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ВСТУП 
 03 лютого 2011 року на сесії Києво-Святошинської районної ради була 
затверджена Програма економічного, соціального та культурного розвитку 
Києво-Святошинського району на 2011 рік, основним завданням Програми є 
вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення району, 
шляхом зростання обсягів залучених інвестицій в економіку району,  розвитку 
конкурентоспроможного промислового і сільськогосподарського виробництва, 
покращення фінансового стану підприємств, розвитку малого і середнього 
бізнесу. 
 Райдержадміністрацією 15.12.2011 року були зроблені відповідні запити 
до структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади району, органів місцевого 
самоврядування району, промислових підприємств основного кола звітності, з 
приводу виконання показників закладених у даній Програмі. 
 Зупинимось більш детально по кожному пункту Програми. 
 
2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
2.1. Промисловість 
 

Станом на 01.01.2012 року в районі знаходиться 141 діюче промислове 
підприємство, із яких 44 основного кола звітності. Обсяг реалізованої 
промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств                  
(без ПДВ та акцизу) за січень-грудень 2011 року склав  4 456 млн. 528 тис.грн., 
що становить 146,3 % до відповідного показника 2010 року, 12,6 % до всієї 
реалізованої промислової продукції Київської області та 147,5 % до річного 
показника Програми. 

Протягом 2011 року спостерігається позитивна тенденція росту обсягу 
реалізованої промислової продукції, у порівнянні з відповідним показником 
2010 року, від 116,5 % на початку року до 146,3 % за підсумками січня – 
грудня 2011 року, що ми бачимо на діаграмі 1. 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних 
цінах (без ПДВ та акцизу), у порінянні з попереднім періодом 2010 року, 
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Києво-Святошинський район станом на 01.01.2012 року займає 1 місце в 

Київській області серед інших районів та міст обласного підпорядкування за 
обсягом реалізованої промислової продукції. 
 

За підсумками 2011 року збільшили обсяг виробництва продукції по 
відношенню до відповідного показника 2010 року наступні промислові 
підприємства основного кола звітності: 
- ТОВ «Металеві меблі» - 164 %; 
- ПП ВКФ «Олександра» - 130 %; 
- ВАТ «Рембудкомплект» - 157,5 %. 
- ВАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» - 181,1 %; 
- ВАТ «Укрцукортеплоізоляція» - 135,2 %; 
- ТОВ «СБМУ «Підряд» - 130 %; 
- ВАТ «Вишнівська взуттєва фабрика» - 120 %; 
- ТОВ ДЛС «Меблі» - 118 %; 
- ТОВ «Ергопак» - 113 %; 
- ТОВ «Інтеркабель» - 107,3 %; 
- ТОВ «Чиста вода» - 109,2 %; 
- ТОВ «ТАРА - ПАК» - 111,8 %; 
- ТОВ УНСП «Шмайсер» - 148 %; 
- ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар» - 102,6 %. 
 
 Зменшився обсяг виробництва продукції за звітній період на наступних 
промислових підприємствах основного кола звітності: 
- ВАТ «Вімм Біль Данн Україна» - 98,44 %; 
- ТОВ «Перша взуттєва фабрика» - 90 %; 
- ПП «Рябіна» - 80 %; 
- ТОВ «Кріогенсервіс» - 70 %; 
- ТОВ «НВАТ «Агропрод» - 68,7 %; 
- ТОВ «Боярські ковбаси» - 99 %; 
- ТОВ «Авангард» - 51,8 %. 
 Скорочення обсягу виробництва в першу чергу пов'язано із зменшенням 
замовлень на відповідну продукцію за підсумками січня-грудня 2011 року.  
 
2.2. Агропромисловий комплекс 
 

В районі станом на 01.01.2012 року ведуть виробничу                          
діяльність 28 сільськогосподарських підприємств. Основна спеціалізація 
сільськогосподарських підприємств району це вирощування плодоовочевої 
продукції, виробництво молока і м’яса.  
 Обсяг реалізації продукції с/г підприємствами всіх форм власності як 
рослинництва так і тваринництва за підсумками 2011 року становить            
146 млн. 895 тис.грн., що складає 131,9 % до відповідного показника 2010 року 
та 123,4% до річного показника Програми. 
 Протягом IV кварталу спостерігається позитивна тенденція щодо 
збільшення обсягу реалізованої сільгосппродукції районими господарствами, 
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так починаючи з І півріччя поточного року показник зріз із 95,2 % до 131,9 % 
за підсумками 2011 року по відношенню до аналогічного показника 2010 року, 
що ми бачимо на діаграмі 2. 
 

 
 

Станом на 01.01.2012 року отримано валової продукції по 
сільськогосподарських підприємствах і фермерах близько 83 400 тис.грн. Сума 
прибутку складає близько 3 200 тис.грн., що на 110 тис.грн. більше проти 2010 
року. Рівень рентабельності складає 10,8 %, проти 10,6 % у відповідному 
періоді 2010 року. 

Досягли позитивного результату за 2011 рік такі підприємства: 
 ПСП «Шевченківське» - реалізовано сільськогосподарської продукції 

на 5 100 тис.грн. (включаючи молоко, м'ясо, овочі, фрукти). 
 ДГ «Чабани» - реалізовано сільськогосподарської продукції                  

на 3 800,0 тис.грн. (включаючи реалізацію елітного насіння). 
 ПСП «Жито» - реалізовано сільськогосподарської продукції                  

на 1 800 тис.грн. (включаючи молоко, м'ясо, овочі, фрукти); 
 АФ «Крюківщина» - реалізовано сільськогосподарської продукції        

на 4 037 тис.грн. (включаючи молоко, м'ясо); 
 ДГ «Новосілки» - реалізовано сільськогосподарської продукції            

на 3 100 тис.грн. (включаючи овочі, фрукти). 
Станом на 01.01.2012 року по сільськогосподарським підприємствам 

району із площі 2672 га зібрано 6120 т зерна, при урожайності 22,9 ц/га (після 
доробки). 

Станом на 1 січня 2012 року в районі нараховується 1910 молочних 
корів, що на 574 голів менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року. Валовий надій молока на 01.01.2012 року становить 10410 тонн, надій 
молока на одну корову складає 4875 кг.   

Кращих показників в тваринництві за січень-грудень 2011 року досягли: 
 ТОВ АФ «Княжичі» - надоєно 2460 т молока; 
 ДСП «Чайка» філія «Лісне» - надоєно 1755 т молока; 
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 ПСП «Шевченківське» - надоєно 1380 т молока; 
 ТОВ АФ «Крюківщина» - надоєно 860 т молока. 
За 2011 рік господарствами Києво-Святошинського району придбано 

сільськогосподарської техніки на суму близько 1 359 тис.грн., а саме: 
Назва господарства Марка техніки Кількість Ціна, тис.грн. 

 
 
ДП ДГ «Чабани» 

Комбайн «Єнісей» 1 950 
Зерноочисна машина 

«ОВС 2.5» 
1 80 

Зерноочисна машина 
«Пектус» 

2 90 

НДГ «Ворзель» «МТЗ 80» 1 130 
ТОВ АФ «Крюківщина» Косарка «ГК 1.5» 1 19 

 
Смертельних випадків за підсумками січня-грудня 2011 року на 

виробництві в господарствах Києво-Святошинського району не було. 
 
2.3. Транспортна галузь 

 
 Станом на 1 січня 2012 року в районі зареєстровано                                 
124 автотранспортних підприємств різних форм власності, із них: вантажних 
автотранспортних підприємств 79, підприємств автомобільного регулярного 
транспорту 20, підприємств нерегулярного пасажирського транспорту 14, 
підприємств з діяльності таксі 11, також вагома частка пасажирських 
перевезень припадає на долю Південно-Західної залізниці. 
 Автобусним сполученням охоплені всі населені пункти району, так 
станом на 01.01.2012 року перевезення пасажирів у районі здійснюється на 82 
автобусних маршрутах, з яких 18 транзитних. Обслуговують ці маршрути 18 
автотранспортних підприємств різної форми власності, які за 2011 рік 
придбали 47 одиниць нових транспортних засобів. 
 За січень-грудень 2011 року пасажирським автомобільним транспортом 
перевезено 4 млн. 973 тис. осіб, що становить 93,7% до відповідного показника 
2010 року та 89,2% до річного показника Програми.  
 За січень-грудень 2011 року автотранспортними підприємствами 
перевезено 237,1 тис. тон вантажів, що у 6,4 рази більше ніж у відповідному 
періоді 2010 року та складає 591,3 % до показника Програми.  

 Вантажооборот за 2011 рік складає 65,8 млн.т.км., що становить 73,6 % 
до відповідного періоду минулого року та 69,4 % до річного показника 
Програми.  
 
2.4. Зв’язок 
 
 Станом на 01.01.2012 року номерна ємність району складає 32 тис. 395 
номерів, в тому числі: сільська мережа – 10 тис. 630 номерів, міська мережа – 
21 тис. 765 номер. Кількість основних домашніх телефонних апаратів складає 
23 тис. 484 од., в тому числі: сілька мережа – 7 тис.408 од., міська мережа – 16 
тис. 436 од. 
 За 2011 рік Цехом телекомунікаційних послуг № 20 Київської обласної 
філії ВАТ «Укртелеком» проводилася робота щодо подальшого розвитку 
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мережі місцевого телефонного зв’язку в селах Тарасівка, Віта-Поштова та 
міста Вишневе. 
 Проводилася робота щодо подальшого розширення ємності та якісних 
показників послуги забезпечення доступу населених пунктів району до мережі 
Інтернет в м.Боярка, м.Вишневе, с.Бобриця, с.Лісники, с. Стоянка, с.Хотів, 
с.Віто-Поштова, с.Тарасівка, підключено всього 380 портів.       
  
2.5. Науково-інноваційна діяльність 

 
  Протягом січня-грудня 2011 року проведено наступну роботу щодо 

впровадження інноваційних технологій та методів діяльності на підприємствах 
та в установах Києво-Святошинського району, а саме: 

І. Промисловість 
-    ТОВ «Ергопак» - розпочато випуск нового  виду  продукції (одноразовий 
     посуд). 
- ПАТ «Вімм Біль Данн Україна» - у ліпні 2011 року відбувся запуск нової 

лінії традиційного сиру «Словяночка» у баночці, жирністю 0% та 9%, 
фасованою по 170 та 340 гр.  
ІІ. Сільське господарство 

- ТОВ «Рубежівське» впроваджено голландську технологію в 
овочівництві відкритого грунту, що дасть змогу отримати 500-600 цн/га 
овочевих культур.  

- У ТОВ «Рубежівське», ТОВ «Бучанське», ПСП «Амарант-Агро» 
застосовано нові технології картоплярства за зразком швейцарської 
фірми «Крафт Фудз Україна». Були використані при посадці і збиранні 
німецькі картопляні сажалки та комбайни фірми «Грімм», а при поливі 
імпортні установки фірми «Бейліх», що забезпечує мало крапельне 
зрошення площ картоплі. Урожайність картоплі у вищезазначених 
господарствах району у 2012 році очікується на рівні 250 ц/га, що 
складає 109 % до відповідного показника 2011 року.  

- У ДП НДВ АК «Пуща-Водиця» встановлено нову систему контролю за 
мікрокліматом і живленням рослин та систему опалення у теплицях на 
площі 6 га. 
ІІІ. Освіта  
З метою розвитку дослідно-експериментальної та інноваційної 

діяльності районних закладів освіти, протягом 2011 року у навчальних 
закладах району впроваджено 19 відповідних Напрямків та Програм, згідно до 
яких було охоплено 15 навчальних закладів району.  

 
2.6. Споживчий ринок 
 

Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, надання послуг 
населенню району здійснюється через 1589 підприємств та підприємців, 211 
закладів ресторанного господарства різних форм власності (у т.ч. 139 у 
сільський місцевості),  які впроваджують на споживчому ринку району сучасні 
технології, нові методи обслуговування, високу культуру споживання. 
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Побутові послуги (за 20 видами) населенню надають 231 підприємство 
побутового обслуговування (у т.ч. 112 у сільський місцевості). 

За 2011 рік відкрито та введено в експлуатацію у Києво - Святошинському 
районі такі об’єкти: 

№ 
з/п 

Місцева рада Назва об'єкта Адреса 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боярська міська рада 
 

Кафе м. Боярка, вул. Шевченко, 193 
2 Естетичний центр 

«Лотос» 
м. Боярка,  
вул. Білгородська,19-а 

3 Магазин м. Боярка, вул. Московська, 
45/15 

4 Магазин м. Боярка, вул.Маяковського, 
49 

5 Магазин 
«Автозапчастини» 

м. Боярка, вул.Хрещатик, 44/2 

6 Кафе-Бар м. Боярка, вул. Молодіжна, 76 
7 Магазин «Явір» м. Боярка, вул. Гоголя, 48 
8 Магазин «Явір» м. Боярка, вул. Пушкіна, 17 
9 Перукарня м. Боярка,  

вул. Б.Хмельницького, 113 
10 Продуктовий магазин м. Боярка, вул. Вокзальна 
11 Продуктовий магазин м. Боярка, вул. Вокзальна, 14/7 
12 Кафе-клуб м. Боярка, вул. Білгородська, 

19/2 
13 Магазин м. Боярка, вул. 

Хмельницького, 69-а 
14 Магазин м. Боярка, вул. Молодіжна,  

74-б 
15 Кафетерій м. Боярка, вул. Хрещатик, 2т 
16 Магазин м. Боярка, вул. Хрещатик, 2а 
17 Магазин м. Боярка, вул. Жуковського, 

3в 
18 Перукарня м. Боярка, вул. Садова, 5 
19  

 
 

Вишнева міська рада 
 

Торгівельні ряди м. Вишневе, пров. Поштовий 
20 Перукарня м. Вишневе, вул. Жовтнева, 13 
21 Аптека м. Вишневе, вул. Чорновола, 

7-а 
22 Перукарня м. Вишневе, вул. Гончаренка, 

5 
23 Супермаркет «АТБ» м. Вишневе, вул. 

Святоюрівська, 11 
24 Супермаркет «ФОРА» м. Вишневе, вул. Жовтнева, 

31а 
25 Аптека «Вітамін» м. Вишневе, вул. Жовтнева,  

39 а 
26 Аптека м. Вишневе, вул. Вітянська, 1а 
27 Горенська сільська рада 

 
Магазин продовольчих 
товарів 

с. Горенка, вул. Радгоспна 

28 Магазин промислових та 
продовольчих товарів 

с. Горенка, вул. Леніна, 157 

29 Забірська сільська рада Перукарня 
 

с. Забір'я, вул. Гончаренка, 5 
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30 Крюківщинська 
сільська рада 

Торгівельні ряди «Ринок 
Рубльовка» 

с. Крюківщина, Балукова, 14 

31  
 
 
 
 
 

Соф. Борщагівська 
сільська рада 

 
 
 
 
 

Кафе-Бар, Автомийка с. Соф.Борщагівка, 
вул. Пушкіна, 1 

32 Магазин «Водолєй» с. Соф.Борщагівка, 
вул. Леніна, 18 

33 І черга ринку с/г 
продукції «Столичний» 

с. Соф.Борщагівка,  
вул. В. Кільцева, 110-а 

34 Ресторан-Бар «Околиця» с. Соф.Борщагівка,  
вул. Київська, 24а 

35 Магазин «Софія» с. Соф.Борщагівка,  
вул. Садова, 42  

36 Кафе-Бар «Водограй» с. Соф.Борщагівка,  
вул. Пушкіна, 1 

37 Автомийка «Драйв» с. Соф.Борщагівка,  
вул. Пролетарська, 152а 

38  
 
 
 
 
 

П.П. Борщагівська 
сільська рада 

 

Шиномонтаж с. П.П. Борщагівка,  
вул. В. Кільцева, 12-г 

39 Продовольчий магазин с. П.П. Борщагівка,  
вул. Шевченка, 2в 

40 Гастроном «Лісовичок» с. П.П. Борщагівка, 
вул. Пушкіна, 102а 

41 Шиномонтаж с. П.П. Борщагівка,  
вул. Петропавловська, 16 

42 Торгово-офісний 
комплекс 

с. П.П. Борщагівка,  
вул. В.Кільцева, 7 

43 Магазин «Інструмент +» с. П.П. Борщагівка,  
вул. Жовтнева, 77 

44 Салон краси с. П.П. Борщагівка,  
вул. Леніна, 5-а 

45 Офісно-складські 
приміщення 

с. Чайки, вул. Антонова, 8 

46 Шпитьківська сільська 
рада 

Магазин  с. Шпитьки,  
вул. Центральна, 2-а 

 
Обсяг роздрібного товарообігу за всіма каналами реалізації за 9 місяців 

2011 року становив 2 560 207,2 тис.грн., що на 38,0 % більше відповідного 
показника 2010 року та становить 93 % до річного показника Програми. 

Обсяг реалізованих послуг за підсумками січня-грудня 2011 року 
становить 1 476 323 тис.грн., що складає 261,5 % до відповідного показника 
2010 року та становить 227 % до річного показника Програми. У розрахунку 
на 1 людину реалізація послуг становить 9 414,8 грн. 

По зазначеному напрямку спостерігається позитивна динаміка, пов’язана в 
першу чергу зі збільшенням на 65 % по відношенню до 2010 року кількості 
підприємств, які звітуються по відповідному показнику до районного 
управління статистики та у зв’язку із подорожчанням самих надаваємих 
послуг, наприклад у напрямку орендної плати за нерухоме майно та за 
земельні ділянки, динаміку ми можемо побачити на діаграмі 3. 
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Обсяг реалізованих послуг, 
у порівнянні з відповідним періодом 2010 року,% 

Діаграма 3  
 

 
 
2.7. Розвиток підприємництва 
 

Станом на 01.01.2012 року в районі зареєстровано 7243 юридичних осіб, 
з них: ТОВ – 3667, ПП – 1466, АТ – 139, СП – 16, Колективних під-в – 285, 
Комунальних під-в – 66, Фермерських гос-в – 116, інші – 1485, скасовано 938. 
Фізичних осіб-підприємців зареєстровано – 13018, скасовано – 4171. 

За 2011 рік суб’єктами малого бізнесу сплачено податків на суму         
275 млн. 600 тис, грн., що на 81 млн. 072 тис. грн. або на 41,7 % більше ніж у 
відповідному періоді 2010 року та складає 128,8 % до річного показника 
Програми. Зберігається позитивна тенденція зростання обсягу надходжень 
податків від суб’єктів малого підприємництва, із 131,6 % на початку року до 
141,7 % за підсумками 2011 року, що ми бачимо на діаграмі 4. 
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Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній сумі 

надходжень складає 24,6 %. Кількість працівників, які працюють в малому 
бізнесі (враховуючи громадян, які знаходяться у трудових відносинах з 
фізичними особами) складає 17 619 осіб, що на 1231 особу більше ніж за 
відповідний період 2010 року. 

Протягом 2011 року було тричі оголошено конкурс інвестиційних 
проектів на визначення переможця для часткового відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами, який тривав з 22.03.2011 року по 22.04.2011 року, з 
01.06.2011 року по 30.06.2011 року, з 01.10.2011 року по 30.10.2011 року. 
Станом на 01.01.2012 року пропозицій щодо інвестиційних проектів від 
суб’єктів малого та середнього бізнесу не надходило. Відповідні оголошення 
щодо конкурсу друкувалися в районній газета «Новий день», в газеті Боярської 
міської ради «Боярка-інформ», в газеті Вишневої міської ради «Наше місто», в 
газеті П.П.- Борщагівської сільської ради «Трибуна». 
 З 19.01.2006 року в райдержадміністрації діє дозвільний центр щодо 
видачі документів дозвільного характеру суб’єктам підприємницької 
діяльності. Протягом січня-грудня 2011 року в дозвільному центрі РДА 
проведені наступні заходи: 

- кількість звернень суб’єктів господарювання – 1381;   
- кількість виданих документів дозвільного характеру – 752; 
- кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру – 87; 
- кількість зареєстрованих декларацій - 0; 
- кількість відмов у реєстрації декларацій – 0; 
- кількість наданих консультацій – 1381. 

Динаміка щодо збільшення кількості виданих документів дозвільного 
характеру, через дозвільний центр Києво-Святошинської 
райдержадміністрації, в 2011 році у порівнянні з 2010 роком, зберігається. 
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2.8. Будівництво  
 

За січень-грудень 2011 року підрядними будівельними і ремонтними 
організаціями району, згідно статистичних даних, виконано будівельних робіт 
на суму 384 718 тис.грн., що становить 127,7 % до відповідного показника 
2010 року та 92,9 % до річного показника Програми. Позитивна динаміки по 
відповідному напрямку зберігається, що ми бачимо на діагр. 5. 

 

 
 
В обсязі виконаних робіт за 2011 рік за видами будівельної діяльності 

326 201 тис.грн. становили роботи по будівництву будівель та споруд,      
46 275 тис.грн. – роботи з установлення інженерного устаткування будівель та 
споруд, 12 242 тис.грн. – підготовка будівельних ділянок. 

Обсяги виконаних робіт з капітального ремонту за січень-грудень 2011 
року становили 27 161,0 тис.грн., (або 7,1 % до загального обсягу виконаних 
будівельних робіт), з поточного ремонту – 18 419,0 тис.грн., (або 4,8 % до 
загального обсягу виконаних будівельних робіт), обсяги робіт, виконаних 
господарським способом – 13 490 тис.грн., (або 3,5 % до загального обсягу 
виконаних будівельних робіт). 

Обсяг виконаних будівельних робіт за 2011 рік розподілився за видами 
будівельних робіт так: на житлові – 10%, нежитлові – 90 %. 

 
Протягом 2011 року введено в експлуатацію 102 744,1 кв.м. 

багатоквартирних житлових будинків, а саме: 
 м. Боярка, вул. Колгоспна, 23/3 - 126 квартирний житловий будинок          

(9 692,9 кв.м); 
 с. Бузова, вул. Леніна, 17-г - житлові будинки (7 144,6 кв. м);  
 смт. Чабани, вул. Юності, 3 - І черга житлового будинку (11 200 кв.м); 
 с. Петрівське, вул. Красного Пахаря, 2-в - V черга житлового комплексу  
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(5 330,6 кв. м); 
 с. Петрівське, вул. Красного Пахаря, 2-в - VІІІ черга житлового 

комплексу (655,1 кв. м); 
 смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 4-б - 290 квартирний житловий 

будинок (20 538 кв.м ); 
 с. Чайки, вул. Коцюбинського, 8 - 419 квартирного будинку (31 634 

кв.м.); 
 м. Боярка, вул. Хрещатик, 88-а - житловий будинок (5 348,86 кв.м); 
 смт. Чабани, вул. Юності, 3 - ІІ черга житлового будинку (11 200 кв.м). 

У порівняні з відповідним показником 2010 року майже у 3,1 рази зросла 
кількість ведених в експлуатацію квадратних метрів багатоквартирного житла. 
 Протягом січня-грудня 2011 року в районі введенно в експлуатацію    
284, 313 тис. кв.м. загальної площі житлових будинків приватного сектору, що 
складає 89% до відповідного показника 2010 року та 99,8 % до річного 
показника Програми. 

Продовжується будівництво багатоквартирних житлових будинків, які 
планується ввести в експлуатацію в І півріччі 2012 року, (загальна площа 
будинків складає 19 544,04 кв.м), а саме:  

 м. Вишневе, вул. Святошинська, 27 - І черга житлового комплексу 
«Акварелі» (близько 4 000 кв.м); 

 с. Бузова, вул. Леніна, 17-є, 17-д - житлові будинки (7 144,6 кв. м);  
 с. Соф. Борщагівка, вул. Л. Українки, 19 - житловий будинок 1-2 черга               

(6 000 кв. м); 
 м. Боярка, вул. Білогородська, 51 - житловий комплекс (19 210 кв. м). 

 
3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
За підсумками 9 місяців 2011 року обсяг освоєних капітальних 

інвестицій становить 1 247 млн. 763 тис. грн., що складає 37,1 % до річного 
показника Програми. Головним джерелом інвестування за 9 місяців 2011 року, 
як і у попередні роки були власні кошти підприємств та організацій району. 

