
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження змін до Програми економічного, соціального 
 та культурного розвитку Києво-Святошинського району на 2012 рік 

 
 
 Відповідно до п. 16 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації, районна рада 
 

в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити зміни до розділів 4; 4.1; 4.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8; 14 Програми 
економічного, соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського району на 
2012 рік (додаються). 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та 
соціально-економічного розвитку (голова комісії - Починков Д.О.). 

 

 

 

                   Голова ради                              В.В. Луцюк 
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У зв’язку із наданням субвенції із державного бюджету на здійснення 
заходів, а також із затвердженням органами місцевого самоврядування Планів 
соціально-економічного та культурного розвитку місцевих рад                    
Києво-Святошинського району на 2012 рік, необхідно внести зміни та 
уточнення до розділів Програми економічного, соціального та культурного 
розвитку Києво-Святошинського району на 2012 рік, яка була затверджена 
рішенням сесії Києво-Святошинської районної ради від 12.12.2011 № 172/14/VI, 
а саме: 

 
 
- РОЗДІЛ 4. «ЖИТЛО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 
І Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства по місцевим радам району, а саме: 
- по Вишневій міській раді на 49 761,9 тис. грн.; 
- по Білогородській сільській раді на 8,0 тис. грн.; 
- по Віто-Поштовій сільській раді на 140,0 тис. грн.; 
- по Петрушківській сільській раді на 33,0 тис. грн.; 
- по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 1 460,1 тис. грн.; 
- по Шпитьківській сільській раді на 6 850,0 тис. грн. 

 
ІІ. Збільшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства по місцевим радам району, а саме: 
- по Бобрицькій сільській раді на 60,0 тис. грн.; 
- по Бузівській сільській раді на 455,0 тис. грн.; 
- по Гореницькій сільській раді на 1 029,6 тис. грн.; 
- по Горенській сільській раді на 420,0 тис. грн.; 
- по Дмитрівській сільській раді на 1 000,0 тис. грн.; 
- по Княжицькій сільській раді на 30,0 тис. грн.; 
- по Крюківщинській сільській раді на 650,0 тис. грн.; 
- по Лісниківській сільській раді на 730,0 тис. грн.; 
- по Мироцькій сільській раді на 22,0 тис. грн.; 
- по Музичанській сільській раді на 190,0 тис. грн.; 
- по Софіївсько-Борщагівській сільській раді на 10,0 тис. грн.; 
- по Тарасівській сільській раді на 347,6 тис. грн.; 
- по Ходосівській сільській раді на 1 100,0 тис. грн. 
Загальна сума фінансування по місцевим радам району в розділі 4 

«ЖИТЛО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 128 711,58 тис. грн.  
 

Загальна сума видатків по розділу 4 «ЖИТЛО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО» становить 130 110,58 тис. грн.  
 

- РОЗДІЛ 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» 
 

І.  Збільшити обсяг фінансування за рахунок місцевого бюджету 424,199 
тис. грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету на 3 000 тис. грн. на 
розвиток освітлення населених пунктів району по місцевим радам, а саме: 
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1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення м. Вишневе з 

впровадженням системи дистанційного управління і контролю 
енергоспоживання шаф виконавчих пунктів за рахунок місцевого бюджету 
15,018 тис. грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету 284,2 тис. грн.  

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення м. Вишневе за рахунок 
місцевого бюджету 5,863 тис. грн. та за рахунок субвенції з державного 
бюджету 112,3 тис. грн.  

2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Жовтнева, 
Сахалінська, Герцена, Волгоградська, Ворошилова, Маяковського, 
Дзержинського, Дежньова, Московська, Пастернака, пров. Сумський в              
м. Боярка за рахунок місцевого бюджету 20,893 тис. грн. та за рахунок 
субвенції з державного бюджету 396,3 тис. грн.  

3. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Ягідна, Продини, 
Зелена, Садова, Зоряна, К.Маркса, Меліоративна, Лисенка, Чехова, Шевченка, 
Урицького в с.Білогородка Києво-Святошинського району за рахунок місцевого 
бюджету 279,971 тис. грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету 260,0 
тис. грн.  

