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ВСТУП 
 

Програма економічного, соціального та культурного розвитку                        
Києво-Святошинського району Київської області на 2012 рік (далі – Програма) є 
документом, у якому на основі аналізу розвитку району визначаються цілі та 
пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку Києво-
Святошинського району Київської області на 2012 рік та заходи щодо реалізації 
державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян. 

Програма розроблена відповідно до пріоритетних напрямів програми 
Президента України В.Ф. Януковича «Україна – для людей» та Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», схваленої 2 червня 2010 року 
на засіданні Комітету з економічних реформ, та щорічного Послання Президента 
України до Верховної Ради України “Модернізація України – наш стратегічний 
вибір”. У Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на 
стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери 
області. 
 Райдержадміністрацією 27.03.2012 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 01.04.2012 року в районі знаходиться 138 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 

За підсумками І кварталу 2012 року збільшили обсяг виробництва продукції по 
відношенню до відповідного показника 2011 року наступні промислові підприємства 
основного кола звітності: 
- ТОВ «Авангард» - 229 %. 
- ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар» - 157,6 %. 
- ТОВ УНСП «Шмайсер» - 153 %; 
- ТОВ ДЛС «Меблі» - 126,8 %; 
 
 Зменшився обсяг виробництва продукції за звітній період на наступних 
промислових підприємствах основного кола звітності: 
- ТОВ «Інтеркабель» - 81,75 %; 



 5

- ВАТ «Укрцукортеплоізоляція» - 82,1 %; 
- ТОВ «Боярські ковбаси» - 98,65 %; 
 
 Скорочення обсягу виробництва в першу чергу пов'язано із зменшенням 
замовлень на відповідну продукцію за підсумками січня-березня 2012 року.  
 

2.2. Агропромисловий комплекс 
 

В районі станом на 01.04.2012 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 І квартал 2012 року становить            
9 млн. 100 тис.грн., що складає 46,3 % до відповідного показника 2011 року та 7,63 % 
до річного показника Програми. 

Станом на 01.04.2012 року отримано валової продукції по 
сільськогосподарських підприємствах і фермерах близько 8 500 тис. грн. Сума 
прибутку складає близько 300 тис. грн., що на 300 тис. грн. менше відповідного 
періоду 2011 року.  

Досягли позитивного результату за поточного року такі підприємства: 
 НДВ АК «Пуща-Водиця» - реалізовано сільськогосподарської продукції на 

850 тис. грн. (включаючи гриби, овочі закритого грунту, молоко і м’ясо). 
 ПСП «Шевченківське» - реалізовано сільськогосподарської продукції на 620 

тис. грн. (включаючи молоко, м'ясо, овочі, фрукти). 
 ДГ «Чабани» - реалізовано сільськогосподарської продукції на 430 тис. грн. 

(включаючи реалізацію елітного насіння). 
 ПСП «Жито» - реалізовано сільськогосподарської продукції на 189 тис. грн. 

(включаючи молоко, м'ясо, овочі, фрукти). 
Станом на 1 квітня 2012 року в районі нараховується 1892 молочних корів, що 

на 500 голів менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Валовий 
надій молока на 01.04.2012 року становить 2838 тонн, надій молока на одну корову 
складає 1425 кг.   

Кращих показників в тваринництві за січень-вересень 2011 року досягли: 
 ТОВ АФ «Княжичі» - надоєно 540 т молока; 
 ДСП «Чайка» філія «Лісне» - надоєно 270 т молока; 
 ПСП «Шевченківське» - надоєно 360 т молока; 
За поточний рік господарствами Києво-Святошинського району придбано 

сільськогосподарської техніки на суму близько 2 000 тис.грн. 
 
Смертельних випадків за підсумками січня-березня 2012 року на виробництві в 

господарствах Києво-Святошинського району не було. 
 

2.3. Транспортна галузь 
 

 Станом на 1 квітня 2012 року в районі зареєстровано 124 автотранспортних 
підприємства різних форм власності, із них: вантажних автотранспортних 
підприємств 79, підприємств автомобільного регулярного транспорту 20, підприємств 



 6

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 
01.04.2012 року перевезення пасажирів у районі здійснюється на 82 автобусних 
маршрутах, з яких 18 транзитних. Обслуговують ці маршрути 18 автотранспортних 
підприємства різної форми власності. 
 За січень-грудень 2011 року пасажирським автомобільним транспортом 
перевезено 3 млн. 580 тис. 200 осіб, що становить 86,6% до відповідного показника 
2010 року та 64,2% до річного показника Програми.  
 Протягом січня-грудня 2011 року автотранспортними підприємствами 
перевезено 159,9 тис. тон вантажів, що у 6 разів більше ніж у відповідному періоді 
2010 року та складає 398 % до показника Програми.  

 Вантажооборот за 2011 рік складає 46,5 млн.т.км., що становить 94,5 % до 
відповідного періоду минулого року та 49,1 % до річного показника Програми.  
 
2.4. Зв’язок 
 
 Станом на 01.04.2012 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. 346 од., в 
тому числі: сілька мережа – 7 тис.035 од., міська мережа – 16 тис. 311 од. 
 За І квартал 2012 рік Цехом телекомунікаційних послуг № 20 Київської 
обласної філії ВАТ «Укртелеком» проводилася робота щодо подальшого розвитку 
мережі місцевого телефонного зв’язку в селах Дмитрівка, 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.       
  
2.5. Науково-інноваційна діяльність 

 Протягом січня-березня 2012 року проведено наступну роботу щодо 
впровадження інноваційних технологій та методів діяльності на підприємствах та в 
установах Києво-Святошинського району, а саме: 

І. Промисловість 

ВАТ «Вімм Біль Данн Україна» 
- Напій кисломолочний «Закваска» з фруктовим наповнювачем пастеризованим 
«Персик» 2,0% жиру 
- Напій кисломолочний «Закваска» з фруктовим наповнювачем пастеризованим 
«Полуниця» 2,0% жиру 
- Напій кисломолочний «Закваска» 2,0% жиру 
- Напій кисломолочний «Закваска» з фруктовим наповнювачем пастеризованим 
«Злаки» 2,0% жиру 
- Молоко питне ультра пастеризоване 1,5 % жиру 
- Молоко питне ультра пастеризоване 2,6 % жиру 
- Молоко питне ультра пастеризоване 3,2 % жиру 
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ТОВ «Авангард» 
- Автомат торговий для продажу презервативів АVC-07 
- Модуль кавовий MCF-01 
- Модуль снековий МСN-01 
ВАТ «Ливарно-ковальський завод» 
- Технологічний процес лиття за моделями, що газифікуються 
- Технологічний процес лиття сталі у піщано-глинясті форми 
- Лавки 
- Каміни 
- Огорожі 
- Дровники 
ЗАТ «Вишнівська взуттєва фабрика» 
- Виготовлення нової технологічної оснастки  
  (удосконалення моделей робочого черевика) 
ДП «ЖМЗ «Візар» 
Нові види продукції 
- Комплектуючі спец вузлів «Б-8», «Б-2», «К-2» для застосування в   спец.виробах 
- Лічильник газу з електронним відліковим пристроєм, температурною корекцією та 
портативним терміналом для знімання інформації 
- Вироби офісного обладнання 
Технологічні процеси 
- Освоєння механічної обробки деталей типу «тіл-оберту» на модифікованому 6-ти 
шпиндельному автоматі моделі 1Б-240. 
- Розробка та освоєння технологічної комплексної механічної обробки деталей на 
обробних центрах моделі «SCHAUBLIN» - 10 одиниць. 
- Освоєння апарату технології повірки електрожгутових вузлів з допомогою 
комп’ютерів. 