За підсумками 9 місяців 2011 року обсяг прямих іноземних інвестицій в 
район становить 8 млн. 279 тис. дол. США., що складає 15,9 % до річного 
показника Програми. Загальна сума інвестицій в район станом на 01.10.2011 
року (наростаючим підсумком) становить 186 млн. 919,1 тис.дол. США.           
 

Іноземні інвестиції у Києво-Святошинський район  
у розрізі відповідних галузей, станом на 01.10.2011 року. 

Діаграма 
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ПЕРЕЛІК  
інвестиційних об’єктів, які були впроваджені протягом 2011 року на 

території Києво-Святошинського району Київської області 

№ 
з/п 

Назва 
впроваджу 

ного 
об’єкту 

інвестицій. 
Місце 

знаходження 

Сума 
залучених 
інвестицій 

тис.грн. 
 

Інвестор, 
адреса, 

телефон 

Кількість 
створених 
робочих 
місць, 
один. 

Вид 
діяльності 

Рік вводу 
об’єкту в 
експлуат

ацію 

Білогородська сільська рада 

1 

Офісно-
складський 
комплекс, 

вздовж 
автошляху  

м. Вишневе – 
м. Боярка в 
адміністра 

тивних 
межах 

Білогородсь-
кої сільської 

ради 

425 000 

ТОВ 
«Міжнародна 

логістична 
компанія», 
м.Київ, вул. 
Пушкінська, 

21, оф.1 

473 
Офісно-

складські 
приміщення 

ІV квартал  
2011 року 

Дмитрівська сільська рада 

2 

Ресторанно-
готельний 
комплекс 
с. Мила,  

вул. 
Комарова, 

21/23 

8 600 
ТОВ 

«Хімпобут 
сервіс» 

50 
Ресторанно-

готельні 
послуги 

І півріччя 
2011 року 

Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада 

3 

Офісно-
складські 

приміщення 
с. Чайки,  

вул. 
Антонова, 8 

76 000 

ТОВ «Серкіс»           
с. Чайки,                  

вул. Антонова, 
8 

500 
Офісно-

складські 
приміщення 

Травень  
2011 року 

4 

Торгівельно-
офісні 

приміщення 
с. П П-

Борщагівка, 
 вул. Велика 
Кільцева, 7 

4 800 

СПД Хлюстов 
А.П. с. ПП-
Борщагівка, 
вул. Велика 
кільцева, 7 

120 
Торгівельно

-офісні 
приміщення 

Червень 
2011 року 

5 

Будинок 
зборів з 

виставково-
торгівель-

ними, 
офісними та 
складськими 

28 500 

ПП «ЕСКО» та 
приватні 

інвестори, 
м.Київ, пр.40-
річчя Жовтня, 

120, корп.1 

80 

Торгівельно
-офісні та 
складські 

приміщення 

ІV квартал  
2011 року 
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приміщенням
и «Форум-

Плада», 
 с. ПП 

Борщагівка, 
вул. 

Петропавлів-
ська, 14 

Софіївсько-Борщагівська сільська рада 

6 

Магазин 
«Водолій» 

с. 
Софіївська-
Борщагівка, 
вул. Ленина, 

23-А 

3 200 

Кошуба Д.М.            
с. Софіївська-
Борщагівка, 

вул. Жовтнева, 
21 

28 
Продаж 

сантехніч 
них виробів 

І півріччя 
2011 року 

7 

І черга 
оптового 
ринку з 
продажу 

сільськогоспо
дарської 
продукції 

«Столичний» 
с. Софіївська 
Борщагівка, 
вул. Велика 

Кільцева 

142 800 

Група 
приватних 
інвесторів, 

генпідрядник 
компанія 

«Столичний 
комфорт» 

102 Продаж с/г 
продукції 

1 вересня 
2011 року  

8 

База зі 
складами 

підприємств 
торгівлі і 

суспільного 
харчування 
с. Софіївська 
Борщагівка, 

Хутір 
Фермерсь 
кий, вул. 
Чорново- 

ла, 6а 

30 000  

ТОВ «Торгово-
логістичний 

комплекс 
«Арктика» 

150 Складські 
приміщення 

ІV квартал  
2011 року 
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ПЕРЕЛІК  
інвестиційних об’єктів, які впроваджувалися протягом 2011 року на 

території Києво-Святошинського району Київської області 

 
№ 

Назва об’єкту 
інвестицій 

Місце 
знаходжен
ня об’єкта 

Інвестор 

Сума 
проект

у 
 

Кількість 
робочих 
місць, 
млн. 

Освоєння 
проекту, 

станом на 
01.01.2012 
року, % 

Рік 
вводу 

об’єкту 

1 Будівництво 
розважального 

комплексу 
площею 170,0 
тис. кв.м., на 

земельній 
ділянці 

загальною 
площею 10 га . 

с. 
Софіївська 
Борщагівка, 
В. Кільцева, 

104 

ТОВ «Базис-
Центр» 

м. Київ, пер. 
Музейний, 

10 

400,0  
млн.грн. 3500 5 2015 

2 Будівництво 
торгівельного 

комплексу 
„ОББІ” площею 
18,0 тис.кв.м., на  

земельній 
ділянці 

загальною 
площею 6,0 га. 

 
 

с. 
Софіївська 
Борщагівка, 
В. Кільцева, 

100 
 

 ТОВ 
«Євроінвест» 

с. ПП 
Борщагівка,  

В. Кільцева, 2 

80,0 
млн.грн. 1500 5 2015 

3 Будівництво 
торгово-

промислового 
комплексу, 

площею 60,0 
тис.кв.м., на 
земельній 

ділянці 
загальною 

площею 3,4 га. 

с.Софіївська 
Борщагівка, 
В.Кільцева, 

102 

ТОВ «Медіа» 
м.Вишневе, 
Промислова, 

10 

408,0  
млн.грн. 900 8 2015 

4 Будівництво 
 конференц-

центру 
„Шпитьки”, на 

земельній 
ділянці 

загальною 
площею 3,46 га. 

Поблизу  
с. Горбовичі 

Група 
приватних 
інвесторів, 

м. Київ, пр-т 
Свободи, 2, 

 кв. 339 

4,5 
млн.дол. 

США 
40 5 2015 
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5 Будівництво 
кінного центру 
на земельній 

ділянці 
загальною 

площею 26,458 
га, 

в межах 
Шпитьківської 
сільської ради 

В межах 
Шпитьківсь
кої сільської 
ради Києво-
Святошинсь
кого району 
Київської 
області 

ТОВ «Віан-
Груп», 

м. Донецьк,  
Щорса,26-а 

200,0 
млн.грн. 75 1,65 2012 

6 Будівництво 
торгівельно-

офісного 
центру, 

загальною 
площею 13,2 

тис.кв.м, на зем. 
ділянці 0,96 га 

с. ПП 
Борщагівка, 

вул. 
Кришталева

, 4 

ТОВ «Веста 
2000», 

с.Мих.Рубежів
ка, Шкільна, 

30 

 
31,680 

млн.грн. 

 
50 

 
54,6  

 
2012 

7 Оптовий ринок 
з продажу 

сільськогоспода
рської продукції 

«Столичний» 

с. 
Софіївська 
Борщагівка, 
вул. Велика 

Кільцева 

Група 
приватних 
інвесторів, 

генпідрядниик 
компанія 

«Столичний 
комфорт» 

1 400,0 
млн.грн. 5000 11,1 

вересень 
2011 
року 

перша 
черга, 
2012 

8 Будівництво 
торгівельно- 

офісного 
комплексу з 
будованими 
складськими 

приміщеннями, 
організація зони 

відпочинку 

 с. 
Соф.Борща-

гівка, 
вул. 

Леніна,15-а 

ТОВ «Ковчег» 
с. Соф.Борща-

гівка, 
вул. 

Леніна,15-а 

13,5 
млн.грн. 100 46 2012 

 
4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Розпорядженням голови Києво – Святошинської райдержадміністрації         

від 14.03.2011 № 918 «Про проведення в Києво – Святошинському районі 
весняного двомісячника санітарної очистки та благоустрою населених 
пунктів» було оголошено проведення двомісячника, який тривав з 14.03.2011 
по 14.05.2011 рр. та утворений районний штаб, яким були розробленні 
відповідні заходи. Розпорядженням голови Києво – Святошинської районної 
державної адміністрації від 05.09.2011 № 2165 «Про проведення в                 
Києво-Святошинському районі осіннього місячника благоустрою населених 
пунктів» було оголошено проведення осіннього місячника благоустрою. В 
результаті цих заходів був поліпшений санітарний стан населених пунктів 
району та прилеглих до них територій. 

Контроль за санітарним станом території району здійснюється 
оперативними групами Києво–Святошинської санепідемстанції. За 
результатами перевірок застосовуються заходи адміністративного впливу до 
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відповідальних осіб, накладаються штрафи та стягнення, з метою посилення 
роботи по санітарній очистці та благоустрою. 

Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства району до 
роботи в осінньо-зимовий період проходила відповідно до запланованих 
заходів. 

З метою оперативного аналізу та контролю за станом готовності 
підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий 
період, прийняте розпорядження голови райдержадміністрації від 06 квітня 
2011 року № 999, відповідно до якого був затверджений план заходів, створено 
робочий штаб та відповідні штаби на місцях. 

Протягом березня-травня 2011 року питання про стан підготовки 
об’єктів ЖКГ району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років 
розглядалися на засіданнях колегії райдержадміністрації. Розроблені заходи з 
підготовки до зими були затверджені на сесії районної ради та на виконкомах і 
сесіях місцевих рад. Окремо проводилися засідання комісій, на яких 
розглядалися проблемні питання з підготовки до зими та визначалися шляхи 
погашення заборгованості за спожитий природний газ теплопостачальними 
підприємствами. 

Станом на 01.01.2012 року в районі господарський комплекс опалює 47 
окремих котелень та міні-котелень, які в основному встановлені в бюджетних 
установах і закладах, 44 із них працює на природному газі та 3 на твердому 
паливі: це 2 школи (Боярська ЗОШ № 2 та Малютянська ЗОШ), 
протитуберкульозне відділення ЦРЛ. 

2 котельні (Київська обласна дитяча лікарня та Київський обласний 
будинок дитини) опалюють обласні установи, 2 котельні (Боярський коледж 
природних ресурсів та Київський військовий ліцей імені Богуна) фінансуються 
з державного бюджету. 

До початку опалювального сезону введена в експлуатацію котельня 
замість виведеної з експлуатації котельні № 14 «Арксі», по вул. 40 років 
Жовтня, 36, в м. Боярка.  

Нова котельня потужністю 9 Гкал/год забезпечить опаленням Боярську 
ЗОШ № 3 та населення м. Боярки (1200 абонентів населення). 

 
В плані підготовки теплового господарства до роботи в 

опалювальному сезоні 2011-2012 роках виконуються наступні роботи: 
 Проведена ревізія та ремонт котлів опалення, перекладені теплові 

мережі на попередньо ізольовані трубопроводи, проведена комплексна 
підготовка 511 житлових будинків до зими, виконані ремонтні роботи на 
покрівлях житлових будинків. 

 Проведена підготовка внутрішньобудинкових опалювальних 
систем, систем водозабезпечення та каналізації, перекладені водопровідні та 
каналізаційні мережі, підготовлені споруди водопровідно-каналізаційного 
господарства району та центральні теплові пункти, закуплюється посипочний 
матеріал (пісок, сіль) та готуються тендерні процедури на закупівлю твердого 



 19

палива (вугілля, пєлєти), готується шляхова техніка для очищення вулиць і 
шляхів. 

 До опалювального сезону особлива увага приділяється сплаті за 
енергоносії зокрема за газ. Графіки погашення заборгованості, відповідно до 
укладених договорів між ДК «Газ України» та комунальними підприємствами 
виконуються, відповідно до Постанови КМУ від 11 травня 2011 року № 503 
«Про затвердження Порядку перерахування у 2011 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах 
на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася 
населенню», яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися 
відповідними органами державної влади, чи органами місцевого 
самоврядування. 

Заклади освіти. 
В Боярській ЗОШ № 1 з метою виконання заходів з енергозбереження 

проведений капітальний ремонт котельні з переводом котлів з твердого палива 
на альтернативне – пеліти; замінено тепломережу на попередньоізольовані 
трубопроводи – 120 п. м.; встановлено лічильник води та замінені вікна на 
металопластикові. Роботи виконувалися за рахунок коштів з районного 
бюджету та інших підприємств. 
 У Дмитрівській ЗОШ проведені роботи по заміні насосу та клапанів на 
котельні.  
 З метою економії та збереження тепла у 10 закладах освіти замінено 466 
вікон на металопластикові. 

Проведені роботи по заміні водопровідної мережі: у Петрівській ЗОШ – 
100 п.м., Боярській ЗОШ № 1 – 145 п.м., Вишнівській ЗОШ № 3 – 80 п.м. 

Здійснено ремонт та заміна даху у Петрівській ЗОШ – 1789 кв. м. та у 
Вишнівській ЗОШ № 4 – 900 кв. м. 
 За угодою із спеціалізованим підприємством «Електропромтех» в усіх 
закладах освіти району зроблені заміри електромереж та оформлені відповідні 
акти. Проведені роботи по повірці вузлів обліку газу та лічильників. 
 
 Заклади культури. 

Підготовлені до початку опалювального сезону, окрім будинку культури 
в селі Музичі та клуби в селах Неграші та Хотів, в яких відсутнє опалення. 
 

Заклади охорони здоров’я. 
З метою економії паливно-енергетичних ресурсів комунальним 

підприємством «Києво-Святошинська тепломережа» КОР на котельні 
Центральної районної лікарні в м. Боярка обладнано тепловий лічильник,  
1 котел «НІІСТУ – 5», який працював на природному газі переобладнано для 
опалення дровами. Зменшено кількість днів прання в тиждень до 3 днів. 
Запровадження цих заходів дало змогу зменшити розрахунковий тариф на 
опалення до 20 % та зменшити використання газу. 
 
 



 20

Заборгованість населення за надання житлово-комунальних послуг. 
Оскільки борг населення за житлово-комунальні послуги станом на 

01.01.2012 року складає більш ніж 27 млн. 934,85 тис. грн., керівниками 
органів місцевого самоврядування району, теплопостачальними 
підприємствами проводиться інтенсивна претензійно-правова робота з 
погашення заборгованості. Так, за січень-грудень 2011 року було подано 236 
судових позовів на загальну суму 1 млн. 625 тис. грн., що вже складає 56 % від 
кількості позовів за минулий рік. До злісних неплатників застосовувалися 
заходи з відключення від послуг. 
 Опалювальний період 2011-2012 роки було розпочато комунальними 
підприємствами району вчасно 15 жовтня, а на об’єктах соціальної сфери 
раніше, за поданням керівників органів місцевого самоврядування району. За 
умови наявності боргу за спожитий природний газ на суму 30,113 млн. грн., 
сплачено 53,716 млн. грн., що складає 97,7 %. Загальний борг комунальних 
підприємств за спожиту електроенергію станом на 01.01.2012 року складає             
881,9 тис. грн.  

 
Стан виконання місцевими радами району за підсумками 2011 року плану 

розвитку житлово-комунального господарства району 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис.грн 

Джерела 
фінансуванн

я 

Стан 
виконання  
за 2011 рік, 

тис.грн. 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА      

1 Будівництво каналізації в історичній 
частині міста 

9000 субвенція з 
Держбюджету 

8 182,6 

2 Благоустрій міста в т.ч. ремонт доріг 2200 міський 
бюджет 

3 400,9 
 

3 Будівництво самопливного 
каналізаційного колектора від 
Боярської ЗОШ № 1 до КНС № 5  

8 906,2 субвенція з 
Держбюджету 

8 162,6 

4 Будівництво нової котельні по вул. 
40 річчя Жовтня 

8139.5 
 
 

1000 

субвенція з 
Держбюджету

, 
районний 
бюджет 

9 347,2 

  
ВСЬОГО:  

29 245,74   29 093,3  
(99,5 %) 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА      
1 Розроблення проекту реконструкції 

котельні №2 
217 місцевий 

бюджет 
- 

2 Розроблення проекту реконструкції 
котельні №1 

172 місцевий 
бюджет 

- 

3 Будівництво артсвердловини 390 місцевий 
бюджет 

- 

4 Здійснення проектних робіт, 
реконструкція та технічне 
переоснащення котельні по вул. 
Чорновола 

700 місцевий 
бюджет 

- 
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5 Розроблення проекту будівництва 
комплексу по переробці твердих 
побутових відходів 

300  місцевий 
бюджет 

 
- 

6 Утеплення фасадів в житлових 
будинках 

902,9 місцевий 
бюджет 

- 

7 Капітальний ремонт та заміна ліфтів 
за термінами експлуатації 

179 місцевий 
бюджет 

- 

8 Герметизація стиків в житлових 
будинках 

49,7 місцевий 
бюджет 

49,7 

9 Утеплення горища в житловиж 
будинках 

144 місцевий 
бюджет 

31,2 

10 Капітальний ремонт покрівлі 
житлових будинків 

93,2 місцевий 
бюджет 

10,4 

11 Установка терморегуляторів 140 місцевий 
бюджет 

15,6 

12 Капітальний ремонт житлових 
будинків (фасадів) 

31,2 місцевий 
бюджет 

15,1 

13 Капітальний ремонт будинків 
(відмостка) по вул. Святошинська 43, 
45 

77 місцевий 
бюджет 

- 

14 Придбання комунального транспорту 
спеціального призначення – МТЗ-320 
(комунальна машина) 

316 субвенція з 
Держбюджету 

316 

15 Придбання сміттєвоза МТЗ 
533702240-КО 449 

530 субвенція з 
Держбюджету 

530 

16 Будівництво водозабору підземних 
вод із свердловин для 
господарськопитного 
водопостачання мереж КП 
«Вишнівськводоканал» 

390 субвенція з 
Держбюджету 

258,1 

17 Придбання обладнання (дитячі ігрові 
майданчики) 2 штуки 

89 субвенція з 
Держбюджету 

89 

  
ВСЬОГО:  4 721   

1 315,1  
(27,9 %) 

ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА      
1 Будівництво та реконструкція 

водогону по вул.Васильківській в 
с.Новосілки 

1500 субвенція з 
держбюджету 

 
130 

2 Облаштування проїзду від будинків 
Садова 5-а та Садова 9-а в 
с.Новосілки 

500 
спонсорські 

кошти 
50,0 

 

3 

Капітальний ремонт тротуару в с. 
Новосілки по 
вул. Васильківська 

100 місцевий 
бюджет 

 
55 

 Додаткові роботи:    

4 

Встановлення нових дитячих 
майданчиків в с. Новосілки та смт 
Чабани 

- спонсорські 
кошти 

150 

  ВСЬОГО:  2100  385 (18,3 %) 
БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Монтаж пункту сортування сміття 10 спонсорські 10 
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кошти  

2 Водовідведення по вул. К.Маркса 10 спонсорські 
кошти 

10 

 Додаткові роботи:    
3 Будівництво дитячих майданчиків по 

вулицям Зеленій та Кірова 
 спонсорські 

кошти 
40 

  ВСЬОГО: 20 - 60 (300 %) 
БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Благоустрій села 120 Кошти 
спонсорів - 

60,0, місцевий 
бюджет - 60,0 

120 

 Додаткові роботи:    
2 Будівництво підвідного газопроводу - спонсорські 

кошти 
460 

  ВСЬОГО: 120   580  
(483,3 %) 

ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      
с. Гореничі      

1 Продовження робіт по реконструкції 
очисних споруд с.Гореничі 

10 000 Субвенція з 
державного 

бюджету 

9 900 
 
 

2 Придбання для ПКГ при Гореницькій 
сільській раді сміттєзбиральної 
машини  

300 Спонсорські 
кошти 

- 
 

3 Будівництво бювету водопостачання 
питної води біля стадіону 

30 Спонсорські 
кошти 

- 
 

4 Реконструкція ТП №599  
по вул. Маліновського з заміною 
трансформатора 100 кВа на 
трансформатор 160 кВа 

70 Спонсорські 
кошти 

70 
 

  ВСЬОГО: 10400   9 970  
(95,9 %) 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      
1 Ремонт багатоповерхових житлових 

будинків 
800 спонсорські 

кошти - 500, 
виконком - 

300 

480 
 
 

2 Реконструкція системи 
водопостачання та водовідведення 
сіл ради, ремонт бюветів 

1600 100-місцевий 
бюджет 1500-

державний 
бюджет 

20 
 
 
 

 Додаткові роботи:    
3. Газифікація нових житлових масивів - спонсорські 

кошти 
350 

4. Благоустрій території кладовищ - місцевий 
бюджет 

25 

5. Розроблення проекту капітального 
ремонту вулиць 

- спонсорські 
кошти 

156 

  ВСЬОГО: 
                                            

2400 - 1 031 (43 %) 
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ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      
1 Проедення капітального ремонту 

КНС та очисних споруд 
2500 Державні 

кошти 
- 

 Додаткові роботи:    
2 Проведення водопостачання до 

сільського кладовища; Часткове 
проведення ямкового ремонту  
вул. Перемоги; Капітальний ремонт 
двох криниць загального 
користування; Зниження батьківської 
плати за дитяче харчування в ДНЗ 
«Казкова рибка» зі 100% до 30%;  
Розробка та підготовка до 
затвердження Генерального плану  
с. Забір’я; Розроблення проекту на 
проведення капітального ремонту 
очисних споруд с.Забір’я.  

- Спонсорські 
кошти 

50 

 ВСЬОГО: 2 500 
 
 

 50 (2%) 

КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      
1 Розроблення та затвердження 

програми по благоустрою та 
санітарній очистці 

200  спонсорські 
кошти 

100 

 Додаткові роботи:    
2 Благоустрій кладовищ сіл Княжичі та 

Жорнівка 
 спонсорські 

кошти 
80 

  200  180 (90%) 
КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Будівництво артезіанських 
свердловин по вул. Нова, Будьоного, 
Космонавтів, Дружби 

200 Кошти 
спонсорів 

- 

2 Ремонт багатоповерхових житлових 
будинків, які знаходяться на балансі 
сільської ради 

90 Місцевий 
бюджет 

17 

3 Благоустрій та облаштування 
сільського парку: встановлення 
огорожі, лавочок, дитячого 
майданчика, освітлення, прокладання 
пішохідних доріжок 

200 Кошти 
спонсорів 

5 

4 Реконструкція та очистка колодязів 
по вул. Ярова, Нова, Ситниченка, 
Новосільська, Космонавтів 

18 Кошти 
спонсорів 

1 

5 Благоустрій та облаштування 
сільського парку: встановлення 
огорожі, лавочок, дитячого 
майданчика, освітлення, прокладання 
пішохідних доріжок 

200 Спонсорські 
кошти 

5 

  ВСЬОГО: 290   28 (9,7 %) 
ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Заміна труб водопостачання до 
двоповерхового будинку 

30 спонсорські 
кошти 

- 
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2 Прокладання водопроводу до церкви 
та стадіону 

50 спонсорські 
кошти 

10 
 

  ВСЬОГО: 80   10 (12,5 %) 
МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Розроблення проектної документації 
на свердловину та центральне 
водопостачання 
 

100 спонсорські 
кошти 

- 
 

2 Проведення центрального 
водопостачання 

400 спонсорські 
кошти 

- 

  ВСЬОГО: 500   - 
МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Будівництво очисних споруд 12 000 спонсорські 
кошти 

- 

 Додаткові роботи:    
2 Будівництво дитячих майданчиків  спонсорські 

кошти 
150 

 ВСЬОГО: 12000  150 (1,2 %) 
МУЗИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Організація комунальної служби з 
придбанням техніки і обладнання 
 

50 спонсорські 
кошти 

7,7 (15 %) 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      
1 Будівництво бювету в с.Малютянка 150 спонсорські 

кошти 
- 

2 Проведення будівництва та 
реконструкції газопроводів та систем 
газопостачання із виготовленням 
проектно-кошторисної документації  

10781,3 субвенція з 
Держбюджету 

10781,3 

3 Капітальний ремонт ГРС Глеваха 508,8 субвенція з 
Держбюджету 

- 

 Додаткові роботи:    
4 Очищення та реконструкція 

громадських кирниць 
 

- спонсорські 
кошти 

25 

5 Встановлення зупинок -  40 
 ВСЬОГО: 11440,1  10 846,3 

(94,8 %) 
ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Побудова водопровідної мережі села 1000 Місц. бюджет - 
 Додаткові роботи:    

2 Обладнання дитячих майданчиків -  111 
 ВСЬОГО: 1000  111 (11,1%) 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво та реконструкція 

комунікаційних мереж  
2 000 Спонсор. 

