 	в  районний, 
с.Бобриця  місцевий  

бюджети, 
інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ВСЬОГО: 24 505 
БУЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
1 Освітлення  території  сіл  Бузівської  Місцевий  

сільської  ради  300 бюджет  
УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  

2 Обласний, 
Реконструкція  та  капітальний  ремонт  6 000 районний, 
сільських  дооріг  бюджет  

3 Поточний  ремонт  доріг  1 000 Місцевий  
бюджет  

ОСВІТА  
4 Утеплення  ДЗ  (ясла-садок) Обласний, 

«Пролісок» 5 067 районний, 
бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  
5 Реконструкція  клубу  в  с. Хмільна  7 000 Обласний, 

районний, 
бюджет  

6 Будівництво  культурно- 5 000 Обласний, 
розважального  та  спортивного  районний, 
комплексу  села  Бузова  бюджет  

ВСЬОГО: 24 367 
ВІТО-ПОШТОВА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Придбання  спеціальної  техніки  400 Районний  

бюджет  
Місцевий  

2 Зонування  території  с.Віта-Поштова  150 бюджет  
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ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
Освітлення  вуличне  с.Віта-Поштова  500 Місцевий  

3 та  с.Юрівка  бюджет  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
Районний, 

Капітальний  ремонт  доріг  1 000 місцевий  
4 бюджет, 

інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
Районний, 
місцевий  

5 Поточний  ремонт  доріг  
300 

бюджет, 
інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
Районний, 
місцевий  

б  Виготовлення  проектно-кошторисної  
160 

бюджет, 
документації  інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ОХОРОНАЗДОРОВЯ  
Реконструкція 	медамбулаторії  Місцевий  

7 с.Юрівка  200 бюджет  

8 Реконструкція  ФАП  с.Віта-Поштова  100 
Місцевий  
бюджет  

ОСВІТА  
Добудова  ДНЗ  в  с. Віта- Поштова  15 000 Районний  

9 бюджет  

ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  300 Місцевий  

10 бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  
Матеріально -технічне 	забезпечення  100 Місцевий  

11 будинку  культури  с.Віта-Поштова  бюджет  

ВСЬОГО: 18 210 
ГАТНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Улаштування  дренажної  каналізації  400 Місцевий  

бюджет  
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УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
2 Поточний  ремонт  доріг  500 Місцевий  

бюджет  
3 Капітальний  ремонт  доріг  3 000 Місцевий  

бюджет  
ОСВІТА  

4 Будівництво 	дитячого 	навчального  10 000 Місцевий  
закладу  на  280 місць  бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  
5 Музична  апаратура  400 Місцевий  

бюджет  

ВСЬОГО: 14 300 
ГОРЕНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Виготовлення  проектно-кошторисної  300 Місцевий  

документації  по  об'екту  "Центр  бюджет  
безпеки  громадян  в  с. Гореничі  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області" 

2 Капітальний  ремонт  двоповерхового  4 000 Районний  
житлового 	будинку 	по 	вул. бюджет  
Антонова, 	7 	с. 	Гореничі 	Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  

3 Розробка 	проекту 	по 	об' екту  20 Місцевий  
«Система 	відведення  дощових  та  бюджет  
талих  вод  по  вулиці  Київська  від  
вулиці  П.Тичини  до  вулиці  Бальзака» 

4 «Будівництво  системи 	відведення  200 Місцевий  
дощових  та  талих  вод  по  вулиці  бюджет  
Київська  від  вулиці 	П.Тичини  до  
вулиці  Бальзака» 

5 Розширення  системи  відеонагляду  200 Місцевий  
бюджет  

б  Розробка  проекту  по  об'екту  50 Місцевий  
"Будівництва  дренажної  системи  по  бюджет  
вул. Дачна, 2 та  Дачна,2а  в  с. Стоянка  
Киево-Святошинського  району  
Київської  області  " 

7 Проведення  робіт  по  корегуваншо  600 Місцевий  
генерального  плану  с. Гореничі  бюджет  
Киево-Святошинського  району  
Київської  області  

8 Вишукувальні  роботи  з  виготовлення  500 Місцевий  
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топографо-геодезичної  зйомки  в  бюджет  
масштабі  1:500 в  с. Гореничі  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
9 Будівництво  вуличного  освітлення  в  1 500 Районний  

селі  Гореничі  Киево-Святошинського  бюджет  
району  Київської  області  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
10 Капітальний  ремонт  дороги  по  вулиці  850 Місцевий  

Висоцького 	в 	с. 	Гореничі 	Киево- бюджет  
Святошинського 	району 	Київської  
області  

11 Капітальний  ремонт  дороги  по  вулиці  1 500 Місцевий  
Антонова 	в 	с. 	Гореничі 	Киево- бюджет  
Святошинського 	району 	Київської  
області  

12 Поточний  ремонт  дороги  по  вулиці  200 Місцевий  
Вільна 	в 	с.Гореничі 	Киево- бюджет  
Святошинського 	району 	Київської  
області  

13 Будівництво 	тротуару 	по 	вулиці  1000 Місцевий  
Перепелина 	в 	с.Гнатівка 	Киево- бюджет  
Святошинського 	району 	Київської  
області  

14 Капітальний 	ремонт 	дороги 	від  470 Місцевий  
вулиці 	Перепелина 	до 	вулиці  бюджет  
Шевченка 	в 	с.Гнатівка 	Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  

15 Поточний  ремонт  дороги  по  вулиці  200 Місцевий  
Польова  від  вулиці  Соборна  до  вулиці  бюджет  
Військова  в  с. Гореничі  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  

16 Капітальний  ремонт  дороги  по  вулиці  980 Місцевий  
П. Тичини  в  с. Гореничі  Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  
області  

17 Капітальний  ремонт  дороги  по  вулиці  890 Місцевий  
Березова  в  с. Гореничі 	Киево- бюджет  
Святошинського  району  Київської  
області  

18 Капітальний  ремонт  дороги  по  вулиці  1 500 Місцевий  
Московська  від  вулиці  Торгівельна  до  бюджет  
вулиці 	Електриків 	в 	с. 	Гнатівка  
Киево-Святошинського 	району  



Киівськоі  області  
19 Капітальний 	ремонт 	дороги 	від  450 Місцевий  

вулиці  Петрушанська, 8/2 до  вулиці  бюджет  
Київська, 9/4 в  с. Гореничі  Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  

20 Капітальний  ремонт  дороги  по  вулиці  550 Місцевий  
М.Рильського  від 	вулиці  Матросова  бюджет  
до  вулиці  П.Тичини 	в  с. Гореничі  
Киево-Святошинського 	району  
Київської  області  

ОХОРОНАЗДОРОВЯ  
21 Оздоровлення 	дітей 	Гореницької  550 Місцевий  

сільської  ради  бюджет  

ОСВІТА  
22 Розробка  робочої  документації  1 400 Місцевий  

"Реконструкція  Гореницької  бюджет  
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  
Киево-Святошинського  району  
Київської  області" 