4. Капітальний ремонт електричних мереж ЛЕП 0,4 кВ по                            
вул. Грушевського, Вишнева в с.Забір’я за рахунок місцевого бюджету 12,002 
тис. грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету 227,0 тис. грн.  

5. Реконструкція вуличного освітлення с. Крюківщина, вул. Балукова за 
рахунок місцевого бюджету 13,260 тис. грн. та за рахунок субвенції з 
державного бюджету 252,1 тис. грн.  

6. Будівництво зовнішнього освітлення в с. Горенка по вул. Садова, 
Радгоспна та Київська Києво-Святошинського району за рахунок місцевого 
бюджету 22,164 тис. грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету 422,3 
тис. грн.  

7. Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Миру, Патріотів, 
Газовиків, Франка, Садова, Яблунева, пров. Озерний в с.Петрушки Києво-
Святошинського району за рахунок місцевого бюджету 14,722 тис. грн. та за 
рахунок субвенції з державного бюджету 280,7 тис. грн.  

Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Польова, Озерна, Лісова, 
Б.Хмельницького, Центральна в с. Петрушки Києво-Святошинського району за 
рахунок місцевого бюджету 12,851 тис. грн. та за рахунок субвенції з 
державного бюджету 243,6 тис. грн.  

8. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лісна, Зелена, 
Котляревського, Абрикосова, Щорса, Корчагіна, Комсомольська, Кірова, 
Котовського в с.Тарасівка за рахунок місцевого бюджету 27,456 тис. грн. та за 
рахунок субвенції з державного бюджету 521,5 тис. грн.  

Загальне фінансування відповідного заходу становитиме 3 424,199 тис. грн.  
 

ІІ Зменшити фінансування на розвиток освітлення населених пунктів 
району по місцевим радам, а саме: 

- по Вишневій міській раді на 984,0 тис. грн.; 
- по Віто-Поштовій сільській раді на 100,0 тис. грн.; 
- по Дмитрівській сільській раді на 30,0 тис. грн.; 
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- по Петрушківській сільській раді на 40,0 тис. грн.; 
- по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 100,0 тис. грн.; 
- по Софіївсько-Борщагівській сільській раді на 500,0 тис. грн. 

 
ІІІ. Збільшити фінансування на розвиток освітлення населених пунктів 

району по місцевим радам, а саме: 
- по Бузівській сільській раді на 400,0 тис. грн.; 
- по Гореницькій сільській раді на 60,0 тис. грн.; 
- по Крюківщинській сільській раді на 3,6 тис. грн. 

  
Загальна сума видатків по розділу 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 11 189,8 тис. грн.  
 
 

- РОЗДІЛ 4.2. «УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» 
 

І. Зменшити фінансування в п. ІІ «Утримання доріг місцевими радами 
району», а саме: 

- по Вишневій міській раді на 4 011,2 тис. грн.; 
- по Бобрицькій сільській раді на 60,0 тис. грн.; 
- по Горенській сільській раді на 30,0 тис. грн.; 
- по Крюківщинській сільській раді на 520,4 тис. грн.; 
- по Петрівській сільській раді на 60,0 тис. грн.; 
- по Ходосівській сільській раді на 310,0 тис. грн. 
 
ІІ. Збільшити фінансування в п. ІІ «Утримання доріг місцевими радами 

району», а саме: 
- по Білогородській сільській раді на 2,0 тис. грн.; 
- по Бузівській сільській раді на 727,0 тис. грн.; 
- по Віто-Поштовій сільській раді на 15,0 тис. грн.; 
- по Гореницькій сільській раді на 8 160,0 тис. грн.; 
- по Забірській сільській раді на 15,0 тис. грн.; 
- по Княжицькій сільській раді на 100,0 тис. грн.; 
- по Личанській сільській раді на 200,0 тис. грн.; 
- по Мироцькій сільській раді на 3 600,0 тис. грн.; 
- по Петрушківській сільській раді на 13,0 тис. грн. 
- по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 2 346,6 тис. грн.; 
Загальна сума фінансування по місцевим радам району п. ІІ «Утримання 

доріг місцевими радами району» в розділі 4.2 «УТРИМАННЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» становить 132 020,49 тис. грн.  