кошти 
- 

2 Будівництво та благоустрій дитячих 
майданчиків 

100 Спонсор. 
Кошти 

- 

3 Благоустрій сільських кладовищ 
 

200 Місц. бюджет 72 
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 Додаткові роботи:    
4 Утримання об’єктів комунальної 

власності 
- Місц. бюджет 1 296 

 ВСЬОГО: 2 300  1 368  
(59,5 %) 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво систем водовідведення 

та водопостачання 
299 місцевий 

бюджет 
200 

 
2 Проведення ремонту 

багатоповерхівок 
100 спонсорські 

кошти 
400 

 
 Додаткові роботи:    

3 Встановлення дитячих майданчиків - спонсорські 
кошти 

300 

  ВСЬОГО: 399 - 900  
(225,6 %) 

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      
1 Ремонт зовнішніх мереж 

водопостачання 
- КПТМ с/рада 10 

2 Ремонт дахів багатоповерхових 
будинків 

- КПТМ с/рада 131 

 Додаткові роботи:    
3 Ремонт огорожі по вул. Шевченка  Місцевий 

бюджет 
2 

4 Ремонт криниць загального 
користування  

 Місцевий 
бюджет 

20 

 ВСЬОГО: -   163  
ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА    

1 Будівництво водопроводу   
в с. Кременище 

буде 
визначено 
проектом 

місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

- 
 

2 Будівництво водопроводу  в с. Хотів, 
вул. Шевченка 

буде 
визначено 
проектом 

місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

- 
 
 
 

 ВСЬОГО: - - - 
ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Організація та систематизування 
вивозу сміття з приватного сектору 
сіл сільської ради 

- спонсорські 
кошти 

70 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Організація та систематизування 

вивозу сміття з території сільської 
ради 

- спонсорські 
кошти 

27  

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Ремонт криниць - спонсорські 
кошти 

2  

2 
Будівництво пішохідних містків між 
вулицями Садова та Гоголя, 
Островського та ур.Ступник 

- спонсорські 
кошти 

110 

    112 
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ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Ремонт каналізації в с.Лісне - спонсорські 

кошти 
19,6 

  ВСЬОГО по місцевим радам 
району: 

79765,84 

   
56 477 

(70,8 %) 
 
4.1. Освітлення населених пунктів району 
  
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис.грн 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання  
за 2011 рік, 

тис.грн. 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА   

1 Проведення вуличного освітлення 500 міський 
бюджет 

211,4 

2 Забезпечення енергозбереження 100 міський 
бюджет 

- 

 
ВСЬОГО: 600   211,4 

(35,2%) 
 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА   
1 Придбання електроосвітлювального 

обладнання та ілюмінації 
50 місцевий 

бюджет 
- 

 ВСЬОГО: 50   

ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Проведення освітлення по вул.Щорса, 

Новій, Петровського 
300 Місцевий 

бюджет 
- 

2 Реконструкція ТП №599  
по вул. Маліновського, з заміною 
трансформатора 100 кВт на 
трансформатор 160 кВт 

70 Спонсорські 
кошти 

70 

3 Проведення освітлення 
по вул. Травнева в с. Гореничі  

10 Спонсорські 
кошти 

10 

 с. Стоянка      
4 Проведення освітлення по вул. Лісна 70 Місцевий 

бюджет 
- 

 с. Лука      
5 Виготовлення технічної документації 

на будівництво електромереж та 
будівництво ТП, в кількості 5 шт. 

50 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

10 

 с. Гнатівка      
6 Облаштування освітлення по 

вул.Перепелиній та Меліораторів 
100 Місцевий 

бюджет 
- 

7 Виготовлення технічної документації 
на будівництво електромереж та 
будівництво ТП, в кількості 5 шт. 

50 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

50 

  ВСЬОГО: 650 - 140 (21,5 %) 
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ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Будівництво нових ліній вуличного 

освітлення в  
с. Горенка та с. Мощун 

35 Спонсорські 
кошти 

25 (71,4 %) 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Електрофікація нових житлових 

масивів 
150 спонсорські 

кошти 
350 

2 Реконструкція вуличного освітлення 30 спонсорські 
кошти 

159 

3 Ремонт вуличної мережі (с. Мила) 30 місцевий 
бюджет 

30 

                                                   
ВСЬОГО: 

210 - 569 (271 %) 

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Проведення електрифікації по вул. 

Молодіжній 
300 Державні 

кошти 
60 (20%) 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Заміна ламп розжарювання та ртутних 

ламп вуличного освітлення села на 
натрієві (100вт) 

90 Місцевий 
бюджет 

85 

2 Заміна ламп розжарювання та ртутних 
ламп вуличного освітлення села на 
натрієві (100вт) 

95 Місцевий 
бюджет 

43 

  ВСЬОГО: 185   128 (69 %) 
ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Улаштування вуличного освітлення 
по вул. Сверлова та Суворова 

100 Кошти 
спонсорів 

160 (160 %) 

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Освітлення вулиць села 50 кошти 

спонсорські 
- 

2 Проведення освітлення до церкви та 
стадіону 
 

50 кошти 
спонсорські 

- 

3 Проведення електрифікації села 2 850 Районний 
бюджет 

- 

 ВСЬОГО: 2950   - 
МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Будівництво лінії вуличного 
освітлення 

50 спонсорські 
кошти 

120 (240 %) 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Електрофікація нового житлового 

масиву (розробка проектної 
документації) 

- благодійна 
допомога 

- 

2 Влаштування вуличного освітлення 104 бюджетні 
кошти 

- 

3 Проведення будівництва та 
реконструкції об’єктів електричних 
мереж із виготовленням проектно-
кошторисної документації 

15 632,8 субвенція з 
Держбюджету 

15 632,8 

 ВСЬОГО: 15 736,8 - 15 632,8  
(99,3 %) 
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ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Закінчення освітлення вулиць села 300 місцевий 

бюджет 
спонсорські 

кошти 

130,0  
(43,3 %) 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Виконання робіт по освітленню 

вулиць села 
200 бюджетні 

кошти 
200 

2 Заміна ТП по вул. Л. Україники 50 державні 
кошти 

- 

 ВСЬОГО: 250   200 (80 %) 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

1 Реконструкція зовнішнього освітлення 
вулиць 

300 місцевий 
бюджет 

300 (100 %) 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Поточний ремонт вуличного 

освітлення 
195 місцевий 

бюджет 
195 

2 Проведення вуличного освітлення 131,2 місцевий 
бюджет 

100 

3 Проведення реконструкції ліній 
електропостачання 

195 місцевий 
бюджет 

500 

4 Проведення робіт по будівництву 
трансформаторних підстанцій 

510 місцевий 
бюджет 

600 

 ВСЬОГО: 1 031,20 - 1 395  
(135,3 %) 

ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Реконструкція ліній електропередач 

вуличного освітлення в с. Шпитьки по 
вул.Шевченко, Центральна, Леніна 

200 благодійні 
кошти 

6,07 (3 %) 

  ВСЬОГО по місцевим радам 
району: 

22 948 - 19 077,27 
(83,9 %) 

 
 
4.2. Утримання автомобільних доріг 

  
 

1. Філія «Києво-Святошинське рай ДУ» 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Сума 
фінансува
ння, тис. 

грн. 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання  
за 2011 рік, 

тис.грн. 
1. Ямковий ремонт 7 000 Державний 

бюджет 
5 241,3 

2. Заміна та встановлення  
дорожніх знаків 

387 Державний 
бюджет 

383 

3. Встановлення та ремонт металевого 
огородження 

91 Державний 
бюджет 

2,5 

4. Фарбування дорожніх  
елементів, розмітка 

387 Державний 
бюджет 

222,04 

5. Прибирання сміття, покіс трав, 
планування узбіч 

538 Державний 
бюджет 

963,5 
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6. інші 198,1 Державний 
бюджет 

1 531,7 
 

 Загальна сума: 8 601,1  8 344,04  
(97 %) 

 
ІІ. Утримання доріг місцевими радами Києво-Святошинського району 

 
№ з/п Назва заходу План, 

тис.грн 
Джерела 

фінансування 
Стан 

виконання  
за 2011 рік, 

тис.грн. 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА   

1 Будівництво шляхопроводу через 
залізницю 

20 000 кошти 
залізниці 

49,6 

2 Благоустрій міста, в т.ч. ремонт та 
утримання доріг 

2 200 міський 
бюджет 

3 400,9 

  ВСЬОГО: 22 200   3 450,5 
(15,5 %) 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА   
1 Реконструкція прибудинкових 

тротуарів 
215,5 місцевий 

бюджет 
- 

2 Реконструкція тротуару по 
бульвару Південний 

110,4 місцевий 
бюджет 

- 

3 Капітальне покриття скейт-
майданчика (асвальтове) 

57 місцевий 
бюджет 

- 

 Інші заходи:    
 Поточний ремонт доріг по  

вул. Залізнична та Ватутіна 
- місцевий 

бюджет 
99 

 Поточний ремонт доріг (вул. 
Залізнична, вул. Ватутіна, вул. 
Жовтнева, вул. Вітянська, вул. Л. 
Українки, вул. Щорса, вул. 
Святошинська, вул. Святоюріївська, 
вул. Балукова, вул. Чорновола) 

 державний 
бюджет 

2 754,7 

 ВСЬОГО: 382,90   2 853,7  
(745,3 %) 

ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   
1 Облаштування доріг твердим 

покриттям 5 км 
500 субвенція 80 

2 Облаштування проїзду від будинків 
Садова 5-а та Садова 9-а в 
с.Новосілки 

500 спонсорські 
кошти 

50 

3 Капітальний ремонт тротуару в 
с.Новосілки по вул. Васильківська 

100 місцевий 
бюджет 

55 

 ВСЬОГО:                                                                            1 100  185 (16,8 %) 
БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Ремонт доріг по вул. Набережна, 
Молодіжна, Фабрична, будівництво 
дороги по вул.Соснова 

157 Кошти 
спонсорів - 

100, місцевий 
бюджет – 57 

 
 

270 (172 %)  
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БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Капітальний ремонт дороги по вул. 

Дніпровська с. Бузова  
120 державний 

бюджет 
150 (125 %) 

ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Будівництво доріг з твердим 

покриттям 
120 бюджетні 

кошти 
- 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Асфальтування доріг та 

будівництво тротуарів на території 
с.Гатне 

1 200 спонсорські 
кошти 

142 

2 Участь у розробці проекту 
транспортної розв’язки між с.Гатне 
і смт.Чабани через автодорогу 
м.Київ-м.Одеса 

10 кошти 
субвенції, 

кошти 
сільської ради 

- 

 ВСЬОГО:                                                                           1 210  142 (11,7 %) 
ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Асфальтування вул.Мрії - 800 п.м, 
вул.Бородавки - 600 п.м, 
вул.Воронкова - 200 п.м,  
вул.Військова - 1200 п.м,  І.Франка 
– 200 п.м. 

1 800 Місцевий 
бюджет 

525 

2 Укладка тротуарної плитки біля 
Гореницької медамбілаторії та біля 
Гореницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

250 Місцевий 
бюджет 

250 

3 Будівництво пандусів біля будинку 
культури, школи, сільської ради для 
вільного доступу до них людей з 
обмеженими фізичними 
можливостями 

10 Місцевий 
бюджет 

- 

4 Улаштування під’їзного 
майданчика (пірсу) для забору води 
для пожежегасіння 

10 Місцевий 
бюджет 

10 

с. Стоянка   
5 Улаштування асфальтобетонного 

покриття від вул.Лісна до 
кладовища - 400 п.м 

60 Спонсорські 
кошти 

20 

с. Лука   
6 Проведення ямкового ремонту 

дороги на роздоріжжі по  
вул. Л.Українки, Леніна, Вавілова 

30 Місцевий 
бюджет 

10 

7 Улаштування асфальтобетонного 
покриття по вул.Пушкіна -150 м 

50 Місцевий 
бюджет 

130 

 ВСЬОГО:                                                                       2 210  945 (42,8 %) 
ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Будівництво доріг з твердим 
покриттям с. Горенка та  
с. Мощун 

200 Місцевий 
бюджет, 

Спонсорські 
кошти 

25 (12,5 %) 

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Асфальтування вулиць Незалежна, 

Грушевського, Лесі Українки, 
І.Франка та Лісова 

1500 Державні 
кошти 

150 
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2 Асфальтування під’їзду  
до вул. Піонерська 

400 Державні 
кошти 

- 

3 Виготовлення знаків перед 
примусовими пристроями зниження 
швидкості 

15 Державні 
кошти 

8 

  ВСЬОГО:                                                 1 915 - 158 (8,5 %) 
КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Асфальтування вулиць в с.Княжичі 
та с.Жорнівка 

1 500 Кошти 
спонсорів 

150 (10 %) 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Реконструкція доріг села 1 200  Місцевий 

бюджет 
157 

2 Прокладання тротуарів по вул. 
Балукова, Парникова, Мічуріна 

200 Місцевий 
бюджет 

37 

  ВСЬОГО: 1 400   194 (13,9 %) 
ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Ремонт дороги  
по пров. Виноградному (100м) 

50 Кошти 
спонсорів 

377 (754 %) 

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Облаштування асфальтного 

покриття вулиць 
200 Кошти 

спонсорські 
- 

2 Облаштування тротуару  
по вул. Центральній 

100 Кошти 
облавтодору 

- 

  ВСЬОГО: 300   - 
МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Благоустрій вулиць, продовження 
асфальтування вулиць, ремонт доріг 

400 спонсорські 
кошти 

162 (40,5 %) 

МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
1 Будівництво дороги з твердим 

покриттям по вул. Ватутіна, Леніна, 
Гагаріна 

450 спонсорські 
кошти 

1 045  
(232,2 %) 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Асфальтування вулиць Лісної та 

Воровського 
1000 бюджетні 

кошти 
- 

2 Асфальтування тротуарної доріжки 
по вулилі Ботанічній 

90 благодійна 
допомога 

- 

 ВСЬОГО: 1090 - - 
ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Асфальтування вулиць Красний 
Пахар, Польова, Петровського 
с.Петрівське 
 

1500 субвенція з 
держбюджету 

433 (28,9 %) 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Облаштування «лежачих 

поліцейських» на вулиця села 
 

45 Спонсорські 
кошти 

- 

2 Облаштування крутих спусків 
тротуарними засобами безпеки  
 

150 спеціальний 
фонд  

- 

 ВСЬОГО: 
 

195   - 
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ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
1 Проведення ремонту та 

реконструкції асфальтного 
покриття, асфальтуваня доріг та 
облаштування тротуарів в 
населених пунктах ПП Борщагівка і 
Чайки 

2 500 місцевий 
бюджет 

447 

2 Фінансування та утриманя 
світлофорів та облаштування 
дорожніх знаків, встановлення 
пристроїв для примусового 
зменшення швидкості 

300 місцевий 
бюджет 

11,3 

3 Виготовлення документації на 
будівництво транспортної розв'язки 
вул.Шевченка-Гагаріна-Пушкіна. 
Облаштування в'їздного знаку. 

500 місцевий 
бюджет 

- 

 ВСЬОГО: 3 300 - 458,3  
(13,9 %) 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Поточний ремонт доріг 297 місцевий 

бюджет, 
спонсорські 

кошти 

1 000 

2 Встановлення дорожніх знаків 99 місцевий 
бюджет 

300 

3 Виконання робіт по будівництву та 
реконструкції доріг 

1 300 місцевий 
бюджет 

900 

4 Будівництво тротуарів 200 місцевий 
бюджет 

400 

5 Утримання світлофорів 50 Місцевий 
бюджет 

100 

 ВСЬОГО: 1 896  2 700  
(142,4 %) 

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Завершення проектно-

вишукувальних робіт та початок 
будівництва уннельного переходу 
з вул.Шевченка с.Тарасівка на 
пл.Перемоги м.Боярки, а також 
влаштування під'їзних доріг 

20 000 кошти 
залізниці,  

кошти 
облавтодора 

20 000 

2 Реконструкція та ямковий ремонт 
вулиць села з твердим покриттям 

1000 місцевий 
бюджет 

721,298 

3 Ремонт пішохідної доріжки від 
шкільного стадіону до лісопосадки 

2 місцевий 
бюджет 

2 

4 Влаштування пішохідного переходу 
від вул.Першотравневої до 
вул.Ватутіна 

 - місцевий 
бюджет 

50 

5 Облаштування спуску з вул. 
Островського на вул.Гоголя 

 - місцевий 
бюджет 

10 

6 Облаштування пішохідними 
переходами вулиць села 

 - місцевий 
бюджет 

- 

 ВСЬОГО: 21 002 - 20 783,298  
(99 %) 
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ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Будівництво нової зупинки 10 спонсорські 

кошти 
4 

2 Будівництво пішохідних містків 
між вулицями Садова та Гоголя, 
Островського та ур.Ступник 

80 спонсорські 
кошти 

110 

 ВСЬОГО: 90 - 114 (127 %) 

ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Будівництво надземного переходу в 

с.Мрія 
400 благодійні 

кошти 
- 

  ВСЬОГО по місцевим радам 
району: 

63 187,9 - 34 570,798 
(54,7 %) 

 
 

5. ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ 
 

Виконання зведеного бюджету Києво-Святошинського району  
за 2011 рік 

      тис.грн. 

Найменування 
показника 

Код 
 бюджетної 
класифікації 

Загальний фонд 

Розпис на 
2011 рік 

Уточне 
ний 

розпис  
на 2011 р. 

Виконано 
за 2011 

рік 

% 
виконан 

ня до 
розпису 
на рік 

% 
виконан 

ня до 
уточнено

го 
розпису 
на рік 

1. ДОХОДИ             
Податкові надходження 10000000 249 503,7 280 448,3 313 914,7 125,8 111,9 

Податки на доходи, податки 
на прибуток, податки на 
збільшення ринкової 
вартості 11000000 204 857,3 232 317,2 248 198,8 121,2 106,8 
Податок на доходи фізичних 
осіб 11010000 201 979,0 231 748,2 247 577,1 122,6 106,8 
Податок на прибуток 
підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 11020200 2 878,3 569,0 621,7 21,6 109,3 
Збори та платаза 
використання природних 
ресурсів 13000000 44 139,4 47 600,9 63930,3 144,8 134,3 
Збір за спеціальне 
використання лісових ресурсів 13010000 305,1 235,1 251,8 82,5 107,1 
Збір за спеціальне 
використання води 13020000   11,0  100,0 
Плата за користування 
надрами 13030000 358,9 358,9 0,2 0,1 0,1 

Плата за землю  13050000 43 475,4 47 006,9 63 667,3 146,4 135,4 
Окремі податки і збори, що 
зараховуються до місцевих 
бюджетів 16000000 4,1 4,1 184,9 

більше в 
45,1 рази 

більше в 
45,1 рази 

Місцеві податки і збори, 
нараховані до 1 січня 2011 р. 16010000 4,1 4,1 184,9 

більше в 
45,1 рази 

більше в 
45,1 рази 
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Місцеві податки і збори  18000000 499,9 520,6 1 546,0 
більше в 3,1 

рази 
більше в 
2,9 рази 

Збір за місця для паркування 
транспортних засобів 18020000 31,8 31,8 1,7 5,3 5,3 

Туристичний збір 18030000 6,0 6,0 131,3 
більше в 
21,9 рази 

більше в 
21,9 рази 

Збір за провадження деяких 
видів підприємницької 
діяльності 18040000 462,1 482,8 1 413,0 

більше в 3,1 
рази 

більше в 2,9 
рази 

Інші податки та збори 19000000 3,0 5,5 54,7 
більше в 
18,2 рази 

більше в 
9,9 рази 

Фіксований 
сільськогосподарський 
податок, нарахований після 1 
січня 2011 року 19040100 3,0 5,5 54,7 

більше в 
18,2 рази 

більше в 9,9 
рази 

Неподаткові надходження 20000000 4 529,3 4 353,7 4 821,0 106,4 110,7 
Частина чистого прибутку 
(доходу) комунальних 
унітарних підпр., що 
вилучається до бюджету 21010300 28,5 328,5 104,0 

більше в 3,6 
рази 31,7 

Плата за розміщення 
тимчасово вільних коштів 
місцевих бюджетів 21050000 850,4 856,7 1 374,7 161,7 160,5 
Адміністративні штрафи та 
інші санкції 21081100 96,4 96,4 96,6 100,2 100,2 
Реєстраційний збір за 
проведення державної 
реєстрації 22010300 150,4 150,4 144,5 96,1 96,1 
Надходження від орендної 
плати за користування 
цілісним майновим 
комплексом та ін. майном, що 
в комунальній власності 22080400 1 370,1 790,1 636,8 46,5 80,6 
Державне мито 22090000 2 014,5 2 079,3 1 700,0 84,4 81,8 

Інші надходження 24060300 19,0 52,3 764,4 
більше в 40 

разів 
більше в 
14,6 разів 

Доходи від операцій з 
капіталом 30000000 2,0 2,0 10,8 

більше в 5,4 
рази 

більше в 
5,4 рази 

Надходження кощтів від 
реалізації безхазяйного майна, 
а також валютні цінності і 
грошові кошти, власники яких 
невідомі 31010200 2,0 2,0 10,8 

більше в 5,4 
рази 

більше в 5,4 
рази 

Разом доходів  900101 254 035,0 284 804,0 318 746,5 125,5 111,9 
Офіційні трансферти 40000000 255 127,2 275 350,1 272 376,2 106,8 98,9 

Кошти,що надходять з інших 
бюджетів 41010600 27 155,7 27 155,7 27085,8 99,7 99,7 
Дотації вирівнювання з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам 41020100 32 555,3 32 555,3 32 555,3 100 100 
Дотації вирівнювання, що 
одержується з районного 
бюджету  41020300 9 429,1 9 429,1 9 411,4 99,8 99,8 
Додаткова дотація з 
держбюджету на 
вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих 
бюджетів 41020600  145,0 145,0  100,0 
Інші додаткові дотації 41020900  76,7 76,7  100,0 
Додаткова дотація з 
держ.бюджету на 
забезпечення пальним 41021100  324,4 324,4  100,0 
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Додаткова дотація з 
держ.бюджету на підвищення 
посадового окладу ЄТС 41021600  4 371,7 4 371,7  100,0 
Додаткова дотація з 
держбюджету на поліпшення 
умов праці мед. працівників, 
які надають мед. допомогу 
хворим на туберкульоз 410217  37,3 37,3  100,0 

Субвенції 41030000 185 987,1 201 254,9 198 368,6 106,7 98,6 
Субвенції з держ. бюджету 
місцевим бюджетам на 
виплату допомог сім'ям з 
дітьми , інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам 41030600 82 040,9 83 680,3 83 678,7 102,0 100,0 
Субвенції з держ. бюджету 
місцевим бюджетам на 
надання пільг та субсидій 
населенню на оплату 
електроенергії, природного 
газу , послу тепло- , 
водопостачання і 
водовідведення  та послуг 
зв'язку 41030800 28 272,1 27 142,1 26 096,3 92,3 96,1 
Субвенції з держ. бюджету 
місцевим бюджетам на 
надання пільг ветеранам війни 
і праці та компенсацію за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян 41030900 4 813,6 5 805,4 5 676,9 117,9 97,8 
Субвенції з держ. бюджету 
місцевим бюджетам на 
надання пільг та субсидій 
населенню на оплату твердого 
та рідкого піного побутового 
палива, скрапленого газу , 
квартирної плати, вивозу 
сміття та побутових відходів 41031000 26,5 21,1 21,0 79,2 99,5 
Субвенції з держ. бюджету 
місцевим бюджетам на 
збереження середньої 
зарплати на період 
працевлаштування посадових 
осіб місц.самоврядування з 
числа депутатів відповідних 
рад, що потребують 
працевлаштування в звязку із 
закінченням строку 
повноважень 41034200 302,7 302,7 124,1 41,0 41,0 
Субвенції з держ. бюджету 
місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соц.-
економ.розвитку окремих 
територій 41034500 70 000,0 82 000,0 80 628,2 115,2 98,3 
Інші субвенції 41035000   1 485,6 1 325,7   89,2 
Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на утримання дітей-сиріт та 
дітей позбавлених 
батьківського піклування 41035800 513,4 561,0 561,0 109,3 100,0 
Субвенція з держбюджету 
на проведення виборів 410370000  256,7 256,7  100,0 

Всього доходів  900103 
509 

162,2 
560  
154,1 

591  
122,7 116,1 105,5 
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Виконання зведеного бюджету Києво-Святошинського району за 2011 рік   

     тис.грн.  