23 Капітальний 	ремонт 	(підсилення  1000 Місцевий  
фундаменту 	стін) 	фасаду 	ДНЗ  бюджет  
"Сонечко" в  с. Гореничі  по  вулиці  Районний  
Гайдая,7 	Киево-Святошинського  бюджет  
району  Київської  області  

24 Розробка 	проектно-кошторисної  500 Районний  
документації 	капітального 	ремонту  бюджет  
(утеплення 	стін) 	фасаду 	ДНЗ  
"Сонечко" в  с. Гореничі  по  вулиці  
Гайдая,7 	Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

25 Капітальний  ремонт  (утеплення  стін) 5 500 Районний  
фасаду  ДНЗ  "Сонечко " в  с. Гореничі  бюджет  
по 	вулиці 	Гайдая,7 	Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  

26 Технічне 	 переоснащення  500 Місцевий  
розподільчого 	вузла 	гарячого  бюджет  
водопостачання  ДНЗ  "Сонечко" по  
вул. 	Гайдая, 	7 с. 	Гореничі  Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  

ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ  
27 Придбання  та  встановлення  дитячих  200 Місцевий  

майданчиків  бюджет  
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28 Розробка 	проекту 	критого 	міні  700 Районний  
стадіону  по  вулиці  Садова,l0Б  в  с. бюджет  
Гореничі 	Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

КУЛЬТУРА  І  ТУРШМ  
29 Розробка  проектно-кошторисної  100 Місцевий  

документації  по  об'екту  бюджет  
"Облаштування  зони  відпочинку  по  
вулиці  Соборна  в  с. Гореничі  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області" 

30 Розробка  проектно-кошторисної  100 Місцевий  
документації  по  об'екту  бюджет  
"Облаштування  паркової  зони  
відпочинку  по  вулиці  Шевченка  в  селі  
Лука  Киево-Святошинського  району  
Київської  області" 

31 Облаштування  (будівництво) паркової  1 000 Місцевий  
зони  відпочинку  по  вулиці  Шевченка  бюджет  
в  селі  Лука  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

ВСЬОГО: 27 510 
ГОРЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Поточний  ремонт  котельні  по  вул. 48 Місцевий  

Лісна  в  с. Горенка  бюджет  
2 Встановлення  зупинки  громадського  20 Місцевий  

транспорту  в 	с. Горенка  бюджет  
3 Придбання  контейнерів  для  ТПВ  40 Місцевий  

бюджет  
4 Кронування  дерев  100 Місцевий  

бюджет  
ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  

5 Поточний  ремонт  вуличного  200 Місцевий  
освітлення  бюджет  

б  Капітальний  ремонт  вуличного  500 Місцевий  
освітлення  бюджет  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
7 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  835,122 Районний  

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

8 Капітальний 	ремонт 	частини  1303,475 Районний  
дорожнього  покриття  в  по 	вул. бюджет  
Лісна  в  с. Горенка, Київська  область, 
Киево-Святошинський  район  
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9 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  1 35 1,644 Районний  
покриття  в  по  вул. Івана  Франка  в  с. бюджет  
Горенка, 	Київська 	область, 	Киево- 
Святошинський  район  

10 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  1460,006 Районний  
покриття  в  по 	пров. Папулова 	в  с. бюджет  
Горенка, 	Київська 	область, 	Киево- 
Святошинський  район  

11 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  2 311,141 Районний  
покриття  в  по 	вул. Молодіжна  в  с. бюджет  
Горенка, 	Київська 	область, 	Киево- 
Святошинський  район  

12 Капітальний  ремонт 	окремої  части  1 113,540 Районний  
дорожнього 	покриття 	в 	по 	вул. бюджет  
Пушкіна 	в 	с. 	Горенка, 	Київська  
область, Киево-Святошинський  район  

13 Капітальний 	ремонт 	дорожнього  2 370,600 Районний  
покриття, вул. Лісна, с. Мощун  бюджет  
Встановлення 	дорожніх 	знаків 	та  50 Місцевий  
дорожньої  розмітки  в  с. Горенка  бюджет  

ОХОРОНАЗДОРОВЯ  
14 Капітальний  ремонт  приміщення  1 000 Районний  

Горенської  лікарської  амбулаторії  бюджет  
загальної  практики  сімейної  
медицини  в  с. Горенка  

ОСВІТА  
15 Реконструкція  Горенської  ЗОШ  1-3 1 500 Районний  

ст. бюджет  
ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ  

16 Встановлення  дитячих  майданчиків  140 Місцевий  
бюджет  

17 Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  200 Місцевий  
бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРШМ  
18 Поточний  ремонт  клубу  в 	с. 45 Місцевий  

Мощун  бюджет  
ДУХОВНІСТЬ  

19 Проведення  дня  села  Горенка  150 Місцевий  
бюджет  

20 Проведення  дня  села  Мощун  50 Місцевий  
бюджет  

21 Облаштування  пам'ятників  воїнам  150 Місцевий  
ВВВ  з  встановленням  паркану  в  бюджет  
с.Горенка  та  в  с.Мощун  

ВСЬОГО: 14 938,528 
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ДМИТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

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

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

3 Капітальний  та  поточний  ремонт  2 000 Місцевий  
багатоповерхових  будинків  бюджет  

4. Виготовлення  проекту  пониження  190 Місцевий  
рівня  грунтових  вод(дренажу) по  вул  бюджет  
Садовій  с.Дмитрівка, вул  Сосновій  
с  . Капітанівка  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
5 Освітлення  населених  пунктів  1 000 Обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджети  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
6 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 5 000 Обласний, 

Північна  в  районний, 
с. Дмитрівка  місцевий  

бюджети  
7 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 2 610 Обласний, 

Вишнева  в  районний, 
с. Дмитрівка  місцевий  

бюджети  
8 Капітальний  ремонт  дороги  по  пр. 1 870,326 Обласний, 

Шевченка  2 в  с. Мила  районний, 
місцевий  
бюджети  

9 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул  2 874,4 Обласний, 
Садовій  в  с. Мила  районний, 

місцевий  
бюджети  

10 Поточний, ямковий  ремонт  доріг  500 Місцевий  
вулиць  сіл  ради  бюджет  

ОХОРОНАЗДОРОВЯ  
11 Виготовлення  проекту  та  400 Місцевий  

встановлення  автоматичної  системи  бюджет  
пожежогасіння  приміщення  
медамбулаторії  
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ОСВІТА  
12 Капітальний  ремонт(утеплення) 5 000 Районний, 

приміщення  Дмитрівської  місцевий  
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  бюджети  

13 Добудова  приміщення  дошкільного  2 260 Районний, 
навчального  закладу  в  с.Дмитрівка  місцевий  

бюджет  
14 Виготовлення  проекту  та  встановлення  800 Місцевий  

автоматичної  системи  пожежогасіння  бюджет  
приміщення  дошкільного  навчального  
закладу  

ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
15 Утримання  стадіону  в  с.Дмитрівка  100 Місцевий  