 
Загальна сума видатків по розділу 4.2 «УТРИМАННЯ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» становить 138 743,39 тис. грн.  
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- РОЗДІЛ 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 
 
І. Зменшити фінансування на розвиток охорони здоров’я по місцевим 

радам району, а саме: 
- по Вишневій міській раді на 9 500,0 тис. грн.; 
- по Петрушківській сільській раді на 100,0 тис. грн.; 
- по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 74,64 тис. грн. 

 
ІІ. Збільшити фінансування на розвиток охорони здоров’я по місцевим 

радам району, а саме: 
- по Бузівській сільській раді на 25,0 тис. грн.; 
- по Княжицькій сільській раді на 100,0 тис. грн.; 
- по Личанській сільській раді на 50,0 тис. грн. 
Загальна сума фінансування по місцевим радам району в розділі 7.1. 

«Охорона здоров’я» становить 16 871,46 тис. грн.  
 
Загальна сума видатків по розділу 7.1. «Охорона здоров’я» становить 

43 284,46 тис. грн.  
 
 

- РОЗДІЛ 7.2. «ОСВІТА» 
 
 І. Зменшити обсяг фінансування за рахунок субвенцій з державного 
бюджету на 4 183,3 тис. грн. на будівництво ІІ черги загальноосвітньої 
середньої школи № 1 по вул. Червоноармійській,9 в м. Вишневе.  
 

 ІІ. Збільшити обсяг фінансування за рахунок місцевого бюджету 58,867 
тис. грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету 921,133 тис. грн. для 
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні 
Боярської ЗОШ № 4. 
 

ІІІ. Зменшити фінансування на розвиток освіти по місцевим радам 
району, а саме: 

- по Крюківщинскій сільській раді на 473,0 тис. грн.; 
- по Музичанській сільській раді на 15,0 тис. грн.; 
- по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 388,13 тис. грн.; 
- по Тарасівській сільській раді на 350,0 тис. грн.; 
- по Шпитьківській сільській раді на 3 000,0 тис. грн. 

 
ІV. Збільшити фінансування на розвиток освіти по місцевим радам 

району, а саме: 
- по Вишневій міській раді на 443,8 тис. грн.; 
- по Бузівській сільській раді на 30,0 тис. грн.; 
- по Дмитрівскій сільській раді на 1 200,0 тис. грн.; 
- по Лісниківській сільській раді на 6 000,0 тис. грн.; 
- по Петрівській сільській раді на 7 144,783 тис. грн. 
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Загальна сума фінансування по місцевим радам району в розділі 7.2. 
«Освіта» становить 110 956,253 тис. грн.  
 

Загальна сума видатків по розділу 7.2. «Освіта» становить 169 931,77 
тис. грн.  
 
 

- РОЗДІЛ 7.3. «СПОРТ» 
 

І. Зменшити фінансування на розвиток спорту по місцевим радам району, 
а саме: 

- по Вишневій міській раді на 39 500,0 тис. грн.; 
- по Крюківщинській сільській раді на 920,0 тис. грн.; 
- по Петрушківській сільській раді на 110,0 тис. грн. 

 
ІІ. Збільшити фінансування на розвиток спорту по місцевим радам 

району, а саме: 
- по Бузівській сільській раді на 10,0 тис. грн.; 
- по Віто-Поштовій сільській раді на 200,0 тис. грн.; 
- по Гореницькій сільській раді на 30,0 тис. грн.; 
- по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 100,0 тис. грн.; 
- по Тарасівській сільській раді на 402,0 тис. грн.; 
- по Ходосівській сільській раді на 10,0 тис. грн. 
 
Загальна сума фінансування по місцевим радам району в розділі 7.3. 