Найменування 
показника 

Код бюджетної 
класифікації 

Загальний фонд 

Розпис 
на 2011 

рік 

Уточнений 
план на 
2011р. 

Виконано 
за 2011р. 

% 
виконання 

до 
розпису 

на 2011р. 

% 
виконан

ня до 
уточнено

го 
розпису 

на 2011р. 

ВИДАТКИ:             
Державне управління 010000 23 760,2 27 210,0 24 715,6 104,0 90,8 

Органи місцевого 
самоврядування  010116 23 760,2 27 210,0 24 715,6 104,0 90,8 
Правоохоронна діяльність 

та забезпечення безпеки 
держави 060000 508,6 686,8 565,7 111,2 82,4 
Освіта 070000 150 271,6 169 165,4 162 878,4 108,4 96,3 

Охорона здоров’я 080000 66 757,6 80 482,7 76 645,0 114,8 95,2 
Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 090000 116 762,4 118 048,2 116 631,7 99,9 98,8 
Пільги ветеранам війни і 
праці  (субвенція ) 090200 27 463,1 25 683,3 24 998,5 91,0 97,3 
Допомога сім’ям з дітьми 
(субвенція )  090300 73 012,9 74 699,7 74 698,0 102,3 100,0 
 Інші види соціальної 
допомоги 090400 4 421,7 5 229,0 4 630,3 104,7 88,6 
Інші програми соціального 
захисту неповнолітніх 090802 40,0 60,0 58,5 146,3 97,5 
Соціальні програми у галузі 
сім'ї, жінок, молоді та дітей 091100 1 025,2 1 395,9 1 285,0 125,3 92,1 
Інші заклади та заходи в 
галузі соціальної політики ( 
терцентр ) 091200 2 088,7 2 226,4 2 207,5 105,7 99,2 
Державна соціальна 
допомога інвалідам з 
дитинства та дітям- інв. 091300 8 710,8 8 753,9 8 753,9 100,5 100,0 

Житлово-комунальне 
госп-во 100000 13 970,4 22 620,7 21 366,2 152,9 94,5 

Культура і мистецтво 110000 18 625,6 19 869,1 18 407,2 98,8 92,6 
Засоби масової інформації 120000 1 546,2 1 383,3 1 284,5 83,1 92,9 
Телебачення та радіомовлення 120100 165,7 165,7 164,2 99,0 99,0 
Преса 120200 1 380,5 1 217,6 1 120,4 81,2 92,0 
Фізична культура і спорт 130000 2 873,9 3 238,5 2 993,3 104,2 92,4 

Транспорт, дорожнє 
господарство, зв*язок, 
телекомунікації та 
інформатика (субвенція 
намісцевий автомобільний 
транспорт) 170000 3 616,8 4 551,6 4 534,9 125,4 99,6 
Інші послуги, пов*язані з 
економічною діяльністью 180000 20,0 45,0 20,0 100,0 44,4 

Видатки, не віднесені до 
основних групп 

 250000 2 564,1 3 003,3 2 191,2 85,5 73,0 
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Резервний фонд 250102 476,0 181,0 0,0 0,0 0,0 
Проведення виборів народних 
депутатів 250203 254,8 312,7 312,7 122,7 100,0 
Інші видатки 250400 1 833,3 2 509,6 1 878,5 102,5 74,9 

Разом видатків 
900201 

401 
277,4 

450   
304,6 

432  
233,7 107,7 96,0 

Разом видатків ( без 
субвенції)   

285 
290,3 

332   
792,2 

316  
075,7 110,8 95,0 

Офіційні трансферти   36 584,8 38 107,1 37 859,6 103,5 99,4 
Кошти, що передаються  до 
районних та міських бюджетів 
з міських, селищних та 
сільських бюджетів 250302 27 155,7 27 155,7 27 085,8 99,7 99,7 
Дотації вирівнювання, що 
передаються з районного 
бюджету  
 250311 9 429,1 9 429,1 9 411,4 99,8 99,8 
Інші дотації 
 250315   36,7 36,7   100,0 
Інші субвенції 250380   1 485,6 1 325,7   89,2 

Всього видатків  за 
функціональною 

класифікацією 900202 
437 

862,2 
488   
411,7 

470  
093,3 107,4 96,2 

 
6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 
6.1. Демографічна ситуація 
 
 Станом на 01.12.2011 року в районі, за оцінкою, чисельність наявного 
населення становить 156 тис. 809 осіб, в т.ч. кількість міського населення 
складала 75 тис. 955 особа та сільського населення 80 тис. 854 особи, що 
становить 101 % до очікуваного показника Програми.    
 
6.2. Зайнятість населення та ринок праці 
 

Протягом 2011 року до служби зайнятості Києво-Святошинського 
району за отриманням соціальних послуг звернулось 1423 незайнятих 
громадян, що на 16,7 % більше ніж у аналогічному періоду минулого року 
(1219 осіб). Всього на обліку перебувало 1846 осіб, що на  13,3 % більше ніж у 
відповідному періоді 2010 року (1630 осіб). 

Станом на 1 січня 2012 року на обліку в РЦЗ перебувало 423 особи, з них 
378 осіб мали статус безробітного. Серед безробітних 58,7 % (248 осіб) 
становили жінки; 41,3 % (175 осіб) – молодь віком до 35 років;  

Наприкінці грудня в базі даних центру налічувалось 242 вакансії. Число 
претендентів на 1 вакансію залишилось незмінним і становило 1 особу.  

Упродовж січня-грудня 2011 року Києво-Святошинським районним 
центром зайнятості працевлаштовано 712 осіб, в тому числі 40 осіб шляхом 
надання дотацій роботодавцям та 24 особи за рахунок надання одноразової 
допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю.  

За направленням центру зайнятості навчалось 193 особи, що на 7,1% 
більше ніж у січні-грудні 2010 року.  
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З початку року у громадських роботах приймало участь 569 осіб, що на 
43 особи більше ніж у минулому році. Рівень охоплення незайнятих громадян 
громадськими роботами склав 30,8 %. 

Станом на 1 січня 2012 року з числа безробітних, які перебували на 
обліку в службі зайнятості, допомогу по безробіттю отримувало 234 особи 
(83%).  

За січень-грудень 2011 року прогнозні показники щодо надання 
соціальних послуг незайнятому населенню Києво-Святошинським районним 
центром зайнятості виконано: 
 з працевлаштування - 106,3 % (річне завдання – 75,9 %) 
в т.ч. 
 - шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття 

підприємництвом - 120 % (річне завдання – 95,2 %); 
 - за рахунок надання дотацій роботодавцям  - 114,3 % (річне завдання – 

82,5 %); 
 з громадських робіт на 126,4 % (річне завдання – 114,1 %); 
 з професійного навчання на 102,4 % (річне завдання – 87,6 %). 

 
Стан виконання основних заходів за 2011 рік 

 
№ з п Назва заходу Кількість Стан 

виконання за 
2011 рік 

1. Бронювання робочих місць для соціально-
незахищених категорій громадян 

20 робочих 
місць 

58 

2 Чисельність незайнятих громадян, які будуть 
перебувати на обліку в державній службі 
зайнятості  на початок періоду 

560 осіб 423 

3. Чисельність незайнятих громадян, які 
звернуться до державної служби зайнятості за 
сприянням у працевлаштуванні  протягом 
періоду 

1600 осіб 1423 

4. Чисельність незайнятих громадян, які будуть 
перебувати на обліку в державній службі 
зайнятості і матимуть статус безробітної особи 
протягом року 

1800 осіб 1846 
 

5. Чисельність незайнятих громадян, які будуть 
перебувати на обліку в державній службі 
зайнятості на кінець періоду 

560 осіб 292 

6. Чисельність незайнятих громадян, які будуть 
працевлаштовані за сприянням державної 
служби зайнятості 

600 осіб 712 

7. Чисельність безробітних громадян, які 
проходитимуть професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації за 
сприяння державної служби зайнятості 

40 осіб 174 

8. Чисельність громадян, яким планується 
надати профорієнтаційні послуги державною 
службою зайнятості 

2095 осіб 4895 
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9. Чисельність незайнятих громадян, які будуть 
залучені до участі в оплачуваних громадських 
роботах 

400 осіб 569 

10. Чисельність інвалідів, які будуть 
працевлаштовані за сприяння державної 
служби зайнятості 

10 осіб 8 

 Всього охоплено: 7 685 осіб 10 400 осіб 
/135,3%  

 
6.3. Грошові доходи населення та заробітна плата 
 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у             
Києво-Святошинському районі за підсумками 2011 року становила 2775 грн., 
що у 2,8 раз вище прожиткового мінімуму для працездатної особи (1004 грн.) 
та на 24,3 % більша, ніж у відповідному періоді 2010 року.  

Серед районів і міст області за рівнем оплати праці                                 
Києво - Святошинський район займає 11 місце. Заробітна плата в районі 
складала 100,5 % до середнього рівня по області (2761 грн. ) та 40,2 % до 
максимальної заробітної плати по містах і районах Київської області, а саме            
м. Бориспіль (4642 грн.). 

Станом на 01.01.2012 року по оперативним даним районного управління 
статистики заборгованість із виплати заробітної плати на 1 підприємстві 
складає 297,3 тис. грн.: ТОВ ОРТФ «Едланд» - заборгованість - 56,6 тис. грн. 
(3 чол.), ТОВ «Мальва Метал Пак» - 240,7 тис. грн. (55 чол.). Господарським 
судом Київської області порушено провадження у справі про банкрутство. 

Києво-Святошинською райдержадміністрацією з початку 2011 року 
проведена наступна робота щодо погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати та інших платежів. 

Проведено 12 засідань тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 103 керівників 
підприємств. У них взяті пояснення та графіки погашення заборгованості. 
Проведено 13 засідань робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення, на яких заслухано 103 керівників підприємств. 

Управлінням праці та соціального захисту населення                                     
Києво-Святошинської райдержадміністрації при реєстрації 112 колективних 
договорів керівникам 22 підприємств вказано на порушення ст. 115 Кодексу 
Законів про працю щодо термінів виплати заробітної плати. 

Розглянуто 15 звернень громадян з питань оплати праці. Проведено 72 
перевірки підприємств щодо додержання ними законодавства про працю. 

Управління праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації постійно інформує прокуратуру у разі виникнення 
заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району. 

Києво-Святошинська райдержадміністрація продовжує роботу з 
погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах 
району та здійснює заходи до забезпечення виконання урядових рішень з 
повного погашення заборгованості. 
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 Стан виплати пенсій 

План власних надходжень за 2011 рік становить 789 358,4 тис.грн, 
фактично надійшло 774 466,8 тис.грн., завдання виконано на 98,1 %. 

Протягом січня-грудня 2011 року за несвоєчасну сплату страхових 
внесків та неподання звітності до ПФУ накладено 3158 фінансових санкцій на 
суму 1462,8 тис.грн, сплачено 2970 на суму 1129,3 тис.грн. За несвоєчасну 
сплату та несвоєчасне подання звітності по єдиному соціальному внеску 
накладено 3158 фінансових санкцій на 1 462,8 тис.грн, сплачено 2 970 на 
1 129,3 тис.грн. 

На посадових осіб накладено 49 адмінстягнень на суму 26,4 тис.грн. 
В органах ДВС знаходяться вимоги про сплату боргу на                      

суму 495,3 тис.грн. та рішення суду на суму 66,1 тис.грн. Протягом 2011 року 
стягнуто 103,4 тис.грн.  

До органів прокуратури направлено 5 матеріалів з переліком 
підприємств-боржників по єдиному соціальному внеску та 5 матеріалів по 
підприємствах, що нараховують заробітну плату менше мінімальної.  

З початку року проведено 12 засідань комісії по погашенню 
заборгованості при Києво-Святошинській РДА. Заслухано 53 керівника 
підприємств, які не сплатили борги по страхових внесках та інших платежах. В 
результаті проведеної роботи сплачено 369,1 тис.грн.  

В органи ДПА, МВС та інспектору праці направлено матеріали по 10 
боржниках. 

Потреба на виплату пенсій склала на 01.01.2012 року 684 528 тис.грн, 
профінансовано 684 528 тис.грн, 100% за рахунок власних надходжень. 
 
6.4. Соціальний захист населення 
 

За 2011 рік райдержадміністрацією проведена наступна робота щодо 
виконання плану розвитку у сфері соціального забезпечення: 

- Надано державної соціальної допомоги та компенсацій 10 604 особам на 
загальну суму  84 239,7 тис. грн., що складає 107,6 % до річного 
показника Програми; 

- Надано субсидій на житлово-комунальні послуги та придбання 
скрапленого газу, твердого побутового палива 2 497 сім’ям на загальну 
суму 2 257, 7 тис. грн., що складає 81,6 % до річного показника Програми; 

- Отримали пільги на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та 
транспортні послуги 54 955 осіб на загальну суму  29 536, 6 тис. грн., що 
складає 100,4 % до річного показника Програми;   

- Надано компенсацій, допомог, пільг постраждалим від наслідків аварії на 
ЧАЕС 33 003 особам на загальну суму 24 928, 7 тис. грн., що складає  
115,9 % до річного показника Програми; 

Надано допомогу соціально-незахищеним категоріям населення по Програмі 
«Турбота» на загальну суму 618,1 тис.грн., що складає 101,2 % 
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7. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 
 

7.1. Охорона здоров’я 
Стан розвитку галузі охорони здоров’я Києво-Святошинського району 

 за 2011 рік 
№ 
з/п 

Назва заходу Фінансування, 
тис.грн. 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання 
за 2011 рік 

1. Поточний ремонт медичного 
обладнання 

90 Районний 
бюджет 

50 

2. Поточний ремонт офісної 
техніки 

10 Районний 
бюджет 

28 

3. Поточний ремонт холодильного, 
прального обладнання 

46,4 Районний 
бюджет 

46 

4. Поточний ремонт ліфтів 30 Районний 
бюджет 

30 

5. Поточний ремонт поліклініки 
ЦРЛ 

99 Районний 
бюджет 

99 

6. Поточний ремонт стаціонару 90 Районний 
бюджет 

90 

7. Поточний ремонт даху (дитяча 
поліклініка) 

90 Районний 
бюджет 

- 

8. Поточний ремонт 
стоматологічної поліклініки 

90 Районний 
бюджет 

36 

9. Придбання обладнання для 
підстанції ШМД с. Мила 

80,5 Районний 
бюджет 

80,5 

10. Поточний ремонт освітлення 65 Районний 
бюджет 

- 

11. Оплата за метрологію 50 Районний 
бюджет 

50 

12. Поточний ремонт системи 
опалення (каналізації) 

90 Районний 
бюджет 

60 

13. Реконструкція електромережі 
ЦРЛ 

1900 Субвенція з 
державного 

бюджету 

- 

14. Реконструкція із розширенням 
приймального відділення 

900 Субвенція з 
державного 

бюджету 

900 

15. Капітальний ремонт 
рентгенологічного відділення 

300 Субвенція з 
державного 

бюджету 

237 

16. Реконструкція із розширенням 
приймального відділення 

520 Районний 
бюджет 

485,9 

17. Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
реконструкцію електромережі 

80 Районний 
бюджет 

80 

18. Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 

приймальне відділення 

150 Районний 
бюджет 

150 

19. Капітальний ремонт поліклініки 
ЦРЛ 

300 Районний 
бюджет 

292 

20. Капітальний ремонт 
централізованого 

300 Районний 
бюджет 

268 
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стерилізаційного відділення 
(ЦСВ) 

21. Капітальний ремонт 
приміщення для встановлення 

мамографа 

300 Районний 
бюджет 

100 

 Всього по ЦРЛ: 5 580,9  3 082,4 
(55,2 %) 

Місцеві ради району 
Назва заходу 

 
Фінансування 

тис.грн 
Джерела 

фінансування 
Стан 

виконання 
за 2011 рік 

       БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
Встановлення автономного опалення в 
поліклініці 

20 спонсорські 
кошти 

 

Ремонт стоматологічного кабінету 15 спонсорські 
кошти 

15 

ВСЬОГО: 35 - 15 (42,9 %) 
БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
Реконструкція ФАПу в с.Хмільна 45 спонсорські 

кошти 
20 (44,4 %)  

КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
Відновлення роботи аптеки 200 спонсорські 

кошти 
- 

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
Ремонт приміщення медамбулаторії 20 місцеві 

бюджетні 
кошти 

- 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
Відкриття аптечного пункту 100 Інвестиційний 

проект 
- 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Будівництво приміщення 
медамбулаторії по вул.Шкільній, 23 та 
теплого переходу між приміщеннями 

3500  місцевий 
бюджет 

239 

Придбання обладнання та інвентарю 
для медамбулаторії 

1 500 місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

100 

ВСЬОГО: 5 000  - 339 (6,78 %) 
ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
Будівництво медамбулаторії 500 спонсорські 

кошти 
- 

ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
Будівництво медамбулаторії 2 000 

 
 
 

8 000 

місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти, 

субвенція з 
держбюджету 

8 534  

ВСЬОГО: 10 000  8 534  
(85,3 %)  
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ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
Поновлення медичного обладнання в 
ФАПах с.Лісне, с.Горбовичі 

30 благодійні 
кошти 

- 

ВСЬОГО по місцевим радам району: 15 930 - 8 908 
(55,9 %) 

             ВСЬОГО по галузі: 21 510,9  11 990,4 
(55,7 %) 

                                                                                             
7.2. Освіта 
 

Стан розвитку галузі освіти району за 2011 рік 
 
№ 
з/п 

Назва заходу Фінансування, 
тис.грн. 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання  
за 2011 рік 

тис.грн. 
1. Реконструкція автономної 

котельні Боярської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4 та Бузівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
у т.ч. 
Будівництво котельні 
Бузівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

1 200 
 
 
 
 
 

300 

Субвенція 
з державного 
бюджету 
Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- 

2. Капітальний ремонт підлоги 
Білогородської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів         № 2 

100  Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

650 

3. Капітальний ремонт 
спортивних залів Вишнівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, 
Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 3, Музичанської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Крюківщинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
у т.ч. ремонт спортивного азлу 
Боярсьої ЗОШ № 3  

900  
 
 
 
 
 
 

 
289 

Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- 
 
 
 
 
 
 
 

291,059 
4. Встановлення огорожі в 

Дмитрівській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Новосілківській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

190  Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- 

5. Заміна труб водопостачання 
Вишнівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4, 
Петропавлівсько-
Борщагівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

300  Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

10 

6. Капітальний ремонт 
харчоблоків Вишнівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 3, 
Тарасівської ЗОШ І-ІІІ 

300  Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 

836 
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ступенів, Михайлівсько-
Рубежівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

спонсорів 

7. Капітальний ремонт туалетів 
Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 2, Вишнівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2, 
у т. ч. проведено капітальний 
ремонт туалетів Вишнівської 
ЗОШ № 2 

250 
 
 
 
 

 
120 

Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

 
 
 
 
 
 

120 
8. Капітальний ремонт фасаду 

Києво-Святошинського 
районного центру творчості 
молоді «Оберіг» 

300 Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- 

9. Придбання комп’ютерів та 
оргтехніки, вогнегасників, 
спортивного та кухонного 
обладнання 

450 Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

99 

10. Поточний ремонт вхідної 
групи Княжицької ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

50 Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

29,643 

11. Будівництво Чабанської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів   

300 Державний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

536 
 

12. Добудова НВО «Вишнівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 - дитячий 
садок» 

 2 500 Державний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

5 183,68 

13. Реконструкція оздоровчого 
табору «Горбовицька Січ» 

  3 000 Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

89,665 

14. Введення з 01.01.2011 року 
ставки медичної сестри в 
кількості 30 одиниць, для 
забезпечення медичного 
обслуговування учнівського 
контингенту району 

600 Районний 
бюджет 

400  

15. Введення з 01.01.2011 року 
ставки водіїв автобусів в 
кількості 4 одиниць, для 
виконання програми 
«Шкільний автобус» та 
забезпечення підвозу дітей до 
навчальних закладів 

100 Районний 
бюджет 

50,520 
(Перевезення 

учнів 
Новосілківсько

ї ЗОШ) 

16. Введення з 01.01.2011 року 1 
ставки механіка та 1 ставки 
спеціальної медичної сестри, 

45 Районний 
бюджет 

- 
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для надійного обслуговування 
автотранспорту (шкільний 
автобус) 

 Зміни до Програми:    
17. Будівництво переходу між 

навчальними корпусами 
Крюківщинської ЗОШ 

300 Субвенція з 
держбюджету 

299,820 

18. Капітальний ремонт 
приміщень Боярської ЗОШ        
І-ІІІ ступенів №2, №3, та № 5, 
Вишнівської ЗОШ №2 та № 3 
(туалети), їдалень Вишнівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3,          
М. Рубежівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Тарасівської ЗОШ        
І-ІІІ ступенів, котельні П. 
Борщагівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Княжицької ЗОШ          
І-ІІІ ступенів, 
у т.ч. 
- ремонтр фасаду Боярської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2; 
- ремонт електрощитової 
Новосілківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів; 
- ремонт майстерні Боярської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 та 
стелі районного методичного 
центру 

1700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

298 
 
 

15 
 
 
 

48 

Субвенція з 
державного 
бюджету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

291,202 
 
 

14,674 
 
 
 

46,898 
19 Ремонт спортивних споруд 

Бузівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
1127,3 Субвенція з 

державного 
бюджету 

872,292 

  13 712,3  9 820,453  
(71,6 %) 

 ДНЗ району    
1 Реконструкція даху ДНЗ 

"Берізка" м.Боярка 
300 державний 

бюджет 
300 

2 Капітальний ремонт групи 
ЦРД ДНЗ "Джерельце" 
м.Боярка 

300 залучені кошти - 

3 Капітальний ремонт системи 
опалення ДНЗ "Іскорка" 
м.Боярка 

80 міський бюджет 80 

4 Реконструкція ДНЗ  
м. Вишневе 

600 місцевий 
бюджет 

600 

5 Капітальні видатки (ремонти 
ДНЗ) 

700 місцевий 
бюджет 

700 

6 Виготовлення проектної 
документації добудови ДНЗ  
м. Вишневе 

150 місцевий 
бюджет 

- 

7 Капітальний ремонт окремих 
приміщень груп НДЗ 
«Яблучко» в с.Новосілки 
 

150 місцевий 
бюджет 

150 
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8 Капітальний ремонт 
приміщення дитячого садка 
«Яблунька» в м. Вишневе 

140 Субвенція з 
державного 

бюджету 

140 

9 Виготовлення проектної 
документації на будівництво 
ДНЗ в с. Бобриця 

100 Спонсорські 
кошти, місцевий 

бюджет 

- 

10 Ремонт котельні в с. Бузова, 
яка обслуговує дитячий садок 
"Пролісок" 

56 спонсорські 
кошти 

- 

11 Будівництво дитячої садка та 
початкової школи в с.Віта 
Поштова 

2000 спонсорські 
кошти 

100 

12 Встановлення пластикових 
вікон в ДНЗ «Сонечко» в 
с.Гореничі та будинку 
культури 

100 Спонсорські 
кошти, місцевий 

бюджет 

- 

13 Реконструкція  даху в ДНЗ 
«Сонечко» в с.Гореничі 

300 Спонсорські 
кошти, місцевий 

бюджет 

- 

14 Реконструкція ДНЗ в 
с.Дмитрівка 

300 спонсорські 
кошти 

300 

15 Розробка проектно-
кошторисної документації для 
добудови ДНЗ в  
с. Крюківщина 

200 Кошти 
спонсорів 

200 

16 Обновлення дитячого 
майданчику на території ДНЗ, 
придбання необхідних меблів, 
заміна огорожі с. Крюківщина 

100 Кошти 
спонсорів 

100 

17 Будівництво ДНЗ в с. Лісники 2500 Кошти 
спонсорів 

268 

18 Реконструкція приміщення 
початкової школи під дитячий 
садок в с. Личанка 

200 кошти 
спонсорські 

212 

19 Завершення ремонту 
приміщення та облаштування 
фасаду ДНЗ "Буратіно" 
с.Петрівське 

500 районний 
бюджет 

місцевий 
бюджет 

167 

20 Виготовлення проектної 
документації на будівництво 
дитячого садка в с.Петрушки 

300 Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку) 

- 

21 Будівництво ДНЗ на 150 місць 
по вул. Парковій в  
с. ПП Борщагівка  

3 000 місцевий 
бюджет 

3 000 

22 Ремонт та утримання ДНЗ с. 
Софіївська Борщагівка 

200 місцевий 
бюджет 

400 

23 Виготовлення проектно-
кошторисної документації по 
добудові ДНЗ «Віночок», 
реконструкції старого 
приміщення ДНЗ  
с. Тарасівка  

100 спонсорські 
кошти 

- 

24 Реконструкція ДНЗ 
"Струмочок" с. Хотів 

1000 місцевий 
бюджет, 

- 
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спонсорські 
кошти 

25 Добудова ДНЗ «Світлячок» 
в с. Шпитьки 

1000 кошти бюджету 
розвитку 

- 

 Інші роботи:    
26 Заміна вікон в ДНЗ «Казкова 

рибка» с. Забір’я 
- Кошти 

спонсорів 
30 

 ВСЬОГО по ДНЗ: 14 376  6 747 (46,9 %) 
 ВСЬОГО по галузі: 28 088,38  16 567,453 

(59 %) 
 
7.3. Підтримка сім’ї, дітей і молоді, фізична культура і спорт 
 

Виконання основних пріоритетних напрямків за 2011 рік 
 
№ 
з/п 

Назва заходу Фінансува
ння 

( тис. грн) 

Джерела 
фінансуванн

я 

Стан 
виконання 
за 2011 рік 
(тис.грн.) 