бюджет  
16 Утримання  спортивного  клубу  « 550 Районний, 

Лідер» місцевий  
бюджети  

17 Оздоровлення  дітей  199 Місцевий  
бюджет  

18 Облаштування  та  наповнення  500 Місцевий  
дитячих  та  спортивних  майданчиків  бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  
19 Поточний  ремонт  приміщення  будинку  199 Місцевий  

культури  с.Дмитрівка  бюджет  
20 Виготовлення  проекту  капітального  500 Районний, 

ремонту  приміщення  будинку  культурі  Місцевий  
бюджет  

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

ІНШЕ  
22 Виготовлення  проекту  та  300 Місцевий  

встановлення  автоматичної  системи  бюджет  
пожежогасіння  приміщення  
ВИКОНКОМу  

ВСЬОГО: 32 608,536 
ЗАБІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Реконструкція 	станції 	біологічної  4 040 Обласинй, 

очистки 	води 	з 	пропускною  райоиний  
спроможністю  200 м. куб.доба  бюджети, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
2 Благоустрій  села  200 Місцевий  

бюджет  
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3 Реалізація  програми  «Безпечне  село» 250 Обласинй, 
райоиний  
бюджети, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  

3 Поточний 	ремонт 	вуличного  60 Місцевий  
освітлення  бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  

4 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 2 716,5 Обласний  
Лісовій  бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
5 Поточний  ремонт  доріг  по  вулицях  200 Місцевий  

села  бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
6 Придбання  вуличних  тенажерів  40 Місцевий  

бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  

7 Встановлення  дитячого  майданчику  60 Місцевий  
на  новому  масиві  бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  

8 Надання 	Матеріальної 	допомоги  300 Місцевий  
згідно  Програми  «Турбота» бюджет  

ВСЬОГО: 7 866,5 
КНЯЖИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Придбання  сміттевоза  1 900 Обласний  

районний  
місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  
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законодавством  
2 Реконструкція  водопроводу  Обласний  

районний  
місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  

3 Освітлення  пішохідних  переходів  та  Обласний  
облаштуваннязупинок  центральної  районний  
вулиці(проект) місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ОХОРОНАЗДОРОВЯ  

4 Виготовлення  проектно-кошторисної  1 490 Обласний  
документації  добудови  Жорнівської  районний  
амбулаторії  та  початок  будівництва  місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ОСВІТА  

5 Виготовлення  проектно-кошторисної  1490 Обласний  
документації 	на 	добудову 	ДНЗ  районний  
«Княжичанка» та  початок  будівництва  місцевий  

бюджет, інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
б  Виготовлення  проектно-кошторисної  1 490 Обласний  

документації  на  будівництво  районний  
спортивного  стадіону  та  його  місцевий  
будівництво  бюджет, інші  

кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 6 370 

КРЮКІВЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

1 Будівництво 	зовнішніх 	мереж  1000 Обласний, 
каналізації  в  с. Крюківщина  Районний, 
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Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Будівництво  зовнішніх  мереж  3 140 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  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Капітальний  ремонт  бюветів  в  500 Обласний, 

с.Крюківщина  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
5 Придбання  житла  для  працівників  1 000 Обласний, 

соціальної  сфери  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
б  Капітальний  ремонт  зупинок  300 Обласний, 

громадського  транспорту  в  Районний, 
с.Крюківщина  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  

7 Реконструкція 	електромереж  500 Районний, 
вуличного  освітлення  с.Крюківщина  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
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УТРИМАННЯАВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
8 Капітальний  ремонт  доріг  5 000 Обласний, 

Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
9 Поточний  ремонт  доріг  1 500 Обласний, 

Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ОХОРОНА  ЗДОРОВ'Я  

10 Реконструкція 	приміщення 	під  1492 Районний, 
медичну  амбулаторію  по  вул.Вишнева  Місцевий  
27 в  с.Крюківщина  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ОСВІТА  

11 Облаштування 	та 	озеленення  400 Районний, 
спортивного  майданчика  в  ЗДО  (ясла- Місцевий  
садок) «Барвіною> бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
12 Виготовлення  проектно-кошторисної  50 Районний, 

документації  на  капітальний  ремонт  Місцевий  
третього  поверху  ЗДО  (ясла-садок) бюджет, 
«Барвінок» Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

13 Реконструкція  Крюківщинської  ЗОШ  7 386 Районний, 
І-ІІІ  ст. на  528 учнів  в  с.Крюківщина  Державний  
по  вул.Мічуріна  12а  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  

14 Капітальний  ремонт  парку  імені  А. Г. 5 000 Районний, 
Шевченка  на  розі  вул. Одеської  та  Місцевий  
вул. Парникової  в  с. Крюківщина  бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  
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законодавством  
15 Будівництво  майдану  з  пам'ятником  3 000 Обласний, 

на  перехресті  вулиць  Балукова  та  Районний, 
Мічуріна  в  с.Крюківщина  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 31 268 

ЛІСНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

1 Капітальний 	ремонт 	огорожі  300 Місцевий  
кладовища  бюджет  

2 Виготовлення 	та 	монтаж  300 Місцевий  
залізобетонних 	сходів 	на 	площі  бюджет  
Грушевського  та  на  пров.Шкільному  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
3 Поточний  ремонт  мереж  вуличного  150 Місцевий  

освітлення  бюджет  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
4 Поточний  ремонт  доріг  900 Місцевий  

бюджет  
5 Капітальний 	 ремонт  1100 Районний  

асфальтобетонного 	покриття 	по  бюджет  
вул. Клубній  

б  Капітальний 	 ремонт  1480 Районний  
асфальтобетонного 	покриття 	по  бюджет  
пров.Ватутіна  

7 Придбання  та  встановлення  знаків  100 Місцевий  
дорожнього  руху  бюджет  

8 Встановлення  обмежувачів  швидкості  100 Місцевий  
бюджет  

ОСВІТА  
9 Проектування 	дитячого 	садка 	в  1 000 Місцевий  

с. Лісники  бюджет  
ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ  
10 Встановлення  огорожі  на  спортивній  200 Місцевий  

площадці  бюджет  
КУЛЬТУРА  І  ТУРШМ  

11 Поточний 	ремонт 	вестибюля 	та  300 Районний  
коридора  клубу  с.Лісники  бюджет  

12 Капітальний  ремонт  покрівлі  клубу  1 400 Районний  
бюджет  

БЛАГОУСТРІЙ  
13 Облаштування  паркових  зон  300 Місцевий  

бюджет  
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14 Облаштування  дитячих  майданчиків  150 Місцевий  
бюджет  

15 Озеленення  території  100 Місцевий  
бюджет  

16 Обрізка  дерев  200 Місцевий  
бюджет  

17 Чистка  канав  100 Місцевий  
бюджет  

18 Встановлення  опорних  стін  по  500 Місцевий  
вул.Ватутіна,вул.Вишнева  бюджет  

19 Капітальний  ремонт  містків  по  вул: 800 Місцевий  
Козача, Клубна, пров.Ватутіна  бюджет  