 
ІІ. Сільське господарство 
 

 Впровадження ТОВ «Рубежівське» голландської технології в овочівництві 
відкритого грунту, що дасть змогу отримати 500-600 цн/га овочевих 
культур.  

 Впровадження нових технологій картоплярства за зразком швейцарської 
фірми «Крафт Фудз Україна» у ТОВ «Рубежівське», ТОВ СГ «Бучанське», 
ПСП «Амарант-Агро», використовуючи при посадці і збирані 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 в 
2012 році очікується на рівні 250 цн/г, що складає 109 % до відповідного 
показника 2011 року. 

 Здійснення ДП НДВ АК «Пуща-Водиця» реконструкції нової системи 
контролю за мікрокліматом і живленням рослин та системи опалення у 
теплицях на площі 6 га. 
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ІІІ. Освіта  
Інформація 

про розширення дослідно-експериментальної роботи (ДЕР) та інноваційної 
діяльності (ІД) в закладах освіти Києво-Святошинського району на 2011-2012 

навчальні роки 
 

№ 
з/
п 

Напрями дослідно-
експериментальної та 

інноваційної 
діяльності закладів 

освіти 
 Києво-

Святошинського 
району у 2011-2012 

н.р. 

Кількість 
задіяних 
закладів 

освіти 

Кількість 
учасників 
інноваційн

ої 
діяльності 
(вчителів/ 

учнів) 

Стан виконання у І 
кварталі 2012 року 

1. Навчання  педагогічних 
та управлінських 
кадрів використанню 
ІКТ в навчально-
виховному процесі 
(програма Іntel @ 
«Навчання для 
майбутнього») 

3 29/580 У І кварталі 2012 року 
було задіяно 3 заклади 
освіти, підготовлено 29 
вчителів-тренерів. Це 

збільшило кількість учнів, 
що працюють за 

програмами «Інтернет @ - 
навчання для 

майбутнього» та «Інтел – 
за розвиток громади» 

2. Медико-педагогічний 
проект «Гармонія 
інтелекту та здоров’я» 

1 2/45 Даний проект реалізується 
в Михайлівсько-

Рубежівській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

3. Апробація  навчальної 
літератури  

28 28/795 Іде апробація 14 
підручників для 9 класу, 

яку здійснюють 28 
вчителів та 795 учнів 

4. Науково-методичні 
основи використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
навчально-виховному 
процесі в середовищі. 
«1 учень - 1 
комп′ютер» на базі 
шкільних ноутбуків»  

2 2/50 Продовжується 
експеримент в Києво-

Святошинській районній 
класичній гімназії та 

Тарасівській 
загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів, задіяно 2 
вчителі, та 50 учнів 2-го 

класу 

5. Ап Апробація сучасних 
технічних засобів 
навчання з 
природничо-
математичних 
дисциплін 

1 1/75 В Боярській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 ведеться 

апробація кабінету хімії, в 
якій задіяні 1 вчитель та 

75 учнів 
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6. Комплексна програма 
формування навичок 
здорового способу 
життя серед дітей та 
підлітків, за 
проектом"Діалог" 

1 1/28 Програма реалізується в 
Тарасівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів задіяні 1 вчитель 
та 28 учнів 

7. Програма  МОН 
України, АПН України 
/ Програми розвитку 
ООН / ЮНЕЙДС, 
"Сприяння 
просвітницькій роботі 
"рівний-рівному" серед 
молоді України щодо 
здорового способу 
життя" 

15 16/466 Одна з найпоширеніших 
програм, яку реалізують в 

15 закладах освіти. 
Задіяні: вчителів - 16 учнів 

- 466 

8. Проект «Школа проти 
СНІДу» 

6 7/250 Проект реалізується у 
Вишнівській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 3, Боярській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, 
Гатнянській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Горенській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 

Музичанській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Юрівській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів. Задіяно 7 
вчителів 250 учнів. 

9.  Організація навчально-
виховного процесу в 
сільській школі І 
ступеня («Школа-
родина») 

1 4/14 Бобрицька школа І 
ступеня здійснює 
всеукраїнський 

експеримент «Школа-
родина», задіяно 4 вчителі, 

14 учнів 
10
. 

Комплексна програма 
розвитку дітей 
"Росток" (регіональний 
рівень) 
 
 
 
Комплексна програма 
розвитку дітей 
"Росток" 
(всеукраїнський рівень) 

4 
 
 
 
 
 
 
2 

11/256 
 
 
 
 
 
 

17/217 

Комплексна програма 
розвитку дітей «Росток» 

(регіональний рівень) 
задіяно 4 навчальні 

заклади, 11 вчителів, 256 
учнів 

 
Комплексна програма 

розвитку дітей «Росток» 
(всеукраїнський рівень) 

задіяно 2 навчальні 
заклади, 17 вчителів, 217 

учнів 
11
. 

«Проектування 
особистісно 
розвивального змісту 

1 35/201 Новосілківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.. продовжує працювати 

над втіленням 
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навчально-виховного 
процесу 
загальноосвітнього 
навчального закладу» 
(регіональний рівень) 

експериментальної 
комплексної програми 

«Проектування 
особистісно розвивального 

змісту навчально-
виховного процесу 
загальноосвітнього 

навчального закладу» 
(всеукраїнський рівень). 

Задіяно 35 вчителів та 201 
учень 

12
. 

Національна мережа 
шкіл сприяння 
здоров'ю (ШСЗ) 

10 56/3462 10 закладів освіти, 56 
вчителів, 3462 учні 

13
. 

Програма «Школа як 
осередок розвитку 
громади» (Громадсько- 
активна школа) 

1 32/240 Програма «Школа як 
осередок розвитку 

громади» (Громадсько- 
активна школа) 
реалізується в 

Хотівському НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст. – гімназія». Задіяні 

32 вчителі, 240 учнів 
14
. 