 В галузі молодіжної політики:    
1. Забезпечення соціального захисту 

молоді з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
особливо що стосується житлових та 
майнових питань, працевлаштування, 
облаштування в самостійному житті. 
Вивчення питання щодо створення 
соціального гуртожитку. 

205 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 
позабюджетн
і кошти 

12,2 
 
 

2. Формування соціальної активності 
молоді. Підтримка молодіжних та 
дитячих громадських організацій. 

15 районний 
бюджет 
місцевий 
бюджет 
спонсорські 
кошти 

3,5 
 
 

3. Формування здорового способу життя, 
мотивація фізичного і духовного 
самовдосконалення особистості, 
розвиток військово-патріотичної та 
туристсько-краєзнавчої роботи, 
шляхом реалізації районних програм 
та заходів. 

40,5 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

5,245 
 

4. Стимулювання творчої, соціально - 
активної молоді, шляхом призначення 
стипендій та премій голови 
райдержадміністрації. 

110 районний 
бюджет 

- 

  370,5 
 

 20,945 (5,7 %) 

 В галузі сімейної політики:    
1. Надання адресної допомоги сім’ям з 

дітьми, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. 

25 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

18,49 
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2.  Забезпечення превентивної роботи та 
підтримки сімей з дітьми. 

35 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
спонсорькі 
кошти 

3 
 
 

3. Організація літнього відпочинку та 
оздоровлення дітей пільгових 
категорій 

1000 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
позабюджет. 
кошти 

- 
 
 

4. Розвиток альтернативних форм 
сімейного виховання, формування 
відповідального ставлення до 
батьківства, профілактика девіантного 
материнства шляхом забезпечення та 
розвитку діяльності спеціалізованих 
служб, консультативних пунктів 
районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, проведення 
інформаційно-освітніх заходів 
районними службами. 

13 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

- 
 

  1 073  21,49 (2 %) 
 В галузі фізичної культури і спорту    
1. Розвиток масової фізичної культури і 

спорту, забезпечення ефективної 
діяльності фізкультурно-спортивних 
товариств „Колос”, „Україна”; 
 

ФСТ 
“Колос”- 45 
тис. грн на 

з/п, 
15,0 

районний 
бюджет  
місцевий 
бюджет  
 
позабюджетн
і кошти 

36,401 
 
 
 

2. Розвиток мережі закладів фізичної 
культури та спорту, зміцнення 
матеріально-технічної бази закладів 
фізичної культури і спорту м.Вишневе, 
с. Віто-Поштова, с. Крюківщина,  
с. Личанка, с. Музичі, с. Петрушки,        
с. П П Борщагівка.   

7 170 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
позабюджнтн
і  кошти 

- 

3. Забезпечення спортивної діяльності: 
участь збірних команд району та 
спортсменів з різних видів спорту в 
чемпіонатах та першостях області, 
Країни, міжнародних змаганнях, 
відповідно до Єдиного календарного 
плану спортивно-масових заходів на 
2010 рік 

80 районний 
бюджет 

121,3 

    157,701  
 Інші заходи:    
4. Виконання Програми розвитку спорту 

в Боярській міській раді 
- Міський 

бюджет 
159,6 

5. Капітальний ремонт площадки для 
мініфутболу по вулиці Балукова,1-а в 

м. Вишневе 

339 Субвенція з 
державного 
бюджету 

339 
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6. Будівництво спортивного майданчику 
по вул. Урицького в с. Білогородка  

та будівництво стадіону 
Білогородської ЗОШ № 2  

- Спонсорські 
кошти 

10,0 

7. Облаштування стадіону в с. Дмитрівка - Місцевий 
бюджет 

70,0 

8. Виконання Програми розвитку спорту 
в с. Крюківщина 

- Міський 
бюджет 

10,0 

9 Будівництво спортивно-оздоровчого 
комплексу в с. Лісники 

- Спонсорські 
кошти 

21,0 

10. Будівництво стадіону та спортивних 
площадок на території Михайлівсько-

Рубежівської сільської ради 

- Спонсорські 
кошти 

81,0 

11. Капітальний ремонт спортивного залу 
в с. Петрівське 

- Спонсорські 
кошти 

180,0 

12. Фінансування Програми по розвитку 
фізичної культури та спорту ПП 
Борщагівською сільською радою 

- Міський 
бюджет 

154,16 

13. Підтримка участі дитячих та дорослих 
команд з футболу, волейболу, легкої 
атлетики в змаганнях різних рівнів 

Тарасівської сільської ради 

- Міський 
бюджет 

40,0 

14. Придбання спортивного інвентарю та 
проведення змагань з футболу с. 
Шпитьки 

- Спонсорські 
кошти 

37,8 

    1 102,56 
 В галузі фізичної культури і спорту 7 649 

 
 1 260,261 

(16,5 %) 
 ВСЬОГО по галузі: 9 092,5 

 
 1 302,696  

(14,3 %) 
 
7.4. Культура і туризм 
 

Виконання основних пріоритетних напрямків за 2011 рік 
за рахунок коштів районного бюджету та спонсорської допомоги: 

 
 
 
 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Сума 
коштів, 

 тис. грн. 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання 
за 2011 рік 
(тис.грн.) 

1 Капітальний ремонт освітлення  в 
залі для глядачів районного 
будинку культури с.Новосілки 

200 
Районний 

бюджет, кошти 
спонсорів 

104,96 

2 Ремонт парадного входу районного 
будинку культури с.Новосілки 70 

Районний 
бюджет, кошти 

спонсорів 
- 

 ВСЬОГО: 270 
 

 104,96 (38,9%) 
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За рахунок місцевих бюджетів району та спонсорської допомоги: 
 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис.грн 

Джерела 
фінансування 

Стан виконання 
за 2011 рік 
(тис.грн.) 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА   
1 Впровадження Програми розвитку 

культури 
250 міський 

бюджет 
231,5 (92,6 %) 

БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Обладнання читального залу в 

сільській бібліотеці 
10 спонсорські 

кошти 
10 

2 Забезпечення костюмами 
учасників художньої 
самодіяльності 

50 спонсорські 
кошти 

50 

  ВСЬОГО: 60  60 (100 %) 
БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Проведення Всеукраїнського 

фестивалю весільного обряду 
«Рожаниця» 

160 Кошти 
спонсорів 

160 (100 %) 

БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Завершення реконструкції клубу 

с.Хмільна 
60 спонсорські 

кошти 
20 

2 Проведення опалювальної системи 
в клуб та бібіліотеку в 
с.Гурівщина 

12 спонсорські 
кошти 

12 

  ВСЬОГО: 72  32 (44,4 %) 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Ремонт приміщення сільського 

клубу та приміщення ДІМ 
120 спонсорські 

кошти, кошти 
сільської ради 

- 

ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Розширення площадки біля БК та 

будівництво сцени для виступів 
художніх, танцювальних 
колективів 

150 Спонсорські 
кошти 

- 

ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Ремонт клубу - Місцевий 
бюджет 

143,82 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Ремонт будинку культури 200 спонсорські 

кошти 
200 (100 %) 

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Завершення будівництва будинку 

культури 
1 500 Державні 

кошти 
- 

КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція клубу с.Жорнівка 500 Кошти 

спонсорів 
- 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Розробка проектно-кошторисної 

документації на будівництво 
приміщення для проведення 

200 Кошти 
спонсорів 

89 
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масових заходів 

2 Реалізація Програми «Культура - 
духовне багатство нації та її 
відродження» 

50 Місцевий 
бюджет 

20 

  ВСЬОГО: 250   109 (43,6 %) 
ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Будівництво святкового залу для 

громади  
350 Кошти 

спонсорів 
- 

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Реконструкція сільського клубу 700 кошти 

спонсорські 
7 (1 %) 

МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Реконструкція приміщення їдальні 

під сільський клуб 
9 спонсорські 

кошти 
18 

2 Обладнання обрядової кімнати 10 спонсорські 
кошти 

10 

3 Перенесення пам’ятника - 
меморіалу загиблим воїнам 
односельцям, що увінчують 
пам'ять про захисників Вітчизни 

8 спонсорські 
кошти 

- 

  ВСЬОГО: 27   28 (103,7 %) 
МУЗИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Капітальний ремонт приміщення 

БК с.Музичі із установкою 
автономного опалення 
(будівництво автономної котельні) 

100 Спонсорські 
кошти 

98 (98 %) 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Проведення ремонту в музеї  

М.К. Пимоненка 
50 спонсорські 

кошти 
- 

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Ремонт приміщення сільського 

клубу  
300 районний 

бюджет, 
місцевий 
бюджет 

984 (328 %) 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Реконструкція клубу 400 Бюджетні 

кошти, 
Спонсорські 

кошти, 
 позабюджетні 

400 (100 %) 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Проведення капітального ремонту 

приміщення Будинку дитячої 
творчості по вул. Кооперативна, 1   

1 000 місцевий 
бюджет 

168 

2 Фінансування культурно-масових 
заходів та випуску періодичних 
видань 

200 місцевий 
бюджет 

246,2 

  ВСЬОГО: 1 200 
 
 

- 414,2 (34,5 %) 
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СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Фінансування культурно-масових 

заходів  
30 місцевий 

бюджет 
30 

2 Проведення новорічних свят 16 місцевий 
бюджет 

20 

  ВСЬОГО: 46 - 50 (108,7%) 
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Ремонт даху будинку культури 20 спонсорські 

кошти 
- 

2 Ремонт кабінету та реконструкція 
кінобудки 

20 спонсорські 
кошти 

50 

  ВСЬОГО: 40 - 50 (125 %) 
ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Будівництво даху молодіжного 

центру в с.Мрія 
200 благодійні 

кошти 
- 

2 Завершення капітального ремонту 
музичної школи с. Шпитьки  

100 благодійні 
кошти 

477,692 

 Додаткові заходи:    
3 Ремонт допоміжних приміщень в 

БК с. Шпитьки  
- благодійні 

кошти 
107,719 

  ВСЬОГО: 300 - 585,411 (195,1 %) 
  ВСЬОГО по місцевим радам 

району: 
6 775 -  

3 552,931 (52,4 %) 
 ВСЬОГО по галузі: 7 045  3 657,891 (51,9 %) 

 
9. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 
 

Заходи ЦО, що були виконані протягом 2011 року 
 

№ 
з/п Найменування заходів 

 
Стан виконання за 2011 рік 

 
1 Забезпечення засобами 

радіаційного та хімічного 
захисту персоналу радіаційно 
та хімічно небезпечних 
об’єктів, 30 % працівників 
підприємств, розташованих у 
зоні можливого радіаційного і 
хімічного забруднення. 

   Засобами радіаційного та хімічного захисту персонал 
хімічно-небезпечних підприємств   забезпечений на 95 
%. 
( ВАТ «Вімм-  Біль-Данн Україна», ЗАТ «Плодоовоч»). 

2 Забезпечення необхідним 
обладнанням та сучасними 
засобами вимірювання  
диспетчерських служб, постів 
радіаційного та хімічного 
спостереження, розрахунково-
аналітичних груп 
територіальних підсистем 
єдиної системи цивільного 
захисту. 

   В районі створена система спостереження за    
радіаційною та хімічною обстановкою (14 постів РХЗ) 
на базі підприємств і організацій, що знаходяться на 
території району та диспетчерські служби на 
хімічнонебезпечних підприємствах. 
   Забезпеченість необхідним обладнанням та 
сучасними засобами вимірювання диспетчерських   
служб та постів радіаційного та хімічного 
спостереження становить 80%. 
   Підготовлено розпорядження голови  
райдержадміністрації від 03.06.2011р. №1333 «Про   
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впровадження у Києво-Святошинському районі 
Київської області систем раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх 
виникнення».  
   Розроблений графік впровадження вказаних систем 
та поданий на затвердження голові постійної комісії 
Київської облдержадміністрації з питань ТЕБ та НС 
(відповідно до рішення засідання постійної комісії 
Київської облдержадміністрації з питань ТЕБ та НС  
від 16.06.2011р., протокол №9). 

3 Забезпечення створення 
страхового фонду 
документації об’єктів систем 
життєзабезпечення і 
транспортного зв’язку. 

   Спільно з Північно-регіональним центром страхового 
фонду документації створена Програма формування 
страхового фонду документації Києво-Святошинського 
району на період 2011-2015 роки. 
   Розпорядженням голови районної державної   
адміністрації від 08.11.2010р. № 4520 створена робоча    
група з питань формування та ведення страхового 
фонду документації в Києво-Святошинській    
райдержадміністрації. 
   Погоджений з Державним департаментом СФД   
МНС перелік підприємств, установ та організацій    
району, документація на продукцію, об’єкти систем  
життєзабез- печення населення і транспортних зв’язків, 
об’єкти будівництва, архітектурної та культурної 
спадщини, яких підлягає закладенню до регіональ-ного 
страхового фонду документації. 
   Організований облік документації, закладеної до 
страхо- вого фонду та контроль за підприємствами  
району щодо внесення змін до неї. 

4 Проведення технічної 
інвентаризації  захисних 
споруд цивільного захисту 
(цивільної оборони). 

   Закінчення терміну проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 
перенесено до кінця 2012 року. На кінець 2011 року в 
районі проведена інвентаризація 8-ми захисних споруд.  
На сьогоднішній день проводиться інвентаризація 8-ми 
захисних споруд: 
ЦРЛ-дві, завод «Візар»- чотири, територія заводу 
«Блок»- одна, ДНЗ с. Бузова- одна. 
    Боярський коледж екології та природних ресурсів 
провів інвентаризацію, але забрати технічну 
документацію з КП «БТІ» не має змоги в зв'язку з 
відсутністю коштів. 
     На засіданні постійної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайниситуацій 
(08.12.2011р.протокол № 11) заслухані керівники 
підприємств на балансі яких є захисні споруди ЦО по 
питанню проведення технічної інвентаризації. 

5 Створення матеріального 
резерву всіх рівнів для 
запобігання виникненню і 
ліквідації наслідків можливих 
надзвичайних ситуацій, згідно 
із затвердженою 
номенклатурою.  

    Для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій   
техногенного і природного характеру та їх наслідків 
рішенням сесії районної ради від 30.12.2010р.           
№36-03-VI передбачено виділення із районного 
бюджету 150 тис.грн. резервного фонду. Із місцевих 
бюджетів затверджено виділення для цих                  
цілей – 326 тис. грн. 
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    В стадії завершення заключення договору з          
ЗАТ «Нова лінія» на поставку товарів в разі 
виникнення надзвичайної ситуації природного та 
техногенного характеру. 
    Розпорядженням голови Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації від 06.10.2011року  
№ 2547 виділені кошти РУ ГУ МНС України в 
Київській обл. з резервного фонду районного бюджету 
на відшкодування витрат, пов’язаних з попередженням 
та ліквідацією пожеж на території району в сумі   
25000 грн. 
     На засіданні чергової 14 сесії Києво-Святошинської 
районної ради 6 скликання та розпорядженням 
виконувача обов’язків голови Києво-Святошинської 
адміністрації від 09.11.2011 № 2879 затверджено та 
схвалено «Цільову соціальну програму розвитку 
цивільного захисту в Києво-Святошинському районі 
Київської області на 2011-2013 роки», якою районній 
державній адміністрації, органам місцевого 
самоврядування під час формування бюджетів 
передбачені, з урахуванням реальних можливостей, 
кошти на реалізацію основних заходів цивільного 
захисту відповідних місцевих соціальних програм, які 
виконуватимуться у 2012 році. 

6 Забезпечення медичних 
формувань Державної служби 
медицини і катастроф 
необхідним обладнанням та 
виробами медичного 
призначення (в обсязі 80% 
визначеної номенклатури). 

   Медичні формування державної служби медицини  і 
катастроф ( бригади 1-ї  та 2-ї черги) забезпечені не 
обхід- ним обладнанням на 90-92 % визначеної  
номенклатури. 

7 Розроблення та здійснення 
комплексу заходів щодо 
протипожежного захисту лісів 
і сільгоспугідь у весняно-
літній пожежонебезпечний 
період   

   Рішенням постійної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  
від 01.04.2011 року затверджений та доведений до 
керівників підприємств, установ та організацій,    
керівників органів місцевого самоврядування району 
Комплексний план дій щодо протипожежного  захисту   
лісів та сільськогоспо- дарських угідь у весняно-літній  
період 2011 року Києво-Святошинського району. 
   Розпорядженням голови Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації від 08.04.2011р. 
№1026 створений районний штаб з координації дій по 
проведенню заходів та мінімізації можливих 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій, 
пов'язаних із пожежною небезпекою  у  2011р. 
   Підготовлено розпорядження голови 
райдержадміністрації від 08.04.2011року № 1025 «Про 
недопущення виникнення лісових пожеж в            
Києво-Святошинському районі». 
   Підготовлено та доведено до виконавців доручення 
голови райдержадміністрації від 29.04.2011 року           
№ 23-1 щодо вжиття в  повному обсязі організаційних  
та інженерно-технічних заходів щодо попередження та 
гасіння пожеж у лісових масивах, торфовищах та  
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сільгоспугіддях (згідно вимог вказаних в урядовій 
телеграмі). 
   На засіданнях постійної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: 
    - від 13.05.2011р. протокол № 3, розглянуто питання 
про стан протипожежного захисту на території 
Горенської сільської ради. 
    - від 20.10.2011р. протокол № 8 – питання про 
виконання заходів щодо ліквідації торф’яних пожеж на 
території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради ( в 
районі села Забуччя).  
    - від 10.11.2011р. протокол № 10 – питання про 
виконання заходів щодо ліквідації торф’яних пожеж на 
території Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради. 
    - від 10.08.2011р. протокол № 5 - питання  «Про стан 
протипожежного захисту об’єктів агропромислового 
комплексу по підготовці до збирання зернових у 2011 
році». 
    - від 27.09.2011 р. протокол № 6 - питання  «Про 
протипожежний стан навчальних закладів             
Києво-Святошинського району». 
   Проведені наради з керівниками органів місцевого 
самоврядування по питанню створення     
(відновлення) сільських пожежних команд в населених  
пунктах району. 
   З метою попередження виникнення пожеж та 
виявлення порушників пожежної безпеки, в період  
високої пожежної небезпеки, в вихідні та святкові дні 
проводилось патрулювання в лісопаркових зонах,   
вздовж сільськогосподарських угідь, а також в місцях 
масового відпочинку населення, за участю   
працівників РВ ГУ МВС України в Київській області, 
районного відділу ДАІ, лісових господарств району та   
органів місцевого самоврядування. 
   Проводилась роз’яснювальна робота серед  
населення щодо недопущення виникнення пожеж у 
лісах, торфовищах та сільгоспугіддях (спільно з 
редакцією газети «Новий день» та місцевого 
телебачення). 
   Керівництвом району проводився контроль 
виконання протипожежних заходів 
місьселищсільвиконкомами, лісовими господарствами 
району. 

8 3. Розроблення та здійснення 
комплексу заходів щодо 
підготовки до осінньо-
зимового періоду 2011/2012 
року 

   Рішенням постійної комісії райдержадміністрації з 
питань ТЕБ та НС від 20 жовтня 2011 року протокол  
№ 8 затверджено «План спільних дій місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
районних установ, підприємств та організацій щодо 
запобігання надзвичайним ситуаціям в                   
Києво-Святошинському районі в осінньо-зимовий 
період 2011-2012 роки».  

9 Участь обласних та 
проведення регіональних 
змагань, семінарів, тренінгів, 

   Участь шкіл району в проведенні обласних змагань: 
«Юних інспекторів дорожнього руху» (м. Біла Церква, 
квітень м-ць), та «Юних пожежників» (м.Вишневе 
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зборів, тощо, спрямованих на 
популяризацію здорового і 
безпечного способу життя, 
підвищення рівня практичної 
підготовки дітей та підлітків 
до дій у надзвичайних 
ситуаціях 

червень місяць). На базі ЗОШ с.Тарасівка на протязі 
навчального року виконувалась комплексна     
програма формування навичок здорового способу 
життя серед дітей та підлітків. У квітні традиційно 
проведено у всіх школах «День ЦО». 

10 Сприяння розвитку в системі 
загальної середньої та 
позашкільної освіти гуртків, 
факультативів, курсів з 
цивільного захисту, безпеки 
життєдіяльності та 
рятувальної справи 

   РУ ГУ МНС України в Київській області 
організована допомога відділу освіти РДА в   
проведенні занять за тематикою «Основи здоров’я та 
безпеки життєдіяльності». 
   На базі ЗОШ № 3 м. Вишневе на протязі навчального 
року виконувалась програма «Школа проти СНІДу». 
Близько 1000 учнів із 14 шкіл району прийняли участь 
в заходах по програмі «Школа сприянню здоров'ю» 
(вересень-травень м-ць.). 
   До «Дня захисника Вітчизни» у всіх загальноосвітніх 
школах проведено конкурси по військово-прикладним 
видам спорту з елементами ЦЗ та ОБЖД (грудень, 
лютий). 
   На основі методичних рекомендації Міністерства 
освіти України щодо виконання програми «Школа 
безпеки» на 2011- 2012 навчальний рік, проводяться 
заняття з безпеки життєдіяльності та рятувальної 
справи в ЗОШ 1-3 ступенів. Заняття проводяться в 
позаурочний час у формі факультативної та гурткової 
роботи. 

11 Підготовка керівного складу і 
працівників виконавчих 
органів місцевих рад, 
районних підприємств, 
установ та організацій у сфері 
цивільного захисту та БЖД . 

   На обласних курсах підвищення кваліфікації 
керівних кадрів навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Київської області пройшло підготовку: державне 
замовлення -35 осіб, договірні умови – 33 особи, 
керівного складу підприємств, установ, організацій 
району. План комплектування обласних курсів на 2011 
рік виконано на 151,1%. 

12 Проведення перевірки стану 
техногенної та пожежної 
безпеки на хімічно-
небезпечних, 
вибухонебезпечних, 
вибухопожежоненебезпечних 
об’єктах. 
 