ІНШЕ  
20 Розробка  детальних  планів  територій  300 Місцевий  

в  межах  населеного  пункту  бюджет  
Лісниківської  сільської  ради  

ВСЬОГО: 9 780 
ЛИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
Капітальний  ремонт  арт  свердловини  707,074 Обласний, 

1 водозабору 	підземних 	вод 	для  Районний, 
забезпечення 	мешканців 	с.Личанка  Місцевий  
Киево-Святошиського 	району, бюджет, 
Київської  області  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
2 Реконструкція 	мереж 	вуличного  1500 Районний, 

освітлення 	в 	с.Личанка 	Киево- Місцевий  
Святошиського 	району, 	Київської  бюджет, 
області  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
3 Капітальний  ремонт  доріг  2 000 Районний, 

Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

ОХОРОНАЗДОРОВЯ  
4 Поточний 	ремонт 	приміщення  200 Місцевий  

амбулаторії 	загальної 	практики  бюджет, 
сімейної  медицини  Інші  кошти  не  
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заборонені  
законодавством  

ОСВІТА  
5 Реконструкція 	(перша 	черга) 	з  19376,546 Районний, 

добудовою  корпусу  ДНЗ  (ясла-садок) Місцевий  
"Калинка" Личанської  сільської  ради  бюджет, 
Киево-Святошинського 	району  Інші  кошти  не  
Київської  області  заборонені  

законодавством  
ПІДТРИМКА  СІМЇ,ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ,ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
6 Виготовлення  проектної  документації  100 Районний, 

на  будівництво  стадіону  Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  

7 Освітлення  сцени  клубу  с.Личанка  250 Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ДУХОВНІСТЬ  

8 Облаштування  приміщення  церкви  500 Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 24 633,62 

МИРОЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

1 Будівництво  водопровідної  мережі  з  11359,967 Обласний, 
влаштуванням 	артезіанської  Районний, 
свердловини  в  с. Мироцьке  Киево- Місцевий  
Святошинського  р-ну  Київської  обл. бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
УТРИИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  

2 Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Обласний, 
Дружби  (від  Ns 2- е  до  Ns 73) в  с. 1 042, 742 районний  
Мироцьке 	Киево 	— місцевий  
Святошинськогорайону 	Київської  бюджет  
області  
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3 Капітальний 	ремонт 	пішохідних  798,211 районний  
доріжок 	комунальної 	власності  місцевий  
прилеглої  території  мкдамбулаторії  за  бюджет  
адресою: 	Київська 	область, 	с. 
Мироцьке, вул. Центральна, 1 

ВСЬОГО: 13 200,92 
МИХАЙЛІВСЬКО -РУБЕЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
1 Реконструкція 	 зовнішнього  265 Районний, 

освітлення  автомобільної  дороги  по  Місцевий  
вул. Хутірська  від  буд  N~55 до  №65/27 бюджет, 
в  с. Михайлівка-Рубежівка  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

2 Реконструкція 	 зовнішнього  191 Районний, 
освітлення  автомобільної  дороги  по  Місцевий  
вул. 	Зарічна 	в 	с. 	Михайлівка- бюджет, 
Рубежівка 	до 	межі 	смт. 	Ворзель  Інші  кошти  не  
Ірпінського  району  заборонені  

законодавством  
3 Реконструкція 	 зовнішнього  557,9 Районний, 

освітлення  автомобільної  дороги  від  Місцевий  
заправки  КЛО  по  вул. Технічна,l с. бюджет, 
Забуччя  до  межі  з  м. Ірпінь  Інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

4 Реконструкція 	 зовнішнього  455,3 Районний, 
освітлення  автомобільної  дороги  від  Місцевий  
заправки  КЛО  по  вул.. Технічна,l с. бюджет, 
Забуччя 	до 	вул. 	Хутірська 	в 	с. Інші  кошти  не  
Михайлівка-Рубежівка  заборонені  

законодавством  
УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  

5 Реконструкція 	проїзної 	частини  1489,2 Районний, 
перехрестя  вул. Хутірська, Східна  в  с. Місцевий  
Михайлівка-Рубежівка  бюджет  

6 Будівництво  дороги  в  с. Михайлівка- 1 142,83 Обласний  
Рубежівка  від  вул. Житомирська  до  бюджет  
вул. Гірська  Районний  

бюджет  
7 Реконструкція  дороги  по  вул. Садова  1 500 Районний, 

(від  №123 до  №125) в  с. Михайлівка- Місцевий  
Рубежівка  бюджет  

ОСВІТА  
8 Будівництво 	ІІ-го 	корпусу 	ДНЗ  2 475,5 Обласний  

«Червона  Шапочка» кількістю  місць  бюджет  
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100, за  адресою  вул. Київська, 3-А  с. 	 Районний  
Михайлівка-Рубежівка 	 бюджет  
Технічне  переоснащення  топкової 	1178,8 	Районний, 
ДНЗ  (ясла-садок) «Червона  Шапочка» 	 Місцевий  
Михайлівсько -Рубежівської  сільської 	 бюджет, 
ради  Киево-Святошинського  району 	 Інші  кошти  не  
Київської  області  у  зв'язку  з 	 заборонені  
бvдівництвом  ІІ-го  корпvсv ДНЗ 	 законодавством  

[ІІДТРИМКА  СІМІ, ДІТЕИ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
10 Улаштування 	 спортивно  го 	1498,5 	Районний, 

майданчику  розміром  42*22м. в  с. 	 Місцевий  
Михайлівка-Рубежівка, 	 ву  л. 	 бюджет, 
Шкільна, 186 
	

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

	

11 Улаштування  бігової  доріжки  в  с. 	1495 	 Районний, 
Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 	 Місцевий  
186 	 бюджет  

	

12 Улаштування  глядацьких  трибун  та 	1500 	Районний, 
роздягалень, в  с. Михайлівка- 	 Місцевий  
Рубежівка, вул..Шкільна,186 	 бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  
13 Реконструкція 	адміністративної 	1000 	Районний, 

будівлі  за  адресою  вул. Шкільна, 1 в  с. 	 Місцевий  
Михайлівка-Рубежівка 	(Будинок 	 бюджет, 
культури) 	 інші  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

14 

15 

Реконструкція  пішохідної  зони  
навколо  меморіалу  по  вул. Шкільна  в  
с. Михайлівка-Рубежівка  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  

Будівництво  дитячих  спортивних  
майданчиків  по  вул. Шкільна  в  с. 
Михайлівка-Рубежівка 	Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  

1 499,9 

1 481 

Районний, 
Місцевий  
бюджет  

Районний, 
Місцевий  
бюджет  

	

f[~ Будівництво  парку  відпочинку  по  вул. 	1 499,6 
	

Районний, 

	

Шкільна  в  с. Михайлівка-Рубежівка 
	 Місцевий  

Киево-Святошинського 	району 
	

бюджет  
Київської  області  

І 	І 	 всьогО: і 	19 229,53 	І 	 І  
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МУЗИЧАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