Державна  цільова 
соціальна програма  
«Школа майбутнього» 

1 104/1023 Програма реалізується в 
Києво-Святошинській 

районній класичній 
гімназії 

15
. 

Еколого- оздоровча 
робота з дітьми в 
дошкільному 
навчальному закладі 

4 66/790 Дана робота проводиться в 
4 дошкільних навчальних 

закладах. Задіяні 66 
вихователів та 790 дітей 

16
. 

Апробація навчальних 
планів, програм, 
навчально-методичної 
літератури з метою 
забезпечення реалізації 
змісту Всеукраїнського 
науково-педагогічного 
проекту «Росток» 

1 4/110 Проект реалізується в 
Боярській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 

17
. 

Організація 
індивідуально-
групового профільного 
навчання учнів старшої 
школи 

1 30/139 Програма реалізується в 
Києво-Святошинській 

районній класичній 
гімназії 

18 Навчально-розвивальна 
програма «Інтелект 
України» 
(всеукраїнський рівень) 

2 2/50 Проект реалізується в 
Новосілківській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів та Софіївсько-
Борщагівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
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19 Науково-педагогічний 
проект « Навчання, 
виховання, розвиток 
дітей від дошкільного 
рівня до закінчення 
загальноосвітньої 
школи» 
(всеукраїнський рівень) 

3 6/140 Проект реалізується в 
Дмитрівській ЗОШ І-ІІІ 

ст., Софіївсько-
Борщагівській ЗОШ І-ІІІ 

ст., Хотівському НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів-

гімназія» 

 
ІV. Охорона здоров’я 
 

1. Введено в дію магнітно-резонансну томографію. Станом на 01.04.2012 
року проведено 198 досліджень.  

2. Виконком Вишнівської міської ради прийняв рішення № 24/28 від 
29.03.2012 року, щодо реконструкції приміщення для встановлення 
комп’ютерного томографа. 

 
2.6. Споживчий ринок 
 

Станом на 01.04.2012 року реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, 
надання послуг населенню району здійснюється через 1586 підприємств, 207 закладів 
ресторанного господарства різних форм власності (у тому числі 136 у сільській 
місцевості), які впроваджують на сучасному споживчому ринку району сучасні 
технології, нові методи обслуговування, високу культуру споживання. Побутові 
послуги (за 20 видами) населенню надають 229 підприємств побутового 
обслуговування (у тому числі 109 у сільській місцевості). 

 
За І квартал 2012 року відкрито та введено в експлуатацію у Києво - 

Святошинському районі такі об’єкти: 
№ 
з/п 

Місцева рада Назва об'єкта Адреса 

1 Вишнева міська рада 
 

Магазин 
продовольчих товарів 

м. Вишневе, вул. 
Святоюріївська, 18 

2 Гатненська сільська 
рада 

Готель «Терра нова» с. Гатне, вул. Інститутська, 73 
3 Ресторан с. Гатне, вул. Інститутська, 73 
4 Соф. Борщагівська 

сільська рада 
Магазин 
продовольчих товарів 

с. Соф.Борщагівка, 
вул. Шевченка, 12-г 

5 Шиномонтаж с. Соф.Борщагівка, 
вул. В. Кільцева 

6 Ходосівська сільська 
рада 

Магазин будівельних 
матеріалів 

с. Ходосівка,  
вул. 22 км траси Обухівського 
шосе 

7 Хотівська сільська 
рада 

Кафе-бар с. Хотів,  
вул. Паширова, 4-б 

 
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. 
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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. 

2.7. Розвиток підприємництва 
 

Станом на 01.04.2012 року в районі зареєстровано 7434 юридичних осіб, з них: 
ТОВ – 3818, ПП – 1486, АТ – 138, Колективних під-в – 285, Комунальних під-в – 67, 
Фермерських господарств – 116, Спільних підприємств – 16, інші – 1508, припинили 
діяльність – 994 підприємств, фізичних осіб зареєстровано – 13139, скасовано - 4262. 

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого 
підприємництва за підсумками І кварталу 2012 року складає 73 млн. 472 тис грн., що 
становить 132 % до відповідного показника 2011 року. Питома вага суб’єктів малого 
підприємництва у загальній сумі надходжень складає 18,1 %. 

Кількість працівників, які працюють в малому бізнесі (враховуючи громадян, 
які знаходяться у трудових відносинах з фізичними особами) складає 16089 осіб, що 
на 299 осіб менше ніж у відповідному періоді минулого року. 

За І квартал 2012 року було оголошено конкурс інвестиційних проектів на 
визначення переможця для часткового відшкодування відсоткових ставок за 
кредитами, який тривав з 03.03.2012 року по 03.04.2012 року, Станом на 10.04.2012 
року пропозицій щодо інвестиційних проектів від суб’єктів малого та середнього 
бізнесу не надходило. Відповідні оголошення щодо конкурсу друкувалися в районній 
газеті «Новий день». 
 З 19.01.2006 року в райдержадміністрації діє дозвільний центр щодо видачі 
документів дозвільного характеру суб’єктам підприємницької діяльності. Протягом 
січня-березня 2012 року в дозвільному центрі РДА проведені наступні заходи: 

- кількість звернень суб’єктів господарювання – 3426;   
- кількість виданих документів дозвільного характеру – 3156; 
- кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру – 70; 
- кількість зареєстрованих декларацій - 0; 
- кількість відмов у реєстрації декларацій – 0; 
- кількість наданих консультацій – 2530. 

Динаміка щодо збільшення кількості виданих документів дозвільного 
характеру, через дозвільний центр Києво-Святошинської райдержадміністрації, в І 
кварталі 2012 року у порівнянні з 2011 роком, зберігається. 
 
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. 

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 
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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 %. 

На території Малютянської сільської ради було введено в експлуатацію перший 
пусковий комплекс системи газопостачання потужністю 10 000 м³/год. на суму 7 500 
тис. грн.  

На території Бузівської сільської ради введено в експлуатацію житлові будинки 
по вул. Леніна, 17-є, 17-д загальною площею 7 144,6 кв. м. 

 

3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

За підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становить   
3 518 млн. 970 тис. грн., що складає 104,7 % до річного показника Програми. 
Головним джерелом інвестування за 2011 рік, як і у попередні роки були власні 
кошти підприємств та організацій району. 

За підсумками 2011 року обсяг прямих іноземних інвестицій в район 
становить 4 млн. 765 тис. дол. США., що складає 9,2 % до річного показника 
Програми. Загальна сума інвестицій в район станом на 01.01.2012року (наростаючим 
підсумком) становить 183 млн. 404,4тис.дол. США.           

 

ПЕРЕЛІК  
інвестиційних об’єктів, які впроваджувалися протягом І кварталу 2012 року на 

території Києво-Святошинського району Київської області 

 
№ 

Назва об’єкту 
інвестицій 

Місце 
знаходже

ння 
об’єкта 

Інвестор 

Сума 
проект

у 
 

Кількіст
ь 

робочих 
місць, 
млн. 