 

   В ході перевірки Державною інспекцією цивільного 
захисту та техногенної безпеки МНС України 
проведено тренування на хімічно-небезпечному об’єкті 
ЗАТ «Плодоовоч» за тематикою: «Ліквідація аварії на 
хімічно-небезпечному об’єкті» (6.04.2011р.). 
   ГУ МНС та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи в Київській області, 
спільно з МНС України була проведена перевірка 
хімічно-небезпечного підприємства ВАТ «Вімм-Білль-
Данн Україна» ( травень м-ць). 
   ГУ МНС та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи в Київській області також 
було проведено перевірку стану техногенної безпеки 
ЗАТ «Плодоовоч» (липень місяць). 

13 Проведення перевірки стану 
дотримання вимог 
законодавства з питань 
пожежної безпеки 
сільськогосподарськими 

   Рішенням постійної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій             
від 16.07.2011 року (Протокол №4) затверджені та 
доведені до керівників сільськогосподарських 
підприємств та фермерських господарств заходи 
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підприємствами та 
фермерськими господарствами 
у місцях збирання, 
перероблення та зберігання 
врожаю, заготівлі кормів. 

передбачені розпорядженням голови Київської 
обласної державної адміністрації від 06 травня 2011 
року за № 434 «Про забезпечення охорони урожаю 
зернових культур та грубих кормів від пожеж в області 
у 2011 році». 

14 Тренування з органами 
управління та силами 
цивільного захисту 
територіальних підсистем 
єдиної системи цивільного 
захисту  

   З 29 по 31 серпня 2011р. на території Київської   
області Міністерством надзвичайних ситуацій були   
проведені командно-штабні навчання з органами 
управління та підрозділами територіальної підсистеми 
цивільного захисту Київської області по темі «Дія 
органів управління та підрозділів територіальної  
підсистеми цивільного захисту Київської області у  
разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій     
техногенного та природного характеру». 
   Від району в ході навчань були задіяні: 
- сили цивільного захисту ЦРЛ (17 одиниць техніки + 
150 чол. особ. складу); 
- РВ ГУ МВС України (6 легк.авто.+ 34 чол. особов. 
складу); 
- РУ ГУ МНС (6 од. спеціальної та пожежної техніки, 
23 чол. особового складу пожежно-рятувальних 
підрозділів); 
- ДП « Києво-Святошинські  УЕГГ (14 аварійних 
бригад, 40 чоловік, 8 автомобів); 
- Філія « Києво-Святошинське ДУ» (21 чол.,8 од. 
спец.техніки); 
- ПАТ « АЕS Київобленерго» (4 бригади, 4 автовишки, 
ямобур, автокран, автомобіль для перевозки опор та 
автомобілі з радіостанціями для перевозки персоналу 
РП). 
   27 жовтня 2011року проведено штабне тренування  
ЦО Києво-Святошинського району на тему «Ліквідація 
наслідків надзвичайної ситуації пов’язаної з 
припиненням руху автомобільного транспорту 
внаслідок стихійного природного явища». 
   В ході навчань були задіяні: 
1. Інженерна служба: 
- 4 одиниці спеціальної техніки з необхідним 
обладнанням; 
- особовий склад- 12 осіб. 
2. Києво-святошинське РУ ГУ МНС України в 
Київській області: 
- 1 одиниця спец. техніки; 
- особовий склад- 6 осіб. 
3. Служба охорони громадського порядку: 
- 2 бригади інспекторів ДАІ в кількості 4 осіб. 
4. Медична служба: 
- одна бригада медперсоналу в кількості 4 осіб.  
5. Служба торгівлі і харчування: 
- задіяно було 1 одиницю техніки та 2 особи. 

15 Тренування з аварійно-
рятувальними службами та 
формуваннями ЦЗ району 

   ЦРЛ проведено комплексне навчання на тему:        
«Надзвичайні ситуації зі значними медико-
санітарними наслідками в місцях масового   
накопичення людей», (вересень м-ць, м. Боярка). 
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   В ході комплексного навчання були задіяні служби: 
штаб ЦО ЦРЛ, райСЕС, служба медицини катастроф, 
бригади швидкої медичної допомоги підвищеної 
готовності 1-ї та 2-ї черги (дві бригади по 4 чол.), 
відділ невідкладної швидкої допомоги Вишнівської 
міської лікарні. Всього було задіяно близько 30 
чоловік. 
   В ході штабного тренування ЦО                          
Києво-Святошинського району (жовтень 2011р.) на 
тему «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації 
пов’язаної з припиненням руху автомобільного 
транспорту внаслідок стихійного природного явища» 
проведені тренування з аварійно-рятувальними 
службами та формуваннями ЦЗ району (38 чол., 8 од. 
техніки). 

 
10. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ 
 
 Протягом 2011 року сума надходжень від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення до місцевих бюджетів району склала   
5 млн. 263 тис. 300 грн., а саме: 
     -    Боярська міська рада – 520,6 тис.грн. 

- Вишнева міська рада – 705,6 тис. грн. 
- Гореницька сільська рада – 208,5 тис.грн. 
- Дмитрівська сільська рада – 2 387,3 тис.грн. 
- Крюківщинська сільська рада – 165,0 тис.грн. 
- Личанська сільська рада – 90,0 тис. грн. 
- Петрівська сільська рада – 570,7 тис.грн. 
- Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада – 114,3 тис. грн. 
- Софіївсько-Борщагівська сільська рада – 497,4 тис. грн. 
- Хотівська сільська рада – 3,4 тис.грн. 

 У порівнянні з відповідним показником 2010 року сума надходжень 
зменшилась на 6 млн. 179 тис. 801 грн. або на 46 % (за 2010 рік –                      
11 млн. 443 тис. 101 грн.). 
 
12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг експорту товарів. 
          За січень-грудень 2011 року обсяг експорту товарів становить                   
106 859,6 тис. дол.США, що складає 220,2 % до відповідного показника        
2010 року. 
            Збільшення обсягу експорту товарів відбулося в першу чергу по 
чотирьох групам товарів: 

- Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 
збільшення у 3,3 рози; 

- Мінеральні продукти – збільшення у 18,3 рази;  
- Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 

збільшення у 1,4 рази.;  
- Готові харчові продукти – збільшення у 1,3 рази. 
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       Обсяг імпорту товарів. 
  Обсяг імпорту товарів за підсумками 2011 року становить                       

1 295 298,7 тис.дол.США, що складає 158,8 % до відповідного показника 2010 
року. 
       Збільшення обсягу імпорту товарів відбулося в першу чергу по наступним 
групам товарів:  

- Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плаваючі засоби -   
збільшення у 1,8 рази; 

- Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 
збільшення у 1,9 рази; 

- Продукти рослинного походження – збільшення у 1,6 рази; 
- Мінеральні продукти – збільшення у 1,4 рази;  
- Готові харчові продукти – збільшення у 2 рози; 
- Недорогоцінні метали та вироби з них – збільшення у 2 рази; 
- Продукти тваринного походження - збільшення у 1,6 рази. 

 
13. ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО 
РАЙОНУ НА 2011 РІК 
 
№ 
з/п 

Назва 
підприємства 

Назва заходу Фінансув
ання, 

тис.грн 

Джере 
ла 

фінансу
вання 

Стан 
виконання 
за 2011 рік, 

тис.грн. 
1. КП «Бюро 

технічної 
інвентаризації 
Києво-
Святошинської 
ради Київської 
області» 

1. Закупівля оргтехніки 100,0 Власні 
кошти 
підприє
мства 

116,8 
2. Закупівля програмного 
продукту PlaneTracer 

70,0 - 

3. Закупівля ліцензійного 
програмного 
забезпечення 

50,0 36,0 

Загальна сума: 220,0  152,8 
    (69,5 %) 

      
2. КП «Києво-

Святошинське 
виробниче 
управління 
житлово-
комунального 
господарства» 

1. Поточний ремонт 
основних засобів  

35 Власні 
кошти 
підприє
мства 

8,3 

2. Прокладка 
трубопроводу на полігоні 
ТПВ для стічних вод по 
діючому яру 

100 Власні 
кошти 
підприє
мства 

106,3 

3. Придбання присипного 
матеріалу для 
технологічних карт 
полігону ТПВ 

115 Власні 
кошти 
підприє
мства 

99,9 

4. Придбання тракторно-
грейдерної техніки для 
рекультивації полігону 
ТПВ 

2816 Власні 
кошти 
підприє
мства 

- 

5. Добудова дороги до 100 Власні 99,9 
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пункта розгрузки на 
технологічних картах 
полігону ТПВ 

кошти 
підприє
мства 

6. Внески до статутного 
капіталу КП 

1000 Райбюд
жет 

0 

Загальна сума: 4166  313,5  
(7,5 %) 

      
3. КП «Шкільні 

їдальні» 
Придбання обладнання 
для приготування обідів в  
Боярській ЗОШ №1; 
Боярській ЗОШ №2; 
Боярській ЗОШ №3; 
Боярській ЗОШ №4; 
Боярській ЗОШ №5; 
Києво-Святошинській 
районній гімназії; 
Дмитрівській ЗОШ;  
Бузівській ЗОШ; 
Мироцькій ЗОШ; 
Вишнівській ЗОШ №2; 
Вишнівській ЗОШ №3; 
Вишнівській ЗОШ №4; 
Білогородській ЗОШ №2; 
Петрівській ЗОШ; 
Софіївсько-
Борщагівській ЗОШ; 
Петропавлівсько-
Борщагівській ЗОШ; 
Тарасівській ЗОШ; 
Юріївській ЗОШ; 
Малютянській ЗОШ; 
Гатнянській ЗОШ; 
Музичанській ЗОШ; 
Крюківщинській ЗОШ; 
Лісниківській ЗОШ; 
Боярській НВО та 
придбання обладнання 
для Києво-
Святошинського КП 
«Шкільні їдальні» 

 Районн
ий 
бюджет, 
власні 
кошти 
підприє
мства 

255,9 

Загальна сума: 728,75  255,9 
 (35,1 %) 

4. КП «Реклама» Підтримка Інтернет-
сайту підприємства 

18,0 Власні 
кошти 
підприє
мств 

- 

  Рекламно-інформаційна 
підтримка діяльності 
підприємства 

24,0 -//- 24,0 

  Придбання офісної 
техніки та меблів 
 

24,3 -//- 40,8 
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  Розробка на основі 
геоінформаційної 
системи програмного 
забезпечення, з метою 
підвищення ефективності 
управління розміщенням 
зовнішньої реклами та 
МАФ у Києво-
Святошинському районі 
та створення Єдиного 
реєстру ОЗР та МАФ 
району  

47,5 -//- - 

  Придбання 
автотранспорту  

280,0 -//- 19,2 

  Розвиток власної мережі 
носіїв реклами у районі 

154,8 -//- - 

  Загальна сума: 548,6  84 (15,3 %) 
5. КУ 

«Трудовий архів» 
Придбання канцтоварів 6,5  2,9 

  Придбанння оргтехніки 10,6  11,0 
  Встановлення районного 

телефону 
0,7  - 

  Придбання меблів 10,14  10,2 
  Придбання хозтоварів 0,7  1,0 
  Загальна сума: 28,6  25,1 (88 %) 
  Всього 

по підприємствах: 
5 691,95  831,3 

(14,6 %) 
 
14. ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2011 РІК  
 

 Відповідно до уточнених показників Плану економічного, соціального та 
культурного розвитку місцевих рад на 2011 рік, об’єм фінансування 
відповідних заходів в 2011 році становить 545 млн. 858,12 тис. грн., за 
підсумками 2011 року виконання склало 475 млн. 113,08 тис. грн.,  що 
становить 87 % до річного показника Програми. 

 
Органи місцевого самоврядування Києво-Святошинського району 

№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис.грн 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання  
за 2011 рік 

тис. грн 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
1. Будівництво каналізації в історичній 

частині міста 
9 000 субвенція з 

Держбюджету 
8 182,6 

2 Будівництво шляхопроводу через 
залізницю 

20 000 кошти 
залізниці 

49,6 

3 Впровадження Програми боротьби зі 
злочинністю 

390 міський 
бюджет 

389,9 

4 Реконструкція даху ДНЗ "Берізка" 300 державний 
бюджет 

226,6 
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5 Капітальний ремонт приміщень НВО-1 100 міський 
бюджет 

- 

6 Вуличне освітлення 500 міський 
бюджет 

211,4 

7 Капітальний ремонт групи ЦРД ДНЗ 
"Джерельце" 

300 залучені кошти 157,6 

8 Капітальний ремонт системи опалення 
ДНЗ "Іскорка" 

80 міський 
бюджет 

287,4 

9 Благоустрій міста 2 200 міський 
бюджет 

3 400,9 

10 Відродження ставка в парку Шевченка 60 міський 
бюджет 

- 

11 Енергозбереження 100 міський 
бюджет 

- 

12 Облаштування зони відпочинку біля 
ставка Церковний 

1000 міський 
бюджет 

55 

13 Оновлення технічних засобів 350 міський 
бюджет 

255,4 

14 Програма соціального захисту 
населення 

200 міський 
бюджет 

190,6 

15 Програма розвитку спорту 195 міський 
бюджет 

159,6 

16 Програма розвитку культури 250 міський 
бюджет 

231,5 

17 Програма інформаційного 
забезпечення населення 

500 міський 
бюджет 

409,4 

18 Ремонт приміщення РАГСу 150 міський 
бюджет 

30 

 Зміни до Програми:    
19 Будівництво самопливного 

каналізаційного колектора від 
Боярської школи № 1 до КНС №5  
в м. Боярка 

8 906,254 субвенція з 
державного 

бюджету 

8 182,6 

20 Будівництво нової котельні 
в м. Боярка по вул. 40 річчя Жовтня 

8 139,5 субвенція з 
державного 

бюджету 

9 347,2 

 Проведення будівництва котельні  
в м. Боярка 

1 000,0 Районний 
бюджет 

- 

21 Капітальний ремонт підлоги та 
приміщення Боярської ЗОШ № 2 

298,0 субвенція з 
державного 

бюджету 

- 

22 Капітальний ремонт спортивного залу 
Боярської ЗОШ № 3 

298,0 субвенція з 
державного 

бюджету 

- 

23 Капітальний ремонт навчальних 
майстерень, вхідної групи та стелі 
методичного центру Боярської ЗОШ  
№ 5 

48,0 субвенція з 
державного 

бюджету 

- 

  ВСЬОГО: 54 364,44   31 767,3 
(58,4 %) 
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ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 

1 Реконструкція ДНЗ 600 місцевий 
бюджет 

519,7 

2 Проект добудови ДНЗ 150 місцевий 
бюджет 

- 

3 Проект реконструкції котельні № 2 217 Місцевий 
бюджет 

- 

4 Проект реконструкції котельні № 1 172 Місцевий 
бюджет 

- 

5 Будівництво артсвердловини 390 Місцевий 
бюджет 

- 

6 Реконструкція прибудинкових 
тротуарів 

215,5 Місцевий 
бюджет 

- 

7 Реконструкція тротуару по бульвару 
Південний 

110,4 місцевий 
бюджет 

- 

8 Реконструкція спортивного 
майданчику по вул. Машинобудівників 
(біля школи) 

1000 місцевий 
бюджет 

- 

9 Проектні роботи, реконструкція та 
технічне переоснащення котельні по 
вул. Чорновола 1 

700 Місцевий 
бюджет 

- 

10 Проект будівництва комплексу по 
переробці твердих побутових відходів 

300 місцевий 
бюджет 

- 

11 Проект реконструкції реконструкції 
будівлі РАГСу за адресою Жовтнева, 
27 

281 місцевий 
бюджет 

- 

12 Проект будівництва КТП – 250 та каб 
ліній 

15 місцевий 
бюджет 

- 

13 Установка дитячих майданчиків 280 місцевий 
бюджет 

20,9 

14 Облаштування площадки для 
мініфутболу по вул.. Південна, 1 

600 Місцевий 
бюджет 

- 

15 Утеплення фасадів в житлових 
будинках 

902,9 місцевий 
бюджет 

- 

16 Капітальний ремонт та облаштування 
на території біля пам’ятника загиблим 
воїнам вул.. Червоноармійська 

58 Місцевий 
бюджет 

- 

17 Реконструкція пам’ятників загиблим 
чорнобильцям по вул.. 
Машинобудівників, 17, вул. 
Червоноармійська – міське кладовище 

12,6 Місцевий 
бюджет 

- 

18 Капітальний ремонт та встановлення 
меморіальних плит воїнам загиблим в 
роки ВВВ по вул. Червоноармійська 

16 місцевий 
бюджет 

16,0 

19 Встановлення інформаційних тумб 37,5 місцевий 
бюджет,  

- 

20 Капітальний ремонт дитячого 
майданчика по вул.. 
Машинобудівників 

21 місцевий 
бюджет 

- 

21 Капітальний ремонт та заміна ліфтів за 
термінами експлуатвції 

179 місцевий 
бюджет 

- 
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22 Придбання електроосвітлювального 
обладнання та ілюмінації 

50 місцевий 
бюджет 

- 

23 Придбання обладнання та комп҆ 
юторної техніки 

30 Місцевий 
бюджет 

30 

24 Герметизація стиків в житлових 
будинках 

49,7 місцевий 
бюджет 

49,7 

25 Утеплення горища у житлових 
будинках 

144 місцевий 
бюджет 

31,2 

26 Капітальний ремонт покрівлі житлових 
будинків 

93,2 Міський 
бюджет 

10,4 

27 Капітальне покриття скейт-майданчика 
(асфальтове) 

57 місцевий 
бюджет 

- 

28 Установка терморегуляторів 140 місцевий 
бюджет 

15,6 

29 Капітальний ремонт житлових 
будинків (фасадів) 

31,2 Місцевий 
бюджет 

15,1 

30 Капітальний ремонт будинків 
(відмостка) по вул.. Святошинська 43, 
45 

77 місцевий 
бюджет 

- 

31 Капітальні видатки (ремонти ДНЗ) 700 Місцевий 
бюджет 

913,7 

 Зміни до Програми:    
32 Придбання комунального транспорту 

спеціального призначення для м. 
Вишневе – МТЗ 320 (комунальна 
машина) 2 шт. 

316 субвенція з 
державного 

бюджету 

316 

33 Придбання комунального транспорту 
сміттєвоз МАЗ – 533702240 КО 449 

530 субвенція з 
державного 

бюджету 

530 

34 Будівництво водозабору підземних вод 
із свердловин для господарсько-
питного водопостачання мереж КП 
«Вишнівськводоканал» 

390 субвенція з 
державного 

бюджету 

258,1 

35 Капітальний ремонт внутрішніх 
туалетів у Вишнівській ЗОШ № 2 

120 субвенція з 
державного 

бюджету 

 

36 Капітальний ремонт їдальні в 
Вишнівській ЗОШ № 3 

240 субвенція з 
державного 

бюджету 

 

37 Придбання обладнання (дитячі ігрові 
майданчики) – 2 шт. 

89 державний 
бюджет 

89 

38 Капітальний ремонт площадки для 
мініфутболу по вул. Балукова, 1 а в м. 
Вишневе 

339 державний 
бюджет 

339 

 Додаткові роботи    
 Внески до статутного капіталу для 

придбання та установки обладнання, 
капітального ремонту димових труб 

- місцевий 
бюджет 

100 

 Проект будівництва резерву чистої 
води 

 місцевий 
бюджет  

 

 Поточний ремонт доріг  
(вул. Залізнична та Ватутіна) 
 

 державний 
бюджет 

99 
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 Будівництво магістрального 
водопроводу по вул. залізничній 

 місцевий 
бюджет 

 

 Капітальний ремонт приміщень в ДНЗ 
(ясла-садок) „Яблунька” 

 державний 
бюджет 

140 

 Реконструкція сімейного гуртожитку 
м. Вишневе по вул.. Святошинська, 46 
(без відселення) під соціальне житло з 
автономним забезпеченням гарячою 
водою 

 місцевий 
бюджет 

150 

 Поточний ремонт доріг (вул. 
Залізнична, вул. Ватутіна, вул. 
Жовтнева, вул. Вітянська, вул. Л. 
Українки, вул. Святошинська, вул. 
Щорса, вул. Святоюріївська, вул. 
Балукова, вул. Чорновола) 

 державний 
бюджет 

2 754,7 

 Утримання та поточний ремонт доріг  місцевий 
бюджет 

569,7 

 Капітальний ремонт РАЦСу  місцевий 
бюджет 

 

  ВСЬОГО: 9 794 -  6 967,8 
(71,1 %) 

ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
1 Продовження будівництва школи в 

смт.Чабани 
10 000 субвенція з 

держбюджету 
536,0 

2 Капітальний ремонт окремих 
приміщень груп НДЗ «Яблучко» в 
с.Новосілки 

150 місцевий 
бюджет 

150,0 
 

3 Облаштування доріг твердим 
покриттям 5 км 

500 субвенція 80,0 

4 Будівництво та реконструкція 
водогону по вул.Васильківській в 
с.Новосілки 

1500 субвенція з 
держбюджету 

130,0 

5 Облаштування проїзду від будинків 
Садова 5-а та Садова 9-а в с.Новосілки 

500 спонсорські 
кошти 

50,0 

6 Капітальний ремонт тротуару в 
с.Новосілки по вул. Васильківська 

100 місцевий 
бюджет 

55 

7 Облаштування автостоянки та 
перенесення сміттєзбірника  
по вул. Юності, 1 

150 спонсорські 
кошти 

150,0 

 Додаткові роботи:   - 
 Встановлення нових дитячих 

майданчиків в с. Новосілки та  
стм Чабани 

- спонсорські 
кошти 

150,0 

 Ремонт в приміщенні селищної ради - спонсорські 
кошти 

200,0 

  ВСЬОГО: 12 900   1 501,0  
(11,6 %) 

БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво дитячого майданчику по 

вул. Зеленій 
 

30 спонсорські 
кошти 

30,0 
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2 Будівництво дитячого майданчику по 
вул. Кірова 

40 спонсорські 
кошти 

40,0 

3 Будівництво спортмайданчику по 
вул.Урицького 

10 спонсорські 
кошти 

- 

4 Обладнання читального залу в 
сільській бібліотеці 

10 спонсорські 
кошти 

10,0 

5 Забезпечити костюмами учасників 
художньої самодіяльності 

50 спонсорські 
кошти 

50,0 

6 Будівництво стадіону ЗОШ № 2 10 спонсорські 
кошти 

10,0 

7 Установлення автономного опалення в 
поліклініці 

20 спонсорські 
кошти 

- 

8 Монтаж пункту сортування сміття 10 спонсорські 
кошти 

10,0 

9 Водовідведення по вул. К.Маркса 10 спонсорські 
кошти 

- 

10 Ремонт стоматологічного кабінету 15 спонсорські 
кошти 

15,0 

 Інші роботи:    
11 Поточний ремонт Білогородської ЗОШ 

№ 2 
- спонсорські 

кошти 
80,0 

12 Поточний ремонт Білогородської ЗОШ 
№ 1 

- спонсорські 
кошти 

20,0 

13 Ремонт дільничної лікарні - спонсорські 
кошти 

50,0 

  ВСЬОГО: 205 - 315,0  
(153,7 %) 

БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Благоустрій села 120 Кошти 

спонсорів - 
60,0, місцевий 
бюджет - 60,0 

120,0 

2 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво сільської 
ради та дитячого садка 

200 Кошти 
спонсорів, 
місцевий 
бюджет 

200,0 

3 Будівництво підвідного газопроводу 1055 Кошти 
спонсорів 

460,0 

4 Проведення Всеукраїнського 
фестивалю весільного обряду 
«Рожаниця» 

160 Кошти 
спонсорів 

160,0 

5 Ремонт доріг по вул. Набережна, 
Молодіжна, Фабрична, будівництво 
дороги по вул.Соснова 

157 Кошти 
спонсорів - 

100, місцевий 
бюджет - 57 

270,0 

  ВСЬОГО: 1 692 - 1 210,0 
 (71,5 %) 

БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт огорожі біля Бузівської ЗОШ 40 спонсорські 

кошти 
5,0 

2 Завершення реконструкції клубу 
с.Хмільна 

60 спонсорські 
кошти 

20 
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3 Капітальний ремонт дороги по  
вул. Комарова с. Бузова 

120 державний 
бюджет 

150 

4 Ремонт спортивних майданчиків 
Бузівської ЗОШ 

150 спонсорські 
кошти 

150 

5 Реконструкція ФАПу в с.Хмільна 45 спонсорські 
кошти 

20 

6 Ремонт котельні в с. Бузова, яка 
обслуговує дитячий садок "Пролісок" 

56 спонсорські 
кошти 

56 

7 Проведення опалювальну систему в 
клуб та бібіліотеку в с.Гурівщина 

12 спонсорські 
кошти 

12 

8 Будівництво туалету житлового масив 
с. Гурівщина 

20 спонсорські 
кошти 

20,0 

 Зміни до Програми:    
9 Ремонт спортивних споруд в 

Бузівській ЗОШ 
1 127,38 субвенція з 

державного 
бюджету 

- 

  ВСЬОГО: 1 630,38 - 433 (26,6 %) 
 

ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво доріг з твердим 

покриттям 
120 бюджетні 

кошти 
- 

2 Будівництво дитячої садка та 
початкової школи в с.Віта Поштова 

2000 спонсорські 
кошти 

- 

3 Телефонізація с.Юрівка районним та 
міським телефоном 

100 спонсорські 
кошти 

20 

4 Оргаізація та систематизування вивозу 
сміття з приватного сектору сіл 
сільської ради 

50 спонсорські 
кошти 

70 

5 Будівництво стадіону в  
с.Віта Поштова 

1000 спонсорські 
кошти 

- 

6 Будівництво стадіону в с.Юрівка 1000 спонсорські 
кошти 

- 

7 Будівництво дитячого майданчика в 
с.Віта Поштова 

100 спонсорські 
кошти 

20 

8 Будівництво дитячого майданчика в 
с.Юрівка 

100 спонсорські 
кошти 

10 

  ВСЬОГО: 4 470   120 (2,7 %) 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Асфальтування доріг та будівництво 
тротуарів на території с.Гатне 

1200  спонсорські 
кошти 

142 

2 Реконструкція газорозподільного 
пункту /ГРП/ з метою збільшення їх 
пропускної спроможності 
(вул.Ватутіна, Комарова, Леніна та ін.) 
та відновити катодний захист 
металевих газопроводів 

120  спонсорські 
кошти 

- 

3 Ремонт приміщення сільського клубу 
та приміщення ДІМ 

120  спонсорські 
кошти, кошти 
сільської ради 

- 
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4 Впорядкування сільського кладовища 
та прилеглої території 60  спонсорські 

кошти 
35 

5 Участь у розробці проекту 
транспортної розв’язки між с.Гатне і 
смт.Чабани через автодорогу м.Київ-
м.Одеса 

         10 кошти 
субвенції, 

кошти 
сільської ради 

- 

6 Придбання та укладка штучного газону 
для міні-стадіону при Гатненський 
ЗОШ І-ІІІ ст.. 