1 Очищення  скважини  в  с.Музичі  100 Місцевий  
бюджет, 

2 Капітальний  ремонт  покрівель  в  3 000 Районний  
багатоповерховихбудинках  житлового  бюджет  
комунального  господарства  в  с. 
Музичі  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
3 Обслуговування  вуличного  освітлення  100 Місцевий  

бюджет, 

4 Оплата  за  електроенергію  (вуличне  500 Місцевий  
освітлення) бюджет  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
5 Виготовлення  проектів  по  410 Районний  

капітальному  ремонту  доріг  в  бюджет  
с.Музичі:вул.Надозерна  30 до  вул. 
Польова,Прорізна, 
Проектна,3елена,Набережна,площа  
дитячого  садка  «Перлинка» 

б  Капітальний  ремонт  дороги  по  вул. 1 225 Районний  
Надозерна  30 до  вул. Польова  в  с. бюджет  
Музичі  

7 Капітальний  ремонт  площі  дитячого  300 Районний  
садка  «Перлинка» бюджет  

ОХОРОНА  ЗДОРОВ'Я  
8 Капітальний  ремонт  медичної  1 500 Районний  

амбулаторії  в  с. Музичі  бюджет  
ОСВІТА  

9 Утеплення  Музичанської  ЗОШ  2 000 Районний  
бюджет  

10 Утеплення 	та 	ремонт 	даху 	ДНЗ  1500 Районний  
«Перлинка» бюджет  

11 Виготовлення  проектної  документації  200 Районний  
на 	будівництво 	стадіону  бюджет  
Музичанської  ЗОШ  

12 Встановлення  очисної  системи  води  150 Районний  
ДНЗ  «Перлинка» бюджет  

ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ  
13 Забезпечення  фінансування  прграм: 200 Місцевий  

«Турбота» , «Розвиток  фізичної  бюджет  
культури  та  спорту» , «Діти  інваліди». 
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КУЛЬТУРА  І  ТУРШМ  
14 Придбання  штор  для  будинку  500 Районний  

культури  с. Музичі  бюджет  

15 Капітальний  ремонт  та  реконструкція  500 Районний  
підвального  приміщення  будинку  бюджет  
культури  с.Музичі  

ДУХОВНІСТЬ  
16 Будівництво 	та 	виготовлення  500 Районний  

майданчика 	з 	памятником 	воїнам  бюджет  
АТО  та  ВВВ. 

ВСЬОГО: 12 685 
МАЛЮТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Продовження 	 будівництва  

електричних  мереж  села  Матпотянка  з  1 000 Районний  
монтажем 	трансформаторних  бюджет  
підстанцій  

2 Придбання  трактора  з 	додатковим  
обладнанням  900 Районний  

бюджет  

3 Обрізка  аварійних  дерев  на  території  70 Місцевий  
сіл  Матпотянка  та  Іванків  бюджет  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
4 Капітальний  ремонт  доріг  1 000 

Районний  
бюджет  

5 Ямковий 	ремонт 	вулиць 	сіл  80 Місцевий  
Матпотянка  та  Іванків  бюджет  

ОСВІТА  
6 Виготовлення  проектно-кошторисної  

документації  на  дитячу  дошкільну  700 Районний  
установу  на  95 місць, об'еднаної  зі  бюджет  
школою  І  ступеня  на  50 місць  в  селі  
Матпотянка  

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

ВСЬОГО: 3 750 
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ПЕТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

1 Будівництво  колектора  в  с. Петрушки  1 462 Обласний, 
Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Реконструкція 	топкової 	сільської  110 Обласний, 

ради  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Кронування  аварійних  дерев  по  селу  15 Обласний, 

Петрушки  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Внесення  змін  до  генерального  плану  200 Обласний, 

с.Петрушки  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  

1 Реконструкція 	вуличного  освітлення  230 Обласний, 
в 	с. 	Петрушки 	по 	вул.Квіткова, Районний, 
Богуна  Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  

2 Капітальний 	ремонт 	вуличного  197 Обласний, 
освітлення  в  с. Петрушки  по  вулицях  Районний, 
Дзвінкова, 	Індустріальна, 	40річчя  Місцевий  
Перемоги. бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
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УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
1 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  894 Обласний, 

вул..Індустріальна  в  с. Петрушки  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
2 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  692 Обласний, 

вул..Садова  с. Петрушки  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
3 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  804 Обласний, 

вул..Богуна  с. Петрушки  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
4 Підвищення  безпеки  дорожнього  руху  211 Обласний, 

по 	вул..Л.Українки(облаштування  Районний, 
переходів) Місцевий  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
5 Ремонт 	зупинок 	громадського  50 Обласний, 

транспорту  Районний, 
Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ОСВІТА  

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

ПІДТРИМКА  СІМЇ,ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ,ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ  
1 Облаштування  дитячого  спортивного  50 Районний, 

майданчика  Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  
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законодавством  

КУЛЬТУРА  І  ТУРШМ  
1 Ремонт  фасаду  будинку  культури  с. 199 Районний, 

Петрушки  Місцевий  
бюджет, 

Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 7 114 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО -БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

1 Реконструкція  житлового  приміщення  Місцевий  
по  вул. Шкільна, буд  22-Б  бюджет  
с.Петропавлівська  Борщагівка  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  

2 Виготовлення 	містобудівної  
документації 	сіл 	Петропавлівська  Місцевий  
Борщагівка  та  Чайки  бюджет  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
3 Поточний  та  капітальний  ремонти  Місцевий  

вуличного  освітлення  в  селах  бюджет  
Петропавлівська  Борщагівка  та  Чайки  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
4 Поточний  ремонт  доріг  на  території  2 500 Місцевий  

Петропавлівсько -Борщагівської  бюджет  
сільської  ради  

5 Капітальний  ремонт  дороги  по  улиці  1 500 Місцевий  
Озерна  в  с. Петропавлівська  бюджет  
Борщагівка  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

ОХОРОНАЗДОРОВЯ  
6 Виготовлення  проектно-кошторисної  Місцевий  

документації 	та 	будівництво  бюджет  
амбулаторії 	первинної 	медичної  
допомоги  по  вулиці  Остапа  Вишні, 
186 	в 	селі 	Чайки 	Киево- 
Святошинського 	району 	Київської  
області  

ОСВІТА  
7 Реконструкція  Петропавлівсько - Місцевий  

Борщагівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  бюджет  
вул. Соборній, 30 в  селі  
Петропавлівська  Борщагівка  
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8 Виготовлення  проектно-кошторисної  Місцевий  
документації  та  будівництво  бюджет  
навчального  комплексу  (школа+ДН3) 
по  вул. Кощобинського  в  селі  Чайки  

9 Фінансування  ГО  «Центр  розвитку  2 000 Місцевий  
Апельсин» згідно  Програми  розвитку  бюджет  
дошкільної  та  позашкільної  освіти  

ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
10 Будівництво  спортивного  комплексу  Місцевий  

по  вул.Шкільній  в  с. Петропавлівська  бюджет  
Борщагівка  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