Освоєнн
я 

проекту, 
станом 

на 
01.04.201
2 року, 

% 

Рік 
вводу 
об’єкт

у 

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 
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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.Софіївськ
а 

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 

5 Будівництво 
кінного центру 
на земельній 

ділянці 
загальною 

площею 26,458 
га, 

в межах 
Шпитьківської 
сільської ради 

В межах 
Шпитьківс

ької 
сільської 

ради 
Києво-

Святошинс
ького 

району 
Київської 
області 

ТОВ «Віан-
Груп», 

м. Донецьк,  
Щорса,26-а 

200,0 
млн.грн

. 
75 4,8 2012 
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6 Будівництво 
торгівельно-

офісного 
центру, 

загальною 
площею 13,2 
тис.кв.м, на 
зем. ділянці 

0,96 га 

с. ПП 
Борщагівка

, вул. 
Кришталев

а, 4 

ТОВ «Веста 
2000», 

с.Мих.Рубеж
івка, 

Шкільна, 30 

 
31,680 

млн.грн
. 

 
50 

 
55  

 
2012 

7 Оптовий ринок 
з продажу 

сільськогоспод
арської 

продукції 
«Столичний» 

с. 
Софіївська 
Борщагівка

, вул. 
Велика 

Кільцева 

Група 
приватних 
інвесторів, 

генпідряднии
к компанія 

«Столичний 
комфорт» 

1 400,0 
млн.грн

. 
5000 12,5 

вересен
ь 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 

 
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

благоустрій населених пунктів», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
04.11.2009 року №1320-р «Про затвердження Національного плану дій щодо 
підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 
2010-2015 роки», розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації 
від 29.02.2012 року №82 «Про проведення в Київській області двомісячника 
благоустрою населених пунків», розпорядження голови райдержадміністрації від 07 
березня 2012 року № 253 "Про проведення в Києво-Святошинському районі 
весняного двомісячника санітарної очистки та благоустрою населених пунктів» з 
метою поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою 
населених пунктів району та прилеглих до них територій з 12 березня по 14 травня 
2012 року Оголосити весняний двомісячник саночистки та благоустрою населених 
пунктів 

Утворений районний штаб по проведенню двомісячника саночистки та 
благоустрою у складі заступника голови адміністрації, санепідемстанції, керівників 
органів місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, дорожніх 
служб, структурних підрозділів адміністрації, правоохоронних органів та 
запрошеного представника екології, а також представників місцевих засобів масової 
інформації. 
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22.03.2012 року об 15-00 відбулося засідання штабу, на якому розглядалися 
питання організації санітарного стану території населених пунктів, доріг загального 
користування, водойм річок та їх берегів, лісових масивів та зелених насаджень після 
сходу сніжного покриву, наявність несанкціонованих сміттезвалищ, стан прибирання 
та вивозу сміття. 

Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства у 2012 
році визначені Програмою реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства Києво-Святошинського району на 2010-2015 роки, яка затверджена 
рішенням сесії Києво-Святошинської районної ради від 02.09.2010 № 367-36 V. 

В зазначеній Програмі включені пропозиції щодо фінансування ремонтних 
робіт житлового фонду з державного бюджету, а також за кошти спонсорів та 
інвесторів в рахунок робіт по розвитку відповідних територій. 
 

Фінансування заходів передбачених для розвитку житлово-комунального 
господарства населених пунктів Києво-Святошинського району у І кварталі 

2012 року 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела  
фінансуванн

я 

Стан  
виконання  
І квартал  
2012 року 

1 Придбання комунального 
транспорту спеціального 
призначення: сміттєвоз на 
базі шасі МАЗ-5337-02, 
обладнання КО 427-32 або 
еквівалент такого сміттєвоза – 
1 одиниця, для потреб КП 
«Києво-Святошинське 
РВУЖКГ» 

600 Субвенція з 
державного 

бюджету 

 

2 Придбання комунального 
транспорту спеціального 
призначення: асенізаційна 
машина «Ілосос» КО 503-ІВ 
або еквівалент такої 
асенізаційної машини – 1 
одиниця, для потреб КП 
«Києво-Святошинське 
РВУЖКГ» 

400 Субвенція з 
державного 

бюджету 

 

3 Придбання комунального 
транспорту спеціального 
призначення: автовишка 
(автогідропідйомник) ВС-22 
на базі шасі ЗІЛ – 432-921 
дизель з обладнанням ВС-22 
або еквівалент такої 
автовишки – 1 одиниця, для 
потреб КП «Києво-
Святошинське РВУЖКГ» 

399 Субвенція з 
державного 

бюджету 

 

 ВСЬОГО: 1399   
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№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис.грн 

Джерела 
фінансував-

ня 

Стан виконання І 
квартал 2012 року 

     
1 БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 51 800 субвенція з 

державного 
бюджету 
Місцевий 
бюджет 

749 
(1%) 

 2 ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 59 064 субвенція з 
Держбюджет
у, місцевий 

бюджет 

152,9 
(0,26%) 

 3 ЧАБАНІВСЬКА 
СЕЛИЩНА РАДА 

1 400 субвенція з 
Держбюджет
у, місцевий 

бюджет 

52 
(3,71%) 

 4 БІЛОГОРОДСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

23 спонсорські 
кошти 

15 
(65,22%) 

 5 БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

300 місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти  

156 
(52%) 

6 БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

45 спонсорські 
кошти  

35 
(77,8) 

7 КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

 430 місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти  

30 
(7%) 

8 ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

140 місцевий 
бюджет 

12 
(8,6%) 

9 ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

3 403,056 місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти  

172,1 
(5,1%) 

10 ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

240 місцевий 
бюджет 

100 
(41,7%) 

11 ХОДОСІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

45 спонсорські 
кошти 

96,3 
(214%) 

12 ШПИТЬКІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

7 000 Благодійні 
кошти 

13,87 
(0,2%) 

  ВСЬОГО по місцевим 
радам району: 

187 778,94  5 143,93 
(2,7%) 
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4.1. Освітлення населених пунктів району 
  

№  
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансуван

ня 

Стан  
виконання  
І квартал  
2012 року 

1. Будівництво та реконструкція 
інженерної інфраструктури з 
виготовленням проектно-
кошторисної документації 
(електрифікація, газифікація та інші) 
в адміністративних межах села 
Малютянка Києво-Святошинського 
району Київської області, в тому 
числі: будівництво об'єктів 
електричних мереж із виготовленням 
проектно-кошторисної документації.
  