180  спонсорські 
кошти, 

- 

7 Виділення коштів на матеріальну 
допомогу пристарілим, одиноким і 
ветеранам праці 

140  кошти 
місцевого 
бюджету 

48,9 

8 Затвердження генерального плану 
розвитку с.Гатне на 2006-2026 р.р., 
отримання висновків державної 
експертизи 

 19 спонсорські 
кошти, кошти 

місцевого 
бюджету 

- 

  ВСЬОГО: 1 849  - 225,9  
(12,2 %) 

 
 

ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Продовження робіт по реконструкції 
очисних споруд с.Гореничі 

10 000 Субвенція з 
державного 

бюджету 

9 900 

2 Придбання для ПКГ при Гореницькій 
сільській раді сміттєзбиральної 
машини  

300 Спонсорські 
кошти 

- 

3 Будівництво бювету водопостачання 
питної води біля стадіону 

30 Спонсорські 
кошти 

- 

4 Асфальтування вул.Мрії - 800 п.м, 
вул.Бородавки - 600 п.м, 
вул.Воронкова - 200 п.м,  
вул.Військова - 1,2 п.км,  І.Франка – 
200 п.м. 

1 800 Місцевий 
бюджет 

525 

5 Укладка тротуарної плитки біля 
Гореницької медамбілаторії та біля 
Гореницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

250 Місцевий 
бюджет та 

спонсорські 
кошти 

250,0 

6 Проведення освітлення по вул.Щорса, 
Новій, Петровського 

300 Місцевий 
бюджет 

- 

7 Встановлення пластикових вікон в 
ДНЗ «Сонечко» в с.Гореничі та 
будинку культури 

100 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

- 

8 Реконструкція  даху в ДНЗ «Сонечко» 
в с.Гореничі 

300 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

- 

9 Облаштування вимог правил пожежної 
безпеки в багатоповерхових будівлях 

20 Місцевий 
бюджет 

20,0 
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10 Розширення площадки біля БК та 
будівництво сцени для виступів 
художніх, танцювальних колективів 

150 Спонсорські 
кошти 

- 

11 Улаштування під’їзного майданчика 
(пірсу) для забору води для 
пожежегасіння 

10 Місцевий 
бюджет 

10,0 

12 Реконструкція ТП №599 по вул. 
Маліновського з заміною 
трансформатора 100 кВа на 
трансформатор 160 кВа 

70 Спонсорські 
кошти 

70,0 

13 Збудувати пандуси біля будинку 
культури, школи, сільської ради для 
вільного доступу до них людей з 
обмеженими фізичними можливостями 

10 Місцевий 
бюджет 

- 

14 Будівництво освітлення в с. Гореничі 
по вул.. Травнева 

10 Спонсорські 
кошти 

10,0 

15 Провести чистку озер на території 
Гореницької сільської ради 

100 Спонсорські 
кошти 

100,0 

16 Провести реконструкцію стадіону 100 Спонсорські 
кошти 

 

- 

с. Стоянка 
17 Проведення освітлення по вул. Лісна 70 Місцевий 

бюджет 
- 

18 Улаштування асфальтобетонного 
покриття від вул.Лісна до кладовища - 
400 п/м 

60 Спонсорські 
кошти 

20,0 

19 Будівництво дитячого майданчика та 
зони відпочинку 

30 Спонсорські 
кошти 

30,0 

20 
Будівництво накриття біля пам’ятника 
невідомому солдату 

10 Спонсорські 
кошти 

- 

21 

Виготовлення технічної документації 
на будівництво газифікації, 
електрифікації та телефонізації нового 
житлового масиву вул.. Дніпровська, 
Прорізна, Гарматна 

30 Спонсорські 
кошти 

30,0 

с. Лука 
22 Продовження будівництва церкви в 

с.Лука 
500 Спонсорські 

кошти 
- 

23 Проведення ямкового ремонту дороги 
на роздоріжжі по вул. Л.Українки, 
Леніна, Вавілова 

30 Місцевий 
бюджет 

10 

24 Виготовлення технічної документації 
на будівництво електромереж та 
будівництво ТП, в кількості 5 шт. 

50 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

10 

25 Улаштування асфальтобетонного 
покриття по вул.Пушкіна -150м 

50 Місцевий 
бюджет 

130 

26 Виготовлення технічної документації 
на газифікацію житлового масиву 

20 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

 

- 
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с. Гнатівка 
27 Виготовлення технічної документації 

на будівництво електромереж та 
будівництво ТП, в кількості 5 шт. 

50 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

50 

28 Облаштування освітлення по 
вул.Перепелиній та Меліораторів 

100 Місцевий 
бюджет 

- 

29 Виготовлення технічної документації 
на газифікацію житлового масиву 

20 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

- 

  ВСЬОГО: 14 570 - 11 165 
 (76,6 %) 

ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Провести будівництво доріг з твердим 

покриттям с. Горенка та с. Мощун 
100 Місцевий 

бюджет 
- 

100 Спонсорські 
кошти 

190 

2 Провести будівництво нових ліній 
вуличного освітлення в с. Горенка та  
с. Мощун 

35 Місцевий 
бюджет 

25 

3 Розробка проекту вулиці Лісної в  
с. Мощун, для подальшого твердого 
покриття 

100 Місцевий 
бюджет 

- 

4 Придбання та встановлення гумових 
люків 

15 
15 

Спонсорські 
кошти 

Місцевий 
бюджет 

- 

5 Виготовлення проектно-технічної 
документації для кладовища сіл 
Горенка та Мощун 

100 Місцевий 
бюджет 

- 

 Додаткові роботи    
 Ремонт сільської ради  Місцевий 

бюджет 
143,82 

 Ремонт клубу  Місцевий 
бюджет 

312,35 

 Ремонт дитячого садка  Місцевий 
бюджет 

188,55 

 Проведено ремонт кладовища та 
встановлена огорожа 

 Місцевий 
бюджет 

106,15 

  ВСЬОГО: 465 - 965,87  
(207,7 %) 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Електрофікація та газифікація нових 

житлових масивів 
300 спонсорські 

кошти 
350 

2 Реконструкція вуличного освітлення 30 спонсорські 
кошти 

159 

3 Ремонт багатоповерхових житлових 
будинків 

800 спонсорські 
кошти - 500, 
виконком – 

300 

480 
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4 Реконструкція системи водопостачання 
водовідведення сіл ради, ремонт 
бюветів 

1600 100-місцевий 
бюджет 

1500-
державний 

бюджет 

20 

5 Реконструкція дитячого садка 300 місцевий 
бюджет 

290 

6 Ремонт будинку культури 200 місцевий 
бюджет 

200 

7 Ремонт приміщення виконкому 100 місцевий 
бюджет 

64,0 

8 Благоустрій територій кладовищ 40 місцевий 
бюджет 

25 

9 Ремонт вуличної мережі (с. Мила) 30 місцевий 
бюджет 

30 

10 Облаштування торгових площадок в  
с. Мила, Капітанівка 

10 місцевий 
бюджет 

5 

11 Затвердження генерального плану  
с. Дмитрівка 

  17,5 

12 Облаштування лісопаркової зони 50 місцевий 
бюджет 

10 

13 Облаштування спортмайданчиків в 
селах ради 

100 місцевий 
бюджет 

10 

14 Облаштування стадіону 100 місцевий 
бюджет 

60 

15 Облаштування дитячих майданчиків в 
селах ради 

60 місцевий 
бюджет 

20 

16 Реконструкція пам’ятника загиблим 
воїнам в с. Дмитрівка 

50 місцевий 
бюджет 

80 

17 Проект капітального ремонту вулиць -  156,0 
  ВСЬОГО: 3 770 - 1 976,5  

(52,4 %) 
ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Завершення будівництва будинку 
культури 

1500 Державні 
кошти 

- 

2 Асфальтування вулиць Незалежна, 
Грушевського, Лесі Українки, І.Франка 
та Лісова 

1500 Державні 
кошти 

150 

3 Капітальний ремонт КНС та очисних 
споруд 

2500 Державні 
кошти 

- 

4 Виготовлення знаків перед 
примусовими пристроями зниження 
швидкості 

15 Державні 
кошти 

8 

5 Асфальтування під’їзду до  
вул. Піонерська 

400 Державні 
кошти 

- 

6 Проведення електрифікації по  
вул. Молодіжній 

300 Державні 
кошти, 

спонсорскі 
кошти 

60 

 Додаткові роботи:    
7 Асфальтування вул. Жовтнева, 

Перемоги, Грисюка, Комсомольська, 
Польова 

- власні кошти 
спонсорські 

кошти 

20 



 72

8 Реконструкція криниць - власні кошти 
спонсорські 

кошти 

5 

9 Проведено обрізку дерев - власні кошти 
спонсорські 

кошти 

15 

10 Проведено озеленення та благоустрій 
центру села 

- власні кошти 
спонсорські 

кошти 

1,5 

11 Підведено технічну воду до сільського 
кладовища 

- власні кошти 
спонсорські 

кошти 

6 

12 Замінено вікна в ДНЗ «Казкова рибка» - власні кошти 
спонсорські 

кошти 

30 

13 Виділено кошти на оздоровлення дітей - власні кошти 
спонсорські 

кошти 

15 

14 Придбано музичні інструменти - власні кошти 
спонсорські 

кошти 

39 

 Проведені роботи по укладанню 
бувшого у використанні асфальту по 
вул. Лісовій 

 власні кошти 
спонсорські 

кошти 

20 

 Виконані роботи по вуличному 
освітленню села 

 власні кошти 
спонсорські 

кошти 

26 

  ВСЬОГО: 6 215 - 395 (6,4 %) 
КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Асфальтування вулиць в с.Княжичі та 
с.Жорнівка 
 

1 500 Кошти 
спонсорів 

150 

2 Будівництво каплиці на кладовищі в 
с.Княжичі 
 

50 Кошти 
спонсорів 

- 

3 Благоустрій кладовищ сіл Княжичі та 
Жорнівка  

50 Кошти 
спонсорів 

80 

4 Розроблення технічної документації на 
кладовище 

500 Кошти 
спонсорів 

5 

5 Будівництво церкви в с. Жорнівка 1 000 Кошти 
спонсорів 

500 

6 Реконструкція Жорнівського клубу 500 Кошти 
спонсорів 

- 

7 Заміна вікон в Княжицькій ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

200 Кошти 
спонсорів 

- 

8 Введення в експлуатацію громадського 
центру в с.Княжичі 

200 Кошти 
спонсорів 

210 

9 Відновити роботу аптеки 200 Кошти 
спонсорів 

- 

10 Розробити та затвердити програму по 
благоустрою та санітарній очистці 

200 Кошти 
спонсорів 

100 

 Зміни до Програми:    
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11 Капітальний ремонт вхідної групи в 
Княжицькій ЗОШ 

85 субвенція з 
державного 

бюджету 

- 

  ВСЬОГО: 4 485   1 045  
(23,3 %) 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1  Розробка проектно-кошторисної 

документації на будівництво 
приміщення для проведення масових 
заходів 

200 Кошти 
спонсорів 

89 

2 Благоустрій та облаштування 
сільського парку: встановлення 
огорожі, лавочок, дитячого 
майданчика, освітлення, прокладання 
пішохідних доріжок 

200 Кошти 
спонсорів 

5 

3 Реконструкція сільського стадіону та 
встановлення спортивних трибун з 
роздягалками і підсобним 
приміщенням 

1000 Кошти 
спонсорів 

- 

4 Обновити дитячий майданчик на 
території ДНЗ, закупити необхідні 
меблі, замінити огорожу на території 
ДНЗ 
 
 

100 Кошти 
спонсорів 

31,0 

5 Розробка проектно-кошторисної 
документації для добудови ДНЗ 
«Барвінок» 

200 Кошти 
спонсорів 

120,0 

6 Капітальний ремонт спортивного залу 
в Крюківщинській ЗОШ 

50 Кошти 
спонсорів 

- 

7 Реконструкція доріг села 1200  місцевий 
бюджет 

157 

8 Будівництво артезіанських свердловин 
по вул. Нова, Кірова, Будьонного 
Космонавтів, Дружби 

200 Кошти 
спонсорів 

- 

9 Реконструкція та очистка колодязів по 
вул. Ярова, Нова, Ситниченка, 
Новосільська, Космонавтів 

18 Кошти 
спонсорів 

1 

10 Прокладання тротуарів по вул. 
Балукова, Парникова, Мічуріна 

200 Місцевий 
бюджет 

37 

11 Облаштування дитячих ігрових 
майданчиків по вулицях Гагаріна, Нова 

50 Кошти 
спонсорів 

- 

12 Ремонт багатоповерхових житлових 
будинків, які знаходяться на балансі 
сільської ради 

90 Місцевий 
бюджет 

17 

13 Заміна ламп розжарювання та ртутних 
ламп вуличного освітлення села на 
натрієві (100вт) 

90 Місцевий 
бюджет 

85 

14 Допомога у будівництві переходу між 
приміщеннями Крюківщинської ЗОШ 

250 Кошти 
спонсорів 

10 
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15 Реалізація цільової програми 
використання коштів, які надходять від 
втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва до 
бюджету сільської ради на проведення 
топографо-геодезичних проектних 
робіт з метою будівництва комплексу 
гідротехнічних споруд по відведенню 
поверхневих стоків в межах 
с.Крюківщина 

511 Місцевий 
бюджет 

7 

16 Реалізація Програми «Культура-
духовне багатство нації та її 
відродження» 

50 Місцевий 
бюджет 

20 

17 Реалізація Програми «Розвиток спорту 
в с. Крюківщина» 

30 Місцевий 
бюджет 

10 

18 Обслуговування та ремонт вуличного 
освітлення 

95 - 43 

19 Оздоровлення дітей пільгових 
категорій 

50 - 110 

 Зміни до Програми:    
20 Будівництво переходу між шкільними 

приміщеннями Крюківщинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. 

300 субвенція з 
державного 

бюджету 

- 

 Додаткові роботи:    
 Допомога у реконструкції приміщення 

церкви 
- Кошти 

спонсорів 
150 

 Огорожа кладовища - Місцевий 
бюджет 

37 

  ВСЬОГО: 4 884   929 (19 %) 
ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Розроблення проекту будівництва 
житла для спеціалістів 

356 Кошти 
спонсорів 

10 

2 Розроблення проекту будівництва 
лікарні 

375 Кошти 
спонсорів 

- 

3 Будівництво дитячого садка 2500 Кошти 
спонсорів 

268 

4 Будівництво святкового залу для 
громади  

350 Кошти 
спонсорів 

- 

5 надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим жителям та 
інвалідам с. Лісники 

15 Місцевий 
бюджет 

Спонсорські 
кошти 

46 

6 Будівництво спортивно-оздоровчого 
комплексу 

6000 Кошти 
спонсорів 

21 

7 Встановлення радіоточок 30 Місцевий 
бюджет 

- 

8 Вуличне освітлення по вул. Сверлова 
та Суворова 

100 Кошти 
спонсорів 

160 

9 Ремонт дороги по пров. Виноградному 
(100м) 

50 Кошти 
спонсорів 

377 

  ВСЬОГО: 9 776 
 

  882 (9 %) 
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ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція сільського клубу 700 кошти 

спонсорські 
7 

2 Будівництво сільського стадіону 50 кошти 
спонсорські 

- 

3 Облаштування асфальтного покриття 
вулиць 

200 кошти 
спонсорські 

- 

4 Освітлення вулиць села 50 кошти 
спонсорські 

- 

5 Будівництво церкви  200 кошти 
спонсорські 

80 

6 Облаштування залу засідань сільської 
ради 

80 кошти 
спонсорські 

- 

7 Ремонт приміщення медамбулаторії 20 місцеві 
бюджетні 

кошти 

- 

8 Заміна труб водопостачання до 
двоповерхового будинку 

30 кошти 
спонсорські 

- 

9 Прокладання водопроводу до церкви 
та стадіону 

50 кошти 
спонсорські 

10 

10 Облаштування тротуару по вул. 
Центральній 

100 кошти 
облавтодору 

- 

11 Облаштування сільського ринку 20 кошти 
спонсорські 

- 

12 Встановлення огорожі на кладовищі 
села 
 

100 кошти 
спонсорські 

- 

13 Реконструкція  приміщення початкової 
школи під дитячий садок 

200 кошти 
спонсорські 

212 

14 Ремонт меморіальної дошки на 
кладовищі та пам’ятника в центрі села 

30 кошти 
спонсорські 

5 

15 Проведення освітлення до церкви та 
стадіону 

50 кошти 
спонсорські 

- 

16 Капітальний ремонт огорожі біля 
клубу, дитячого садка та амбулаторії 

100 кошти 
спонсорські 

- 

 Зміни до програми:    

17 Електрифікація с. Личанка 2 850 Кошти 
розвитку 

районного 
бюджету 

- 

  ВСЬОГО: 4 830   314 (6,5 %) 
МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Продовження реконструкції 
приміщення церкви на кладовищі 

49 спонсорські 
кошти 

- 

2 Будівництво лінії вуличного 
освітлення 

50 спонсорські 
кошти 

120 

3 Реконструкція приміщення їдальні під 
сільський клуб 

9 спонсорські 
кошти 

18 

4 Благоустрій вулиць, продовження 
асфальтування вулиць, ремонт доріг 

400 спонсорські 
кошти 

162 
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5 Продовження робіт по огородженню 
кладовища 

20 спонсорські 
кошти 

31 

6 Відкриття перукарні та майстерні по 
ремонту взуття 

30 спонсорські 
кошти 

- 

7 Придбання та встановлення гумових 
або бетонних люків біля 
адмінприміщення 

8 кошти 
місцевого 
бюджету 

8 

8 Виготовлення технічної документації 
по грошовій оцінці земель населеного 
пункту 

200 спонсорські 
кошти 

324 

9 Розроблення проектної документації на 
свердловину та центральне 
водопостачання 

100 спонсорські 
кошти 

- 

10 Проведення центрального 
водопостачання 

400 спонсорські 
кошти 

- 

11 Обладнання обрядової кімнати 10 спонсорські 
кошти 

10 

12 Перенесення пам’ятника меморіалу 
загиблим воїнам односельцям, що 
увінчують пам'ять про захисників 
Вітчизни 

8 спонсорські 
кошти 

- 

 Додаткові роботи:    
 Ремонт водонапірної вежі та ремонт 

КНС 
 кошти 

спецфонду 
31 

  ВСЬОГО: 1 284 
 
 

  704 (54,8 %) 

МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво очисних споруд 12 000 спонсорські 

кошти 
- 

2 Будівництво дороги з твердим 
покриттям по вул. Ватутіна (Корся), 
Гагаріна 

450 спонсорські 
кошти 

1 045 

3 Будівництво (реконструкція) 
приміщення бувшого меблевого 
магазину під культурно-розважальний 
центр 

1500 спонсорські 
кошти 

180 

4. Закінчення будівництва стадіону та 
спортивних площадок 

2500 Залучені 
кошти 

81 

5. Будівництво ставів на території 
сільської ради 

700 Залучені 
кошти 

- 

6. Будівництво дитячих майданчиків 150 Залучені 
кошти 

150 

 Зміни до Програми:    
7 Капітальний ремонт їдальні в 

Михайлівсько-Рубежівській ЗОШ 
298 субвенція з 

державного 
бюджету 

419 

8 Інші роботи - Кошти 
приватного 
підприємця 

1 303 

  ВСЬОГО: 17 598   3 178 
(18,1 %) 
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МУЗИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Капітальний ремонт приміщення БК 

с.Музичі з установкою автономного 
опалення (будівництво автономної 
котельні) 

100 Спонсорські 
кошти 

98 

2 Організація комунальної служби з 
придбанням техніки і обладнання 

50 Спонсорські 
кошти 

7,7 

3 Надання фінансової допомоги 
Музичанській ЗОШ І-ІІІст. для 
покращення матеріальної бази 

20 Спонсорські 
кошти 

86 

4 Реконструкція стадіону с.Музичі 20 Спонсорські 
кошти 

- 

  ВСЬОГО: 190 - 191,7  
(100,9 %) 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Асфальтування вулиць Лісної та 

Воровського 
1000 бюджетні 

кошти 
- 

2 Встановлення зупинок 40 спонсорські 
кошти 

40 

3 Очищення ставу в с.Іванків 900 спонсорські 
кошти 

- 

4 Проведення ремонту в музеї М.К. 
Пимоненка 

50 спонсорські 
кошти 

- 

5 Очищення та реконструкція 
громадських криниць 

25 спонсорські 
кошти 

25 

6 Будівництво бювету в с.Малютянка 150 спонсорські 
кошти 

- 

7 Асфальтування тротуарної доріжки по 
вулиці Ботанічній 

90 благодійна 
допомога 

- 

8 Електрифікація та газифікація новоно 
житлового масиву (розробка проектної 
документації) 

- благодійна 
допомога 

- 

9 Влаштування вуличного освітлення 104 Бюджетні 
кошти 

- 

 Зміни до Програми:    
10 Проведення будівництва та 

реконструкції газопроводів та систем 
газопостачання із виготовленням 
проектно- кошторисної документації в 
межах Малютянської сільської ради 

10 781,3 субвенція з 
державного 

бюджету 

10 781,3 

11 Капітальний ремонт ГРС Глеваха 508,8 субвенція з 
державного 

бюджету 

 

12 Проведення будівництва та 
реконструкції об’єктів електричних 
мереж із виготовленням проектно-
кошторисної документації в 
адміністративних межах Малютянської 
сільської ради 

15 632,8 субвенція з 
державного 

бюджету 

15 632,8 

  ВСЬОГО: 29 385,9 - 26 479,1 
(90%) 
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ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт приміщення сільського клубу  300 місцевий 