11 Будівництво  об'екта  фізичної  Місцевий  
культури  і  спорту  по  вулиці  бюджет  
Жовтневій, 27-Д  в  с. Петропавлівська  
Борщагівка  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

12 Місцевий  
Будівництво  льодового  стадіону  в  с. бюджет  
Петропавлівська  Борщагівка  

13 Фінансування  по  утриманшо  ГО  СК  2 000 Місцевий  
"Чайка" та  Програми  по  розвитку  бюджет  
фізичної  культури  та  спорту  

КУЛЬТУРА  І  ТУРШМ  
Фінансування 	культурно-масових  1000 Місцевий  
заходів  по  Програмі  інших  культурно- бюджет  
освітніх  заходів  

БЛАГОУСТРІЙ  
15 Виготовлення  проектно-кошторисної  Місцевий  

документації  та  будівництво  парку  бюджет  
"Загай" по  вулиці  Паркова  в  селі  
Петропавлівська  Борщагівка  

16 Придбання, встановлення  та  200 Місцевий  
благоустрій  дитячих  майданчиків  на  бюджет  
території  Петропавлівсько - 
Борщагівської  сільської  ради  

ТЕХНОГЕННА  БЕЗПЕКА  
17 Надання  матеріальної  допомоги  50 Місцевий  

громадянам  при  надзвичайних  бюджет  
стихійних  явищах  

18 Утримання  сільської  пожежної  830 Місцевий  
команди  та  придбання  бюджет  
спецобладнання  
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СОЦІАЛЬНА  СФЕРА  
19 Надання 	матеріальної 	допомоги  1650 Місцевий  

інвалідам  Великої  Вітчизняної  війни  бюджет  
та 	учасникам 	бойових 	дій, 
незахищеним 	верствам 	населення  
(дітям-сиротам, багатодітним  сім'ям) 
відповідно  до  програми  «Турбота» 

ПРАВОПОРЯДОК  
20 Утримання  громадського  формування  3 550 Місцевий  

по 	дотриманню 	громадського  бюджет  
правопорядку  

ВСЬОГО: 15 280 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Капітальний  ремонт  житлового  фонду  Місцевий  

( вул.. Соборна,49; пров. Шкільний  8 900 бюджет  
,1;вул. Соборна  ,57; вул. Соборна  , 61) 

2 Реконструкція  та  реставрація  інших  
об  ектів  (реконструкція  
магістральних  мереж  водопроводу  по  

1 490 
Місцевий  

вул. Велика  Кільцева  та  бюджет  
каналізаційної  напірної  станції  по  
вул. Гагаріна,l) 

3 Гідродинамічне  очищення  Місцевий  самопливної  системи  водовідведення  150 бюджет  житлового  масиву  по  вул.. Соборна  
4 Послуги  з  перевірки  та  випробування  50 Місцевий  

пожежних  гідрантів  бюджет  
ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  

5 Вуличне 	освітлення 	поточний  та  
3 500 

Місцевий  
капітальний  ремонт  бюджет  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
6 Обласний, 

Поточний  та  капітальний  ремонт  
5 000 

районний  
місцевий  доріг, будівництв  тротуарів  бюджет  

ОХОРОНАЗДОРОВЯ  
7 районний  

Ремонтні  роботи  1 000 
місцевий  
бюджет  

8 районний  

Обладнання  та  інвентар  500 
місцевий  
бюджет  
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ОСВІТА  
9 Реконструкція  з  прибудовою  Обласний, приміщень  Софіївсько - 

Борщагівського  НВК  « 10 000 
районний  

Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  - 
• 

місцевий  
бюджет  Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів» 

10 районний  
Утримання  ДНЗ  18 000 місцевий  

бюджет  
ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧИА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
11 Утримання  фізкультурно - Районний, 

оздоровчого  комплексу  на  території  місцевий  
спортивного  майданчику  по  вул. бюджет, 
Соборна  , 1 14-6 в  с. Софіївська  

4 000 
Інші  кошти  не  

Борщагівка  Киево-Святошинського  заборонені  
району  Київської  області. законодавством  

КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  
12 Виконання  заходів  сільської  

культурно  - мистецької  програми  » 70 Місцевий  
бюджет  

ВСЬОГО: 52 660 
СВЯТОПЕТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

Капітальний  ремонт  дороги  по  вулиці  Місцевий  
1 Північна  на  ділянці  від  буд.№  2 до  1 070 бюджет  

буд. 	№ 	18 	в 	с. 	Святопетрівське  
Киево-Святошинського 	району  
Київської  області  

2 Капітальний 	ремонт 	проїзду 	(на  540 Місцевий  
ділянці  від  вул. Святопетрівська  №  42 бюджет  
А 	до 	вул. 	Одеська, 	40) 	в  
с. Святопетрівське  
Киево-Святошинського 	району  
Київської  області  

3 Капітальний 	ремонт 	проїзду 	(на  540 Місцевий  
ділянці  від  вул. Святопетрівська  №  бюджет  
б3А 	до 	вул. 	Одеська, 	ббА) 	в  
с. Святопетрівське  
Киево-Святошинського 	району  
Київської  області  

4 Будівництво 	 світлофорного  1100 Місцевий  
регутповання  транспортних  потоків  на  бюджет  
перехресті 	вулиць 	Центральної 	та  
Гоподарської 	в 	с.Святопетрівське , 
Киево-Святошинського 	району  
Київської  області  
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5 Капітальний 	ремонт 	тротуару 	по  1140 Місцевий  
вулиці  Центральна  від  буд  Ns 16 до  бюджет  
буд. 	Ns 	46 	в 	с.Святопетрівське  
Киево-Святошинського 	району  
Київської  області  

6 Будівництво 	тротуару 	по 	вулиці  1230 Місцевий  
Польова  від  буд  Ns 45 а  до  буд  Ns 67 в  бюджет  
с.Святопетрівське  
Киево-Святошинського 	району  
Київської  області  

ВСЬОГО: 5 620 
ТАРАСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  
1 Капітальний 	ремонт: 	"Покращення  1 445,1 Обласний, 

гідрологічного 	режиму 	та  Районний, 
екологічного  стану  струмка  без  назви  Місцевий  
від 	вул.3алізничної 	до 	вул.Ніни  бюджет, 
Майбороди 	в 	с.Тарасівка 	Киево- Інші  кошти  не  
Святошинського 	району 	Київської  заборонені  
області  законодавством  

2 Капітальний 	ремонт 	покрівлі  1153,6 Районний, 
адмінприміщення 	Тарасівської  Місцевий  
сільської  ради  по  пров.Патріотів, 4 в  бюджет  
с.Тарасівка 	Киево-Святошинського  (співфінансуван  
району  Київської  області  ня) 

3 Капітальний 	ремонт 	фасаду 	з  1418 Районний, 
утепленням 	адмінприміщення  Місцевий  
Тарасівської 	сільської 	ради 	по  бюджет  
пров.Патріотів, 4 в  с.Тарасівка  Киево- (співфінансуван  
Святошинського 	району 	Київської  ня) 
області  