10 500 Субвенція з 
державного 

бюджету 

 

 ВСЬОГО: 10 500   
 
 

№  
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела  
фінансуван

ня 

Стан  
виконання  
І квартал  
2012 року 

1 ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

330 Місцевий 
бюджет 

27 
(8,2%) 

2 КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

185 Місцевий 
бюджет 

66,342 
(35,9%) 

3 МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 50 Спонсорські 
кошти 

250 

4 ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 30 Місцевий 
бюджет 

6 
(20%) 

5 ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 300 Місцевий 
бюджет 

210 
(70%) 

 ВСЬОГО по галузі: 7 299  559,34 
(7,7%) 

 
4.2. Утримання автомобільних доріг 

1. Філія «Києво-Святошинське рай ДУ» 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Сума 
фінансуванн
я, тис. грн. 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання 

у  
І кварталі  
2012 року 

1 Проведення ремонтних робіт 6 723 Кошти 
державного 

бюджету 

3 751,577 
(55,8%) 
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ІІ. Утримання доріг місцевими радами Києво-Святошинського району 
 

№ 
з/
п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансуванн

я 

Стан 
виконання у  

І кварталі  
2012 року 

1 БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 93 900 Міський 
бюджет, 

державний 
бюджет 

 

2 ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 7 500 Державний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

 

3 ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА 
РАДА 

1 100 Субвенція з 
держбюджету 

Місцевий 
бюджет 

50 
(4,6 %) 

4 БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

18 Спонсорські 
кошти 

20 
(111,1 %) 

5 БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 330 Кошти 
спонсорів 

 

6 БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 70 Спонсорські 
кошти 

 

7 ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

100 Бюджетні 
кошти 

 

8 ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 1 200 Місцевий 
бюджет 

 

9 ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 1 940 Місцевий 
бюджет 

270 
(15%) 

10 ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 10 130 Субвенції з 
державного 

бюджету 

 

11 ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

2 125,485 Субвенція з 
держбюджету 

 

12 ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 2 790 Субвенція з 
держбюджету 

Місцевий 
бюджет 

 

13 КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 500 Кошти 
спонсорів 

 

14 КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

1 400 Місцевий 
бюджет 

 

15 ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

100 Спонсорські 
кошти 

 

16 ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 100 Спонсорські 
кошти 

 

17 МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 400 Спонсорські 
кошти 
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18 МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

1 090 Бюджетні 
кошти 

 

19 ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 420 Місцевий 
бюджет 

12 
 (20 %) 

20 УШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 95 Місцевий 
бюджет 

 

21 ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

1 135 Місцевий 
бюджет 

1,271  
(0,11%) 

22 СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

2 475 Місцевий 
бюджет 

11  
(0,44 %) 

23 ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

535 Місцевий 
бюджет 

82  
(15,3%) 

24 ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

610 Місцевий 
бюджет 

 

 ВСЬОГО по галузі : 130 063,485  446,271 
(0,34 %) 

 
5. ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ 

 
Виконання зведеного бюджету Києво-Святошинського району за I квартал 2012 

року 
 

тис.грн. 

Найменування показника 
Код 

 
бюджетної 
класифіка

ції 

Загальний фонд 

Розпис 
на 2012 

рік 

Виконан
о за І 

квартал 
2012 
року 

% 
виконан

ня 

1. ДОХОДИ         
Всього доходів  900103 594 819,8 134 936,8 22,7 

 
 

тис.грн 

Найменування показника Код 
бюджетн

ої 
класифік

ації 

Загальний фонд 

Розпис 
на 2012 

рік 

Уточнений 
план на 
2012р. 

(тис.грн.) 

Викона
но за І 

квартал 
2012р. 

% 
виконанн

я до 
уточненог
о розпису 
на 2012 

рік 
ВИДАТКИ:           

Всього видатків  за 
функціональною 
класифікацією 900202 

548 
936,8 549 964,0 

122 
136,0 22,2 
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6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
 

6.1. Демографічна ситуація 
 
 Станом на 01.03.2012 року в районі, за оцінкою, чисельність наявного 
населення становить 157 тис. 462 осіб, в т.ч. кількість міського населення складала 76 
тис. 091 особа та сільського населення 81 тис. 371 особи, що становить 100,6 % 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 394 незайнятих громадян, що на 1,3 % 
більше ніж у аналогічному періоду минулого року (389 осіб). Всього на обліку 
перебувало 686 осіб, що на  16 % менше ніж у відповідному періоді 2011 року (812 
осіб). 

Станом на 1 квітня 2012 року на обліку в РЦЗ перебувало 319 осіб, з них 182 
осіб мали статус безробітного. Серед безробітних 60,2 % становили жінки; 53,9 % – 
молодь віком до 35 років;  

Упродовж січня-березня 2012 року Києво-Святошинським районним центром 
зайнятості працевлаштовано 142 осіб, в тому числі 6 осіб шляхом надання дотацій 
роботодавцям та 8 осіб за рахунок надання одноразової допомоги по безробіттю для 
зайняття підприємницькою діяльністю.  

За направленням центру зайнятості навчалось 58 осіб, що на 22,7% менше ніж у 
січні-березні 2011 року.  

З початку року у громадських роботах приймало участь 69 осіб, Рівень 
охоплення незайнятих громадян громадськими роботами склав 15,0 %. 

Станом на 1 квітня 2012 року з числа безробітних, які перебували на обліку в 
службі зайнятості, допомогу по безробіттю отримує 251 особа.  
 
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 01.04.2012 року по оперативним даним районного управління 
статистики заборгованість із виплати заробітної плати на 1 підприємстві складає 60,9 
тис. грн.: ТОВ ОРТФ «Едланд» - заборгованість – 60,9 тис. грн. (3 чол.). 
Господарським судом Київської області порушено провадження у справі про 
банкрутство. 

Києво-Святошинською райдержадміністрацією з початку 2012 року проведена 
наступна робота щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших 
платежів. 
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Проведено 4 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат, на яких заслухано 32 керівників підприємств. У них взяті 
пояснення та графіки погашення заборгованості. Проведено 4 засідань робочої групи 
з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано 27 
керівників підприємств. 

Управлінням праці та соціального захисту населення                                    
Києво-Святошинської райдержадміністрації при реєстрації 35 колективних договорів 
керівникам 7 підприємств вказано на порушення ст. 115 Кодексу Законів про працю 
щодо термінів виплати заробітної плати. 

Розглянуто 12 звернень громадян з питань оплати праці. Проведено 24 
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. 
 
 Стан виплати пенсій 

План власних надходжень за І квартал 2012 рік становить 217 481,5 тис. грн, 
фактично надійшло 237 948,6 тис. грн., завдання виконано на 109,4 %. 

Протягом січня-березня 2012 року за несвоєчасну сплату страхових внесків та 
неподання звітності до ПФУ накладено 996 фінансових санкцій на суму 180,6 тис. 
грн, сплачено 448 на суму 368,7 тис. грн. За несвоєчасну сплату та несвоєчасне 
подання звітності по єдиному соціальному внеску накладено 996 фінансових санкцій 
на 180,6 тис. грн, сплачено 448 на 368,7 тис. грн. 