бюджет 
984 

2 Асфальтування вулиці Красний Пахар 
с.Петрівське 

1500 субвенція з 
держбюджету 

433 

3 Облаштування парку «Слави» 300 місцевий 
бюджет 

300 

4 Будівництво світлофорів (2 шт.) 1000 субвенція з 
держбюджету 

- 

5 Розроблення проекту реконструкції 
школи 

100 районний 
бюджет 

- 

6 Закінчення освітлення вулиць 300 місцевий 
бюджет 

спонсорські 
кошти 

130 

7 Побудова водопровідної мережі села 1000 місцевий 
бюджет 

- 

8 Інвентаризація земель 150 районний 
бюджет 

- 

9 Завершити ремонт приміщення та 
облаштування фасаду ДНЗ «Буратіно» 

500 районний 
бюджет 

місцевий 
бюджет 

167 

10 Облаштування дитячих майданчиків 200 районний 
бюджет 

місцевий 
бюджет 

111 

11 Капітальний ремонт спортивного залу 300 районний 
бюджет 

180 

12 Капітальний ремонт харчблоку 300 районний 
бюджет 

- 

  ВСЬОГО: 5 950 - 2 305 
(38,7 %) 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поновлення мережі радіозв’язку 15 Позабюджетні - 
2 Виконання робіт по облаштуванню 

спортивного майданчика, стадіону села 
100 Спонсорські 

кошти 
20 

3 Виконання робіт по освітленню вулиць 
села 

200 бюджетні 
кошти 

200 

4 Виконання робіт по облаштуванню 
"лежачих поліцейських" на вулиця 
села 

45 Спонсорські 
кошти 

- 

5 Виконання робіт по реконструкції 
клубного приміщення 

400 Спонсорські 
кошти, 

позабюджетні 

400 

6 Очищення та благоустрій водоймищ 400 Державний 
бюджет 

200 

7 Організація комплексу побутових 
послуг села на новому житловому 
масиві 

100 спонсори - 

8 Відкриття аптечного пункту 100 Інвестиційний 
проект 

 

- 
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9 Заміна ТП по вул..Л. Українки 50 Державні 
кошти 

- 

10 Виготовлення проектної документації 
будівництва дитячого садка 

300 Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку) 

- 

11 Облаштування крутих спусків 
тротуарами і засобами безпеки 

150 Спеціальний 
фонд 

- 

12 Облаштування ринку на території 
сільської ради 

100 Інвестиційний 
проект 

30 

13 Організація та систематизування 
вивозу сміття з території сільської ради 

50 спонсори 27 

  ВСЬОГО: 2 010   877 (43,6 %) 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 
Будівництво дитячого садка на 150 
місць по вул.Парковій  

3 000 місцевий 
бюджет 

180 

2 Фінансування цільової програми  
ПП Борщагівської ЗОШ 

2 000 місцевий 
бюджет 

540 

3 Проведення капітального ремонту 
приміщення Будинок дитячої творчості 
по вул. Кооперативна, 1   

1 000 місцевий 
бюджет 

168 

4 Будівництво приміщення 
медамбулаторії по вул.Шкільній, 23 та 
теплого переходу між приміщеннями 

4000  місцевий 
бюджет 

239 

5 Придбання обладнання та інвентарю 
для медамбулаторії 

1 500 місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

100 

6 Придбання мікроавтобусу та техніки 
для потреб громади 

300 

кошти 
місцевого 

бюджету, КП 
"Благоустрій" 

310 

7 Вирішення питання прийняття до 
комунальної власності безхозних 
трансформаторних підстанцій та 
обслуговування трансформаторних 
підстанцій 

 
 
- 

8 Утримання об'єктів комунальної 
власності 

500 кошти 
місцевого 

бюджету, КП 
"Борщагівка" 

1 296,25 

9 Провести ремонт та реконструкцію 
асфальтного покриття, асфальтуваня 
доріг та облаштування тротуарів в 
населених пунктах ПП Борщагівка і 
Чайки 

2 500 місцевий 
бюджет 

447 

10 Реконструкція зовнішнього освітлення 
вулиць 

300 місцевий 
бюджет 

300 

11 Будівництво та реконструкція 
комунікаційних мереж (розробити 
Програму каналізування вулиць села, 
техдокументацію на каналізування) 

2 000 спонсорські 
кошти 

- 

12 Будівництво та благоустрій дитячих 
майданчиків 

100 спонсорські 
кошти 

- 
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13 Фінансування та утриманя світлофорів 
та облаштування дорожніх знаків, 
встановлення пристроїв для 
примусового зменшення швидкості 

300 місцевий 
бюджет 

11,3 

14 Благоустрій рекреаційних зон в районі 
річки Нивка 

1 500 місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

90,8 

15 Виготовлення документації на 
будівництво транспортної розв'язки 
вул.Шевченка-Гагаріна-Пушкіна. 
Облаштування в'здного знаку. 

500 місцевий 
бюджет 

- 

16 Благоустрій сільських кладовищ 200 місцевий 
бюджет 

72 

17 Фінансування Програми по розвитку 
фізичної культури та спорту 

500 місцевий 
бюджет 

154,16 

18 Фінансування культурно-масових 
заходів та випуску періодичних видань 

200 місцевий 
бюджет 

296,2 

19 Надання матеріальної допомоги 
соціально незахищеним громадянам 
(діти-сироти, багатодітні сім'ї, інваліди 
ВВВ) 

300 місцевий 
бюджет 

238 

20 Виплати матеріальної допомоги при 
народженні дитини 

300 місцевий 
бюджет 

94 

21 Фінансування та підтримка релігійних 
Храмів, розташованих на території 
сільської ради, сприяти в закінченні їх 
будівництва 

300 спонсорські 
кошти 

310 

22 Утримання громадського формування 
по дотриманню громадського порядку 

200 місцевий 
бюджет 

83,1 

23 Надання матеріальної допомоги 
громадянам при надзвичайних 
стихійних явищах 

100 місцевий 
бюджет 

- 

24 Придбання приміщень до комунальної 
власності 

5 000 місцевий 
бюджет 

- 

25 Будівництво по вул.Печерській в 
с.Чайки житлового блоку "Б" 
житлового комплексу "Брест-
Литовський" 

50 кошти 
інвесторів 

47 

26 Розбудова інженерної інфраструктури 
з урахуванням можливого збільшення 
населення ПП Борщагівка до 100 тис. 
мешканців за рахунок розвитку 
території громади ТОВ "Омокс" 

284 932,24 кошти 
інвесторів 

280 451 

  ВСЬОГО: 311 582,24 - 285 427,81 
(91,6 %) 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт вул. освітлення 195 місцевий 

бюджет 
195 

2 Поточний ремонт доріг 297 місцевий 
бюджет 

 

1 000 
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3 Фінансування вуличного освітлення 131,2 місцевий 
бюджет 

100 

4 Ремонт та утримання дитячого садка 200 місцевий 
бюджет 

400 

5 Полив стадіону та забезпечення 3,9 місцевий 
бюджет 

5 

6 Утримання світлофорів 50 місцевий 
бюджет 

100 

7 Встановлення дорожніх знаків 99 місцевий 
бюджет 

300 

8 Паркові насадження 95 місцевий 
бюджет 

200 

9 Відлов бродячих собак 4,8 місцевий 
бюджет 

10 

10 Ремонт даху в школі 295 місцевий 
бюджет 

300 

11 Культура  30 місцевий 
бюджет 

30 

12 Новорічні свята 16 місцевий 
бюджет 

20 

13 Фізична культура, спорт 6 місцевий 
бюджет 

20 

14 Виконання робіт по будівництву та 
реконструкції доріг 

1 300 місцевий 
бюджет 

900 

15 Соціальний захист 130 місцевий 
бюджет 

160 

16 Реконструкція ліній електропостачання 195 місцевий 
бюджет 

500 

17 Проведення робіт по будівництву 
трансформаторних підстанцій 

510 місцевий 
бюджет 

600 

18 Будівництво водовідведення та 
водопостачання 

299 місцевий 
бюджет 

200 

19 Будівництво тротуарів 200 місцевий 
бюджет 

400 

20 Ремонт багатоповерхівок 100 спонсорські 
кошти 

20 

21 Церква  400 спонсорські 
кошти 

300 

22 Дитячі майданчики 100 спонсорські 
кошти 

300 

  ВСЬОГО: 4 656,9 - 6 060 
(130,1 %) 

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Будівництво, архітектура та розвиток інфраструктури  

1 Завершення проектно-вишукуувальних 
робіт та початок будівництва 
тунельного переходу з вул. Шевченка 
с. Тарасівка на пл.. Перемоги м. Боярка 
та влаштування під’їзних доріг 

20 000 Кошти 
залізниці, 

Облавтодор 

20 000 

2 Затвердження генерального плану  
с. Тарасівка 

250 спонсорські 
кошти 

250 
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3 Виготовлення проектної документації 
на добудову середньої школи 
с.Тарасівка 

200 спонсорські 
кошти 

- 

4 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по добудові ДНЗ 
«Віночок» та реконструкції старого 
приміщення ДНЗ 

100 спонсорські 
кошти 

- 

5 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по будівництву Храму 
УАПЦ 

230 спонсорські 
кошти 

- 

6 Розробити проект землеустрою щодо 
розмежування ЗЕМЕЛЬ державної 
комунальної власності 

- кошти від с/г 
витрат 

100 

7 Завершення робіт по крівлі, 
встановлення 4 куполи, центральний 
купол та дзвіницю на храмі Пресвятої 
Богородиці 

450 меценати 450 

8 Продовження будівництва 148-ми 
квартирного будинку по вул.. 
Шевченка, 9-а 

 Кошти ТОВ 
Будспецсервіс 

55 500 

9 Ремонт зовнішніх мереж 
водопостачання 

- КПТМ с/рада 10 

10 Ремонт дахів багатоповерхових 
будинків 

- КПТМ с/рада 131 

11 Ремонт прибудинкових проїздів 
вул..Шевченка буд. № 4,6,8,3,5,7,9  
вул. Шевченка, 10 вул. Шкільна, вул.. 
Островського 

- спонсорські 
кошти 

89 

12 Ремонт огорожі по вул.. Шевченка  
№ 9,11 
 
 

2 с/рада 2 

13 Впорядкування адресного 
господарства (облаштування будинків 
вказівниками вулиць, номерів) 

5 Бюджет с/рада - 

14 Реконструкція та ямковий ремонт 
вулиць села з твердим покриттям: 
пров. Братів Чмілів, вул. Ломоносова, 
вул. Щорса, вул. Гагаріна, вул. 
Радянська, вул. Чапаєвуа, вул. Кірова, 
4200 м куб. вул. Горького, вул. 
Островського (від вул. Коцюбинського 
до пров. Островського), вул. 
Коцюбинського, пров. Вишневий,  
вул. Гоголя 

1000 2011-2014 
роки 721,298 

15 Ремонт пішохідної доріжки від 
шкільного стадіону до лісопосадки 

2 с/рада 2 

16 Влаштувати пішохідний перехід від 
вул. Першотравневої  до вул. Ватутіна 

- с/рада 50 

17 На розі вул.. Набережної та  
вул. Київської облаштувати зону 
відпочинку 
 

- 2011-2014 
роки 

- 
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18 Облаштування лотками території біля 
пров. Вишневого 

50 будспецсервіс 50 

19 Облаштувати спуск з  
вул. Островського на вул.. Гоголя 

- с/рада 10 

20 Облаштування пішохідними 
переходами вулиць села з вул. Щорса 
до вул.. Маяковського, з вул. Горького 
на вул.. Островського, з  
вул. Котовського на вул.. Жовтневої 
революції, на вул. Комарова через  
вул. Київську вул.. Набережна на 
Радянську 

- с/рада 
облавтодор 

- 

21 Ремонт криниць загального 
користування: вул.. Леніна № 10,70, 
вул. Чапаєва № 16,35,98, 
вул. Пролетарська № 3, вул. Радянська 
 № 3, пров. Жовтневий, вул. Горького 
№ 10, 30 

15  20 

22 Комплексний благоустрій території 
прилеглої до будинку культури 

- спонсорські 
кошти 

5 

23 Встановити дошки об ҆ яв на всіх 
округах Тарасівської сільської ради 

10  10 

 Розвиток освіти      
24 Влаштування воріт та стоянки біля 

школи по пров. Островського 
50 спонсорські 

кошти 
- 

 Розвиток культури      
25 Ремонт даху будинку культури 20 спонсорські 

кошти 
- 

26 Ремонт кабінету та реконструкція 
кінобудки 
 
 

20 спонсорські 
кошти 

50 

  Фізкультура і спорт      
27 Монтаж обладнання атлетичного 

майданчика на території ЗОШ 
40 спонсорські 

кошти 
- 

28 Влаштування атлетичного та 
бойцовського залу в підвалі ЗОШ 

130 спонсорські 
кошти 

20 

29 Участь дитячих та дорослих команд з 
футболу, волейболу, легкої атлетики в 
змаганнях різних рівнів 

20 Бюджет с/ради 20 

30 Інші роботи - Спонсорські 
кошти 

10 

 Додаткові роботи    
 Реконструкція вуличного освітлення 

вулиць Польова, Садова, Жовтневої 
Революції, Леніна, Братів Чмілів,  
пр. Ломоносова  

- с/рада, спец 
фонд 

513,069 

  ВСЬОГО: 22 594 - 78 013,37 
(345,3 %) 

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво нової медамбулаторії 500 спонсорські 

кошти 
- 
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2 Встановлення огорожі Ходосіївської 
ЗОШ 

100 спонсорські 
кошти 

- 

3 Обладнання дитячих майданчиків біля 
сільського клубу та в сквері в центра 
села 

200 спонсорські 
кошти 

30,0 

4 Розчищення річки Пітель 300 місцевий 
бюджет 

339,0 

5 Будівництво нової зупинки 10 спонсорські 
кошти 

4,0 

6 Ремонт криниць 10 спонсорські 
кошти 

2,0 

7 Будівництво пішохідних містків між 
вулицями Садова та Гоголя, 
Островського та ур.Ступник 

80 спонсорські 
кошти 

110,0 

8 Надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим жителям та 
інвалідам с. Ходосіївка 

40 спонсорські 
кошти 

22,45 

9 Фінансування програми «Молодь» 100 місцевий 
бюджет 

- 

10 Співпраця з Ходосіївською ЗОШ постійно - 40,0 
11 Співпраця з ПП та ТОВ щодо надання 

ними робочих місць для місцевого 
населення 

постійно - - 

 Додаткові роботи:    
 Роботи з реконструкції проїзної 

частини доріг Лугова, Піонерська 
- Місцевий 

бюджет 
861,0 

 Будівництво тротуарів Лугова, 
Піонерська 
 

- Місцевий 
бюджет 

375,0 

 Відсипка грунтових доріг щебеневою 
основою Лугова, Л.Українки, Садова 
 

- Спонсорські 
кошти 

150,0 

  ВСЬОГО: 1 340 - 1 933,45 
(144,3 %) 

ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво медамбулаторії 2000 місцевий 

бюджет, 
спонсорські 

кошти 

534,0 

2 Реконструкція ДНЗ "Струмочок" 1000 місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

- 

3 Будівництво водопроводу  в с. 
Кременище 

буде 
визначено 
проектом 

місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

- 

4 Будівництво водопроводу  в с. Хотів, 
вул. Шевченка 

буде 
визначено 
проектом 

місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

- 
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5 Будівництво мед амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини на 50 
відвідувань за зміну з денним  
стаціонаром на 12 ліжок в с. Хотів по 
вул. Б. Хмельницького, 8 

8 000 субвенція з 
державного 

бюджету 

8 000 

  ВСЬОГО: 11 000   8 534  
(77,6 %) 

ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Початок будівництва до добудови 

дитячого садка «Світлячок» с. 
Шпитьки 

1000 кошти 
бюджету 
розвитку 

- 

2 Завершення будівництва храму в 
с.Лісне 

100 благодійні 
кошти 

- 

3 Будівництво даху молодіжного центру 
в с.Мрія 

200 благодійні 
кошти 

- 

4 Завершення капітального ремонту 
музичної школи с. Шпитьки  

100 благодійні 
кошти 

477,692 

5 Реконструкція ліній електропередач 
вуличного освітлення в с. Шпитьки 
вул.Шевченко, Центральна, Леніна 

200 благодійні 
кошти 

6,07 

6 Виготовлення проекту та чистка ставка 
«Тарасенське» в с.Шпитьки 

200 благодійні 
кошти 

- 

7 Організація дитячих майданчиків в 
с.Лісне, Горбовичі 

100 благодійні 
кошти 

- 

8 Підключення до центральної системи 
каналізації дитячого садка с.Лісне 

30 благодійні 
кошти 

19,6 

9 Поновлення медичного обладнання в 
ФАПах с.Лісне, Горбовичі 

30 благодійні 
кошти 

- 

10 Будівництво надземного переходу в 
с.Мрія 

400 благодійні 
кошти 

- 

11 Будівництво в с.Лісне криниці для 
забезпечення водою жителів с.Лісне в 
аварійних ситуаціях 
 
 

7 благодійні 
кошти 

- 

 Додаткові роботи:    
12 Ремонт допоміжних приміщень в БК  

с. Шпитьки  
- благодійні 

кошти 
107,719 

13 Ремонт каналізації в с.Лісне - спонсорські 
кошти 

10 

14 Ремонт сміттєвозу - благодійні 
кошти 

35,772 

15 Ремонт приміщення пожежного депо - благодійні 
кошти 

57 

16 Газета Вісник Шпитьківської сільської 
ради 

- благодійні 
кошти 

11,278 

17 Харчування в пришкільному таборі - благодійні 
кошти 

21 

18 Коригування топографічного знімання - благодійні 
кошти 

154,416 

19 Спортивний інвентар, проведення 
змагань з футболу 

- благодійні 
кошти 

37,8 



 86

20 Проведення інженерно-геодезичних 
вишукувань для складання 
містобудівного обґрунтування 
території господарчих дворів в межах 
Шпитьківської сільської ради 

- благодійні 
кошти 

64 

21 Придбано матеріали для ремонту труб 
водопостачання буд. № 10 по вул. 
Гагаріна в с. Шпитьки 

- благодійні 
кошти 

3 

22 Придбано матеріали і крани в 
котельню дільничної лікарні для 
підготовки до опалювального сезону 

- благодійні 
кошти 

0,7 

23 Розробка проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в 
постійне користування Шпитьківській 
сільській раді 

- благодійні 
кошти 

65 

24 Меблі в дитячий садок с. Шпитьки - благодійні 
кошти 

24 

25 Меблі в Шпитьківську ЗОШ І-ІІІ ст. - благодійні 
кошти 

42,03 

26 Новорічні подарунки ДНЗ, ЗОШ  благодійні 
кошти 

9,4 

27 Благоустрій території прилеглої до 
сільської ради 

 благодійні 
кошти 

50,804 

 ВСЬОГО: 2 367  1 197,281 
(50,6 %) 

  ВСЬОГО по місцевим радам району: 545 858,12 - 475 113,08 
(87 %) 
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Таблиця 1 
 

Стан  
фінансування програм за рахунок коштів районного бюджету  

за 2011 рік 
 

№ 
п/п 

Назва програми Передбачено 
бюджетом на 

2011 рік 
(тис.грн.) 

 зі змінами 

Профінансова
но за 2011 рік, 

тис.грн. 

1 "Турбота" 
 

631,0 614,298 
(97,4%) 

2 "Молодь" 
 

60,0 57,445 (95,7%) 

3 "Програма розвитку фізичної культури та спорту в 
Києво-Святошинському р-ні" 

206,5 151,586 
(73,4%) 

4 "Діти України" 
 

213,1 194,980 
(91,5%) 

5 "Обдарована дитина" 
 

193,7 154,229 
(79,6%) 

6 "Вчитель" 
 

37,5 25,680 (68,5%) 

7 "Шкільна бібліотека" 
 

10,0 3,709 (37,1 %) 

8 "Програма оздоровлення дітей" 750,0 726,19 (96,8%) 
9 "Назустріч дітям" 60,0 58,5 (97,5%) 
10 "Програма розвитку малого підприємництва в 

 Києво-Святошинському районі" 
25,0 - 

11 Програма залучення інвестицій та поліпшення 
інвестиційного клімату в К.-Святошинському районі 

15,0 7,5 (50,0%) 

12 "Програма відзначення державних та професійних 
свят, ювілейний дат, заохочення за заслуги перед  
К.- Святошинським районом, здійснення 
представницьких та інших заходів" 

143,1 140,752 
(98,4%) 

13 "Програма підтримки розвитку регіональних засобів 
массової інформації" 

150,0 150 (100%) 

14 «Програма розвитку та функціонування комунальної 
установи «Києво-Святошинський районний Трудовий 
архів» 

115,0 115,0 (100 %) 

15 Програма розвитку футболу у Києво-Святошинському 
районі 

30,0 30,0 (100,0%) 

Всього: 2 639,9 2 429,869 
(92 %) 
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Таблиця 2 
 

Прогнозні показники економічного  і соціального розвитку 
 Києво-Святошинського району на 2011 рік та стан виконання 

 за 2011 рік 
 

№ 
з.п. Показники Одиниця 

виміру 

2011 
(прогн. 

уточнений) 

Виконання 
 за 2011 рік 

До річного 
показника 
Програми, 

% 
1 2 3 4 5 6 

1 
Обсяг реалізованої промислової 
продукції у відпускних цінах 
підприємств 

тис. грн. 3323832 4456528 146,3 

2 

Обсяг реалізації продукції с/г 
підприємствами всіх форм 
власності як рослинництва так і 
тваринництва  

тис.грн 119 246 83 400 70 

3 
Обсяг виконаних будівельних 
робіт підрядними будівельними і 
ремонтними організаціями 

тис.грн. 275 863 384718 139,5 

4 
Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) на 
підприємствах малого бізнесу 

тис. грн. 4410000 - - 

5 

Загальна сума надходжень до 
бюджетів всіх рівнів, одержаних 
від діяльності малого 
підприємництва 

тис. грн. 213 980 275600 129 

6 Обсяг реалізованих послуг тис.грн. 649 245 1 476 323 227 

7 Обсяг роздрібного товарообігу тис. грн. 2753631 2 560 207,2
* 93 

8 Обсяг освоєних капітальних 
інвестицій  тис. грн. 3360000 1 247 763 

* 37 

9 Обсяг прямих іноземних 
інвестиції 

тис. дол. 
США 52 000 8279 

* 15,9 

10 Зареєстровано юридичних осіб тис. осіб 7,140 7,243 101,4 

11 Зареєстровано фізичних осіб - 
підприємців тис.осіб 13,767 13,018 95 

12 Створено нових робочих місць тис.осіб. 2000 1872 93,6 

13 Надано соціальну допомогу тис.сімей 10,700 10,604 99 
тис.грн. 78 300,5 84 239,7 107,6 

14 Середньомісячна зарплата 
штатного працівника грн. 2 350 2 775 118,1 

15 Доходи зведеного бюджету 
всього тис. грн. 284 804,0 318 746,5 111,9 

16 Доходи районного бюджету 
(власні та закріплені) тис. грн. 155 606,6 166 052,9 106,7 

17 

Доходи бюджетів міських, 
селищної, сільських рад 
(власні та закріплені) 
 

тис. грн. 129 197,4 152 693,5 118,2 
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18 
Благодійні внески, гранти та 
дарунки, отримані міськими, 
селищною, сільськими радами 

тис. грн. 2 303,4 3 062,6 133 

19 
 
Оздоровлення дітей 
 

дітей 
 

4240 
 

4210 99,3 

тис. грн. 1589,2 1500,4 94,4 

20 
 
 

Введення в експлуатацію житла 
за рахунок усіх джерел 
фінансування (загальної площі 
житла) 

тис. кв.м 414,0 387,057 93,5 

у тому числі     
- соціального житла тис. кв.м - - - 
- за кошти підприємств та 
організацій усіх форм власності 
та населення у порядку пайової 
участі (багатоквартирні 
будинки) 

тис. кв.м 129,0 111,6 86,5 

- за рахунок коштів населення 
(індивідуальне будівництво) тис. кв.м 285,0 197,3 69,2 

 
* - показник за 9 місяців 2011 року 
 
 
Розроблено: 
Керівник управління економіки РДА                           В.В. Клименко 
 
 
Погоджено:   
Перший заступник голови РДА                         М.І. Шкаврон 