4 МАЗ  — МКТ  (комбінований) 1 000 Районний  
бюджет  

5 Будівництво  двох  резервуарів  запасу  1 000 Обласний, 
питної  води  в  с.Тарасівка  районний, інші  

кошти  не  
передбачені  

законодавством  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
6 Будівництво  вуличного  освітлення  на  1 000 Районний  

нових  масивах  в  с.Тарасівка  та  с.Нове  бюджет  
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УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
7 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  1012,7 Районний, 

вул.Польова 	в 	с.Нове 	Киево- Місцевий  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет  
області  (співфінансуван  

ня) 

8 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  580,6 Районний, 
вул.Лісова 	1 	в 	с.Тарасівка 	Киево- Місцевий  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет  
області  (співфінансуван  

ня) 

9 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  1122,4 Районний, 
вул.Лісова 	2 	в 	с.Тарасівка 	Киево- Місцевий  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет  
області  (співфінансуван  

ня) 

10 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  1382,8 Районний, 
вул.3елена 	1 	в 	с.Тарасівка 	Киево- Місцевий  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет  
області  (співфінансуван  

ня) 

11 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  1406,3 Районний, 
вул.3елена 	2 	в 	с.Тарасівка 	Киево- Місцевий  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет  
області  (співфінансуван  

ня) 

12 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  1164,2 Районний, 
вул.Польова  1 в  с.Тарасівка  Киево- Місцевий  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет  
області  (співфінансуван  

ня) 

13 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  1 05 1,7 Районний, 
вул.Польова  2 в  с.Тарасівка  Киево- Місцевий  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет  
області  (співфінансуван  

ня) 
14 Капітальний 	ремонт 	дороги 	по  735,8 Районний, 

вул.Чорновола 	в 	с.Нове 	Киево- Місцевий  
Святошинського 	району 	Київської  бюджет  
області  (співфінансуван  

ня) 
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ОСВІТА  
15 Капітальний  ремонт 	покрівлі 	ДНЗ  1000 Обласний, 

"Віночок" Тарасівської  сільської  ради  Районний  
по 	пров.В.Погребного, 	2а 	в  бюджет, 
с.Тарасівка 	Киево-Святошинського  Інші  кошти  не  
району  Київської  області  заборонені  

законодавством  

16 Капітальний 	ремонт 	фасаду 	з  2 000 Обласний, 
утепленням 	ДНЗ 	"Віночок" Районний  
Тарасівської 	сільської 	ради 	по  бюджет, 
пров.В.Погребного, 2а  в  с.Тарасівка  Інші  кошти  не  
Киево-Святошинського 	району  заборонені  
Київської  області  законодавством  

17 Утеплення  приміщення  Тарасівської  1000 Обласний, 
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Районний  

бюджет, 
Інші  кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ  
18 Реконструкція 	та 	встановлення  150 Районний  

інвантарю  спортивного  майданчика  на  бюджет  
території  Тарасівської  ЗОШ  

19 Влаштування 	 спортивного  100 Районний  
майданчику  та  футбольного  поля  в  бюджет  
с.Тарасівка  

20 Влаштування 	паркової 	зони 	в  150 Районний  
с.Тарасівка  бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  
21 	Капітальний  ремонт  приміщення  філії  500 Районний  

Будинку 	культури 	Тарасівської  бюджет  
сільської  ради  

ВСЬОГО: 20 373,2 
ХОДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  
1 Реконструкція  системи  вуличного  250 Місцевий  

освітлення  бюджет  

УТРИМАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ  
2 Капітальний  ремонт  доріг  10 000 Місцевий  

бюджет  
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ОСВІТА  
3 Реконструкція  ДНЗ  (ясел- 6 000 Місцевий  

садка)»Водограй» бюджет,інші  
кошти  не  
заборонені  

законодавством  
ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
4 Виготовлення  проектної  документації  165 Місцевий  

на  будівництво  бюджет,інші  
багатофункціонального  комплексу  кошти  не  

заборонені  
законодавством  

5 Будівництво  футбольного  поля  4 000 Місцевий  
бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРИЗМ  
6 Утеплення  будівлі  ЦКМ  с.Ходосівка  1 500 Місцевий  

бюджет  
ВСЬОГО: 21 915 

ХОТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

1 Будівництво 	очисних 	споруд  15 209,779 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 Розробка  проекту  на  водопостачання  300 Обласний, 
с.Кременище  районний, 

місцевий  
бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ОСВІТЛЕННЯ  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  

2 Заміна  ліхтарів  та  ламп  вуличного  200 Районний, 
освітлення  місцевий  

бюджет, 
інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ОСВІТА  

3 Придбання 	путівок  на 	відпочинок  200 Місцевий  
дітей  бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
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ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
4 Придбання  спортивної  форми  100 Районний, 

та  спортивного  інвентаря  місцевий  
бюджет, 

інші  кошти, які  
незаборонені  

законодавством  
ВСЬОГО: 16 009,779 

ШПИТЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

1 Благоустрій  в'їзду  в  село  Шпитьки  105 Місцевий  
бюджет  

2 Капітальний  ремонт  покрівлі  1 288 Обласний, 
житлового  будинку  за  адресою  с. районний, 
Шпитьки, вул. Гагаріна, 13, Киево- місцевий  
Святошинського  району  Київської  бюджет  
області  

3 Капітальний  ремонт  покрівлі  842 Обласний, 
житлового  будинку, за  адресою  с. районний, 
лісне, вул. Лісна  2 Киево- місцевий  
Святошинського  району  Київської  бюджет  
області  

4 Реконструкція  з  добудовою  очисних  10 000 Обласний, 
споруд  на  території  Шпитьківської  районний  
сільської  ради  Киево-Святошинського  бюджет  
району  Київської  області  та  
проведення  будівельних  робіт  

ОХОРОНАЗДОРОВЯ  
5 Капітальний  ремонт  огорожі  лікарні  1 000 Обласний, 

місцевий  
бюджет  

ОСВІТА  
б  Добудова 	ДНЗ 	«Світлячок» 	с. 7 000 Державний, 

Шпитьки 	та 	реконструкція 	ДНЗ  обласний, 
«Світлячою> районний, 

місцевий  
бюджет  

ПІДТРИМКА  СІМЇ, ДІТЕЙ  І  МОЛОДІ, ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ  
7 Капітальний 	ремонт 	спортивного  820 Обласний, 

майданчика  та  озеленення  місцевий  
бюджет  

8 Реконструкція  стадіону  в  с. Шпитьки  7 000 Державний, 
(парк) обласний, 

районний, 
місцевий  
бюджет  
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9 Будівництво  адмінспоруди  10 000 Обласний, 
районний, 
місцевий  
бюджет  

КУЛЬТУРА  І  ТУРШМ  
10 Капітальний 	ремонт 	системи  1100 Місцевий  

вентиляції  та  кондиціонування  в  БК  с. бюджет  
Шпитьки  

11 Проект  «Вежа  Терещенка» 8 906 Районний  
бюджет  

ВСЬОГО: 48 061 
ВСЬОГО  по  місцевим  радам  810 658,92 

району: 

ІІІ. Джерела  фінансування  заходів  з  економічного  та  соціального  розвитку  
району  на  2020 рік  

Реалізацію  заходів  Програми  економічного, соціального  та  культурного  
розвитку  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік  передбачаеться  
здійсшовати  за  рахунок  коштів  державного, обласного, районного, місцевих  
бюджетів, а  також  інших  джерел, не  заборонених  законодавством . 