На посадових осіб накладено 42 адмінстягнень на суму 27,12 тис. грн.  
В органах ДВС знаходяться вимоги про сплату боргу на суму 487,9 тис. грн. та 

рішення суду на суму 410,9 тис. грн. Протягом І кварталу 2012 року стягнуто 110,8 
тис.грн.  

До органів прокуратури направлено 3 матеріалів з переліком підприємств-
боржників по єдиному соціальному внеску та 3 матеріалів по підприємствах, що 
нараховують заробітну плату менше мінімальної, 5 заявна притягнення до 
кримінальної відповідальності керівників підприємств-боржників.  

З початку року проведено 4 засідання комісії по погашенню заборгованості при 
Києво-Святошинській РДА. Заслухано 7 керівників підприємств, які не сплатили 
борги по страхових внесках та інших платежах. В результаті проведеної роботи 
сплачено 452,7 тис.грн.  

В органи ДПА, МВС та інспектору праці направлено матеріали по 12 
боржниках. 

Потреба на виплату пенсій склала на 01.04.2012 року 178,5 тис. грн, 
профінансовано 178,5 тис. грн, 100% за рахунок власних надходжень. 
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6.4. Соціальний захист населення 
 

За І квартал 2012 року райдержадміністрацією проведена наступна робота щодо 
виконання плану розвитку у сфері соціального забезпечення: 

- Надано державної соціальної допомоги та компенсацій 10 315 особам на 
загальну суму  22 252,5 тис. грн., що складає 27,0 % до річного показника 
Програми; 

- Надано субсидій на житлово-комунальні послуги та придбання скрапленого 
газу, твердого побутового палива 1 817 сім’ям на загальну суму 1 392,5 тис. грн., 
що складає 48,5 % до річного показника Програми; 

- Отримали пільги на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та 
транспортні послуги 54 669 особам на загальну суму 5 557, 4 тис. грн., що 
складає 21,5 % до річного показника Програми;   

- Надано компенсацій, допомог, пільг постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС 
14 083 особам на загальну суму 5 969, 6 тис. грн., що складає 25,7 % до річного 
показника Програми; 

Надано допомогу соціально-незахищеним категоріям населення по Програмі 
«Турбота» на загальну суму 79,0 тис.грн., що складає 13 % до річного показника 
Програми. 
 
7. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 
7.1. Охорона здоров’я 

 
План розвитку охорони здоров’я Києво-Святошинського району  

в І кварталі 2012 року. 
Місцеві ради району 

Назва заходу 
 

Фінансування 
тис.грн 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання 

за І 
квартал 
2012 рік 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 10 000 Державний 
бюджет 

 

БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 20 Спонсорські 
кошти 

 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

100 Спонсорські 
кошти 

 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

10 100 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

 

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

500 Спонсорські 
кошти 

 

ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 5 451,2 Субвенція з 
державного 

бюджету 
Місцевий 
бюджет 
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ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  Спонсорські 
кошти  

7 

ВСЬОГО по місцевим радам: 26 171,2  7 
(0,03%) 

ВСЬОГО по галузі: 52 584,3   

 
7.2. Освіта 
 

Стан розвитку галузі освіти району за І квартал 2012 рік 
 

Фінансування закладів освіти за рахунок коштів залучених 
 місцевими радами району 

 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання  

за І квартал 
2012 рік 
тис.грн. 

1 БОЯРСЬКА МІСЬКА 
РАДА 

6 200 Державний 
бюджет 

59 
(0,95%) 

2 ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

2 500 субвенція з 
державного 
бюджету, 

спонсорські 
кошти 

19,7 
(0,79%) 

3 ДМИТРІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

300 місцевий 
бюджет 

50 
(16,7%) 

4 КРЮКІВЩИНСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

21 821 субвенція з 
державного 

бюджету 

139,13 
(0,82%) 

5 ЛІСНИКІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

6 000 спонсорські 
кошти 

920 
(15,3%) 

6 ТАРАСІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

370 спонсорські 
кошти 

20 
(5,41%) 

7 ХОДОСІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

100 спонсорські 
кошти 

4 
(4%) 

8 ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

100 місцевий 
бюджет, кошти 

фізичних та 
юридичних 

осіб 

50 
(50%) 

9 ШПИТЬКІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

4 000 субвенція з 
державного 

бюджету 

7,237 
(0,18%) 

 ВСЬОГО по місцевим 
радам: 

90 567,097  1 269,07 
(1,4%) 

 ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ: 146 339,3  1 269,07 
(0,87%) 
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7.3. Підтримка сім’ї, дітей і молоді, фізична культура і спорт 
 

Основні пріоритетні напрямки розвитку за І квартал 2012 року 
 

№ 
з/п 

Назва заходу План 
тис. грн. 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання  

за І квартал 
2012 рік 
тис.грн. 

1 В галузі молодіжної 
політики 

57 Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

5,3 
(9,3%) 

2 В галузі сімейної політики 1 775 Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

 

3 В галузі сімейної політики 42 160 Районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

29,01 
(0,07%) 

 ВСЬОГО по галузі: 43 992  34,31 
(0,08%) 

 
Місцеві ради району 

 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання  

за І квартал 
2012 рік 
тис.грн. 

1 ВИШНЕВА МІСЬКА 
РАДА 

39 500   

2 ГАТНЕНСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

400 При наявності 
коштів 

 

3 КРЮКІВЩИНСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

1 070 Спонсорські 
кошти 

 

4 ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

80 Спонсорські 
кошти 

 

5 МУЗИЧАНСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

115 Спонсорські 
кошти 

 

6 ПЕТРУШКІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

110 Спеціальний 
бюджет 

 

7 ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

300 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

133,4 
(44,5%) 

8 СОФІЇВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА 

15 Місцевий 
бюджет 

13 
(86,7%) 
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СІЛЬСЬКА РАДА 
9 ТАРАСІВСЬКА 

СІЛЬСЬКА РАДА 
170 Спонсорські 

кошти 
 

10 ХОДОСІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

 Місцевий 
бюджет  

4,5 

11 ШПИТЬКІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

  15,3 

 ВСЬОГО по місцевим 
радам: 

41 760  166,2 
(0,40%) 

 
7.4. Культура і туризм 
 

План розвитку закладів культури за рахунок районного бюджету за І квартал  
2012 року 

 
№ 

 з/п 
Назва заходу План  

тис. грн. 
Джерело  
фінан- 

сування 

Стан виконання  
за І квартал 2012 рік 

тис.грн. 
1 Капітальний ремонт 

зали для глядачів 
районного будинку 
культури в с. 
Новосілки 

2 000 Районний 
бюджет 

Розроблений проект 
капітального ремонту 
глядацької зали районного 
будинку культури, який 
затверджено наказом по відділу 
культури і туризму від 
05.12.2011 № 64/1 ОД  
   Виготовлено документацію 
по основній технічній 
інвентаризації РБК 
   Кошторисна вартість 
капітального ремонту – 
3 609,697 тис. грн.  

2 Початок 
реконструкції 
приміщення 
Боярського 
краєзнавчого музею 

2 000 Районний 
бюджет 

Проект «Перепланування та 
добудова приміщення 
Боярського краєзнавчого 
музею» знаходиться в стадії 
завершення  
   Проводиться остаточний 
перерахунок кошторисної 
документації проекту 
відповідно до нових 
розрахунків проведення 
ремонтно-будівельних робіт  

 ВСЬОГО: 4 000   
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План розвитку закладів культури за рахунок місцевих бюджетів району 
 та спонсорської допомоги у 2012 році 

 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансуванн

я 

Стан 
виконання  

за І квартал 
2012 рік 
тис.грн. 

1 БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 5 200 Державний 
бюджет  
Міський 
бюджет 

 

2 БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

60 Кошти 
спонсорів 

 

3 БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

20 Спонсорські 
кошти 

 

4 ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

120 Міський 
бюджет 

 

5 ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

15 380 Міський 
бюджет 

95,6 
(0,62%) 

6 ДМИТРІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

200 Місцевий 
бюджет 

 

7 ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

60 Місцевий 
бюджет 

 

8 КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

100 Кошти 
спонсорів 

 

9 КРЮКІВЩИНСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

22 050 Держбюджет, 
Місцевий 
бюджет 

 

10 ЛІСНИКІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

350 Спонсорські 
кошти 

 

11 ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

900 Спонсорські 
кошти 

 

12 МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

19 Спонсорські 
кошти 

19 
(100%) 

13 МИХАЙЛІВСЬКО-
РУБЕЖІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

2 000 Залучені 
кошти 

 

14 МУЗИЧАНСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

3 000 Субвенція з 
інших 

бюджетів 

 

15 МАЛЮТЯНСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

50 Благодійна 
допомога 

 

16 ПЕТРУШКІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

1 000 Спеціальний 
фонд 

 

17 ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

5 172,098 Спонсорські 
кошти, 

Місцевий 
бюджет 

13,14 
(0,3%) 
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18 СОФІЇВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

55 Місцевий 
бюджет 

 

19 ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

70 Місцевий 
бюджет 

Спонсорські 
кошти 

 

20 БІЛОГОРОДСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

 Спонсорські 
кошти 

5 

 ВСЬОГО по місцевим 
радам: 

55 806,09  132,74 
(0,24%) 

 ВСЬОГО по галузі: 59 806,09  132,74 
(0,22%) 

 
7.5. Духовність 
 

Перелік об’єктів та заходів культового спрямування, які будуть 
впроваджуватися у І кварталі 2012 року 

№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансуванн

я 

Стан 
виконання  

за І квартал 
2012 рік 
тис.грн. 

1 БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 1 200 Кошти 
інвесторів 

 

2 БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

200 Кошти 
спонсорів 

150 
(75%) 

3 ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

500 Кошти 
спонсорів 

 

4 КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

1 000 Кошти 
спонсорів 

 

5 ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

1 000 Кошти 
спонсорів 

40 
(4%) 

6 МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

49 Кошти 
спонсорів 

 

7 ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

200 Кошти 
спонсорів, 
місцевий 
бюджет 

 

8 СОФІЇВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

300 Кошти 
спонсорів 

 

9 ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

230 Кошти 
спонсорів 

 

 ВСЬОГО по галузі: 4 679   
 
9. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 

З метою забезпечення безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення 
населення району, пов’язаної з різким зниженням температури у період з 28 січня по  
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12 лютого 2012 року розпорядженням голови РДА від 02.02.2012р № 76 
створений  районний штаб з координації дій щодо забезпечення безперебійної роботи 
об’єктів життєзабезпечення населення району.  

Організовано встановленно на території району (місцевих рад) наметів для 
обігріву громадян, в яких забезпечено надання першої медичної допомоги при 
обмороженні та безкоштовні гарячі напої. 

Крім того, затверджений «План основних заходів цивільного захисту Києво-
Святошинського району Київської області на 2012 рік» та Цільова соціальна 
Програма розвитку цивільного захисту в Києво-Святошинському районі Київської 
області на 2011-2013 роки. 

Також проводиться робота по створенню навчально-консультативних пунктів з 
питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та міських, 
сільських (селищних) радах.  
 

Витрати на реалізацію основних заходів у 2012 році 
 

№ 
з/п 

Назва заходу План  
тис. грн. 

Джерело 
фінансува

ння 

Стан виконання у І 
кварталі 2012 року 

1 Створення 
(відновлення) 
підрозділів місцевої 
(сільської) пожежної 
охорони на території 
Білогородської 
Гореницької та 
Горенської сільських 
рад  

300 Місцевий 
бюджет 

Крюківщинською 
сільською радою 
прийнято рішення на 
фінансування створення 
(відновлення) підрозділа 
місцевої (сільської) 
пожежної охорони в сумі 
150 тис. грн.. 

2 Забезпечення засобами 
індивідуального захисту 
непрацюючого 
населення та особового 
складу територіальних 
невоєнізованих 
формувань цивільного 
захисту 

100* Районний 
бюджет 

місцевий 
бюджет 

 

3 Створення матеріальних 
резервів для 
запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
техногенного і 
природного характеру 
та їх наслідків 

50 Районний 
бюджет 

Для запобігання, 
ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного і 
природного характеру та 
їх наслідків рішенням 
сесії районної ради від 
28.12.2011р .№173-14-VI 
передбачено виділення із 
районного бюджету 150 
тис. грн. резервного 
фонду. 
 Із місцевих бюджетів 
міськселищсільвиконком
ів затверджено виділення 
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для цих цілей - 155 тис. 
322 грн. 

4 Забезпечення захисту 
життя та здоров’я 
громадян під час 
користування водними 
об’єктами району 

50 Місцевий 
бюджет 

 
 

 ВСЬОГО: 500   
 
10. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ 

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

Протягом І кварталу 2012 року сума надходжень від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення до місцевих бюджетів району склала                      
813 тис. 800 грн., а саме: 
     - Вишнева міська рада – 268 тис. грн. 

- Крюківщинська сільська рада – 39,2 тис.грн. 
- Петропавлівсько- Борщагівська сільська рада – 436,7 тис. грн.  
- Хотівська сільська рада – 10,5 тис.грн. 

 У порівнянні з відповідним показником 2010 року сума надходжень зросла           
на 1 млн. 293 тис. 440 грн. або на 42,1 % (9 місяців 2010 року – 3 млн. 68 тис. 60 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. 
 