У  2020 році  в  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  
здійсшоватиметься  реалізація  20 районних  комплексних  та  цільових  програм. 

Додаток  1 
Перелік  

програм, які  плануеться  фінансувати  за  рахунок  коштів  районного  бюджету  
на  2020 рік  

N~ Назва  програми  п/п  
1 "Турбота" 
2 Програма  підтримки  сім'ї  та  забезпечення  прав  дітей  "Назустріч  дітям" 

"Програма  з  питань  надання  соціальної  та  правової  допомоги  особам, які  брали  участь  в  
антитерористичній  операції, 	забезпеченні  її 	проведення  чи  у  здійсненні  заходів 	із  
забезпечення  національної  безпеки  і  оборони, набули  статусу  учасника  бойових  дій  та  не  е  
військовослужбовцями , їх  сім'ям, особам, які  виявили  бажання  проходити  військову  
службу  у  Збройних  Силах  України  за  контрактом  та  зареестровані  в  населених  пунктах  

3 Киево-Святошинського  району  Київської  області, у  2019 році" 
"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  типу  та  прийомних  сім'ях, які  проживають  

4 на  території  Киево-Святошинського  району  Київської  області, у  2019 році" 

5 "Молодь" 

6 "Діти  України" 
"Програма  розвитку  та  функціонування  системи  освіти  Киево-Святошинського  району  

7 Київської  області  на  2018-2020 роки" 
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"Програма 	організації 	харчування 	учнів 	закладів 	загальної 	середньої 	освіти  
8 Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2019 роки" 

"Програма  оздоровлення  та  відпочинку  окремих  категорій  дітей  Киево-Святошинського  
9 району  Київської  області  на  2019-2023 роки"" 

10 "Програма  розвитку  фізичної  культури  та  спорту  на  2017-2022 роки" 

Програма 	"Забезпечення 	функціонування 	та 	розвитку 	закладів 	охорони 	здоров 'я  
11 Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2023 роки" 

Програма  "Місцевих  стимулів  для  медичних  працівників, які  надають  первинну  медико- 
санітарну  допомогу  населенню  Киево-Святошинського  району  Київської  області " на  

12 2018-2020 роки  
"Програма 	розвитку 	та 	функціонування 	комунальної 	установи " 
Киево-Святошинський  районний  Трудовий  архів " Киево-Святошинської  районної  ради  

13 Київської  області  на  2017-2021 роки" 
"Програма  відзначення  державних  та  професійних  свят, ювілейних  дат, заохочення  за  
заслуги  перед  Киево-Святошинським  районом, здійснення  представницьких  та  інших  

14 заходів  на  2016-2020 роки" 

"Комплексна 	програма 	забезпечення 	функціонування 	та 	розвитку 	галузі 	культури  
15 Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2017-2020 роки" 

"Програма 	охорони 	довкілля, 	поводження  з 	твердими 	побутовими 	відходами 	та  
раціональним  використанням  природних  ресурсів 	у  Киево-Святошинському  районі  

16 Київської  області  на  2017-2020 роки" 
"Програма  фінансової  підтримки  обектів  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, 
селища, 	міст 	та 	комунальних 	підприемств, 	організацій 	(установ, 	закладів) 

17 Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2017-2020 роки" 
"Програма  забезпечення  публічності  та  прозорості  діяльності  Киево-Святошинської  
районної  ради, Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  та  їх  структурних  

18 підрозділів  на  2019-2020 роки" 
"Програма  створення, використання  та  накопичення  районного  матеріального  резерву  для  
запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру  та  їх  

19 наслідків  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2018-2021 роки" 
«Програма  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства  в  

20 Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2017-2020 роки» 

Додаток  2 

Прогнозні  показники  економічного  і  соціального  розвитку  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  за  2018, 2019 роки  

прогноз  на  2020 рік  
2020 

, ~ Одиниц  2018 2019 2020 
21019 Показники  я  рік  (очікувані) (прогнозні) 

з/п  ок  р 	У  виміру  
у  
% 

1 2 3 5 б  7 б  
Обсяг  реалізованої  

1 промислової  продукцlї  у  тиС. грн. 23 122 071,3 23 815 733,4 24 530 205,4 103 

відпускних  цінах  підприемств  
2 Обсяг  реалізації  продукції  с/г  

підприемствами  всіх  форм  
тис.грн  110 127,2 112 329,7 114 576,3 102 
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власності  як  рослинництва  так  
ітваринництва  
Обсяг  виробленої  будівельної  

3 продукцlї  пlдрядними  та  
тиС.грн. 1 606 264 1 654 451,9 1 704 085,4 103 

ремонтними  організаціями  
району  

4 Обсяг  реалізованих  послуг  тис.грн. 4 036 647,6 4117 380,5 4199 728,1 102 

5 Обсяг  роздрlбного  товарообlгу  тис. грн. 15 177 724,1 15 784 833 16 416 226,3 104 

Обсяг  освоених  капітальних  б  
тис. грн. 6 250 805 6 438 329,1 6 631 478,9 103 

інвестицій  
7 Обсяг  прямих  іноземних  тис. дол. 

163 525,4 166 795,9 170 131,8 102 
інвестиція  США  

8 Зареестровано  юридичних  осіб  осіб  12 896 13 154 13 417 102 

9 Зареестровано  фізичних  осіб  - 
осіб  16 243 16 568 16 899 102 

підприемців  

10 Надано  соціальну  допомогу  
сімей  12 113 12 209 12 306 100 

тис. грн. 228 785,1 233 360,8 238 028 102 

Середньомісячна  зарплата  
11 грн. 12 202 12 446 12 695 102 

штатного  працівника  

12 Обсяг  експорту  товарlв  
тСША  

170 655,9 177 482,1 184 581,4 104 

13 Обсяг  імпорту  товарів  
тСША  

1 175 305 1 198 811,1 1 222 787,3 102 

Доходи  загального  фонду  
14 

зведеного  бюджету  
тис. грн. 

1 879 627,9 2 341310,2 2 575 441,2 110 

Введення  в  експлуатацію  

15 
житла  за  рахунок  усіх  джерел  

кв.м  630 210 655 418,4 681635,1 104 
фінансування  (загальної  площі  
житла) 

*- згідно  розрахункових  показників  Міністерства  фінансів  України. 

Виконувач  обов'язків  голови  
Киево-Святошинської  РДА 	 А. КОШИК  