       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. 
 
13. ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК 
 

№  
з/
п 

Назва 
підприємства 

Назва заходу Фінансування, 
тис.грн 

Джерела 
фінансува

ння 

Стан 
виконанн

я у І 
кварталі 
2012 року 

1. КП «Бюро 
технічної 
інвентаризації 
Києво-
Святошинської 
ради Київської 
області» 
 

Розвиток 
підприємства  

874,3 Власні 
кошти 

підприємс
тва 
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2. КП «Києво-
Святошинське 
виробниче 
управління 
житлово-
комунального 
господарства» 

Розвиток 
підприємства 

3 066 Власні 
кошти 

підприємс
тва 

 

3. КП «Реклама» Розвиток 
підприємства 

584 Власні 
кошти 

підприємс
тва 

 
 

4 КУ 
«Трудовий 
архів» 

Розвиток 
підприємства 

56,8 Власні 
кошти 

підприємс
тва 

 

5. КП 
«Спецобслугов
уван 

ня населення 
Києво-
Святошинсько
го району» 

Розвиток 
підприємства 

315 Власні 
кошти 

підприємс
тва 

 

Всього по підприємствах: 4 896,1   
 

 
 
14. ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 
РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ  ЗА І КВАРТАЛ 2012 РОКУ 
 

Відповідно до уточнених показників Плану економічного, соціального та 
культурного розвитку місцевих рад на 2012 рік, об’єм фінансування відповідних 
заходів в 2012 році становить 585 млн. 115,62 тис. грн.,за підсумками І кварталу 2012 
року виконання склало 9 млн. 754,21 тис. грн., що становить 1,7 % до річного 
показника Програми. 
 
 
№ з/п Назва заходу План, 

тис. грн. 
Джерела 

фінансуванн
я 

Стан 
виконання 
у І кварталі 

2012 року 
1 БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 155 860 Міський 

бюджет, 
державний 

бюджет 

808 
(0,52%) 

2 ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 127 347,8 Субвенція з 
державного 

бюджету 
Місцевий 
бюджет 

1 628,4 
(1,3%) 
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3 ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА 
РАДА 

17 500 Субвенція з 
державного 

бюджету 
Місцевий 
бюджет 

102 
(0,6%) 

4 БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

46 Спонсорські 
кошти 

40 
(87%) 

5 БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 1 090 Кошти 
спонсорів 

156 
(14,3%) 

6 БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 185 Спонсорські 
кошти 

45 
(24,3%) 

7 ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

2 650 Бюджетні 
кошти 

Спонсорські 
кошти 

 

8 ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

1 969 Місцевий 
бюджет 

 

9 ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

14 560,4 Субвенція з 
державного 

бюджету 
Місцевий 
бюджет 

3 929,76 
(27%) 

10 ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 74 160 Субвенція з 
державного 

бюджету 
Місцевий 
бюджет 

115,3 
(0,2%) 

11 ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

7 655,485 Субвенція з 
державного 

бюджету 
Місцевий 
бюджет 

77 
(1%) 

12 ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 5 540 Місцевий 
бюджет 

 

13 КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

2 130 Бюджетні 
кошти 

Спонсорські 
кошти 

30 
(1,4%) 

14 КРЮКІВЩИНСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА 

47 036 Місцевий 
бюджет 

Спонсорські 
кошти 

205,47 
(0,44%) 

15 ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

6 971 Спонсорські 
кошти 

932  
(13,37%) 

16 ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

4 763,48 Спонсорські 
кошти 

52 
(1,1%) 

17 МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 1 056 Спонсорські 
кошти 

 

269 
(25,5%) 
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18 МИХАЙЛІВСЬКО-
РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

16 700 Спонсорські 
кошти 

100 
(0,6%) 

19 МУЗИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

3 135 Субвенція з 
інших 

бюджетів 

 

20 МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

17 294 Субвенція з 
державного 

бюджету 

5  
(0,03%) 

 
21 ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА 
830 Місцевий 

бюджет 
18  

(2,17%) 
22 ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА 
2 360 Державний 

бюджет 
Місцевий 
бюджет 

 

23 ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

45 480,251 Спонсорські 
кошти 

Місцевий 
бюджет 

570,97 
 (1,3%) 

24 СОФІЇВСЬКО-
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

5 130 Місцевий 
бюджет 

Спонсорські 
кошти 

59,2  
(1,2%) 

25 ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

1 880 Місцевий 
бюджет 

Спонсорські 
кошти 

412  
(21,9 %) 

26 ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

1 385 Місцевий 
бюджет 

Спонсорські 
кошти 

112,7  
(8,14 %) 

27 ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 8 551,2 Субвенція з 
державного 

бюджету 
Місцевий 
бюджет 

50  
(0,58%) 

28 ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

11 850 Субвенція з 
державного 

бюджету 
Благодійні 

кошти 

36,41 
(0,3%) 

 ВСЬОГО по місцевим радам 
району: 

585 115,6
2 

 9 754,21 
(1,7%) 

 
 



 34

                                              Таблиця 1 
 

Перелік програм,  
які планується фінансувати за рахунок коштів районного  

бюджету у І кварталі 2012 року 
 

№ 
з/п 

Назва програми Затверджено 
бюджетом з 

урахуванням 
змін 

Профінансова-
но станом на 

01.04.2012 
року 

% 
виконання 

1 «Турбота» 
 

685,0 79,0 0,1 

2 «Молодь» 
 

70,0 3,5 0,1 

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

220,0 18,9 0,1 

4 «Діти України» 
 

239,0 0,0 0,0 

5 «Обдарована дитина» 
 

199,0 14,2 0,1 

6 «Вчитель» 
 

50,2 0,0 0,0 

7 «Програма оздоровлення дітей» 750,0 0,0 0,0 
8 «Назустріч дітям» 30,0 0,0 0,0 
9 «Програма розвитку малого 

підприємництва в Києво-
Святошинському районі» 

10,0 0,0 0,0 

10 «Програма залучення інвестицій та 
поліпшення інвестиційного клімату в  
Києво-Святошинському районі» 

10,0 0,0 0,0 

11 «Програма відзначення державних та 
професійних свят, ювілейний дат, 
заохочення за заслуги перед Києво - 
Святошинським районом, здійснення 
представницьких та інших заходів» 

190,0 13,5 0,1 

12 «Програма підтримки розвитку 
регіональних засобів массової 
інформації» 

130,0 24,0 0,2 

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

115,0 28,5 0,2 

14 «Програма розвитку фізичної культури 
та спорту  у Києво-Святошинському 
районі» 

220,0 18,9 0,1 

Підготував: 
Керівник управління  
економіки райдержадміністрації                                                                   В.В. Клименко 
 
Погодив: 
Перший заступник  
голови райдержадміністрації                                                         М.І. Шкаврон 