«Спорт» становить 1 982,0 тис. грн.  
Загальна сума видатків по розділу 7.3. «Спорт» становить 44 142,0 тис. 

грн.  
 
 
- РОЗДІЛ 7.4. «КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ» 
 
 І. Внести зміни до п.1 «Капітальний ремонт зали для глядачів районного 

будинку культур в с. Новосілки» таблиці 1 «План розвитку закладів культури за 
рахунок районного бюджету за І квартал 2012 року» розділу 7.4. «КУЛЬТУРА І 
ТУРИЗМ», збільшити обсяг фінансування за рахунок місцевого бюджету 
171,695 тис. грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету 1 262,207 тис. 
грн. Загальне фінансування відповідного заходу становитиме 3 433,902 тис. 
грн.  

Загальне фінансування таблиці 1 «План розвитку закладів культури за 
рахунок районного бюджету за І квартал 2012 року» розділу 7.4. «Культура і 
туризм» становить 5 433,902 тис. грн.  

 
ІІ. Зменшити фінансування на розвиток культури по місцевим радам 

району, а саме: 
- по Малютянській сільській раді на 997,0 тис. грн. 
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ІІІ. Збільшити фінансування на розвиток культури по місцевим радам 
району, а саме: 

- по Білогородській сільській раді на 5,0 тис. грн.; 
- по Бузівській сільській раді на 67,0 тис. грн.; 
- по Віто-Поштовій сільській раді на 10,0 тис. грн.; 
- по Гореницькій сільській раді на 310,0 тис. грн.; 
- по Горенській сільській раді на 100,0 тис. грн.; 
- по Крюківщинській сільській раді на 162,0 тис. грн.; 
- по Лісниківській сільській раді на 80,0 тис. грн.; 
- по Мироцькій сільській раді на 28,0 тис. грн.; 
- по Музичанській сільській раді на 11 500,0 тис. грн.; 
- по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 198,88 тис. грн.; 
- по Тарасівській сільській раді на 140,0 тис. грн.; 
- по Щпитьківській сільській раді на 100,0 тис. грн. 
 
Загальна сума фінансування по місцевим радам району в розділі             

7.4. «Культура і туризм» становить 67 309,98 тис. грн.  
Загальна сума видатків по розділу 7.4. «Культура і туризм» становить 

72 743,882 тис. грн.  
 

 
- РОЗДІЛ 7.5. «ДУХОВНІСТЬ» 
 

І. Зменшити фінансування на розвиток духовності по місцевим радам 
району, а саме: 

- по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 200,0 тис. грн.; 
- по Тарасівській сільській раді на 220,0 тис. грн. 

 
ІІ. Збільшити фінансування на розвиток духовності по місцевим радам 

району, а саме: 
- по Княжицькій сільській раді на 30,0 тис. грн.; 
- по Мироцькій сільській раді на 51,0 тис. грн. 

 
Загальна сума видатків по розділу 7.5 «Духовність» становить 3 140,0 

тис. грн.  
 
 

- РОЗДІЛ 8 «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 
 

І. Збільшити фінансування на розвиток охорони навколишнього 
середовища по місцевим радам району, а саме: 

- по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 390,0 тис. грн.; 
- по Шпитьківській сільській раді на 200,0 тис. грн. 
Загальна сума видатків по розділу 8 «Охорона навколишнього 

середовища» становить 3 460,0 тис. грн.  
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Розділ 14. «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2012 РІК» 

 Загальна сума видатків по місцевим радам району: 
 - Боярська міська рада – загальна сума видатків 157 257,193 тис. грн.. 

- Вишнева міська рада – загальна сума видатків 17 729,78 тис. грн. 
- Білогородська сільська рада - загальна сума видатків 590,971 тис. грн.; 
- Бобрицька сільська рада - загальна сума видатків 1 090,0 тис. грн.; 
- Бузівська сільська рада - загальна сума видатків 1 879,0 тис. грн.; 
- Віто-Поштова сільська рада - загальна сума видатків 575,0 тис. грн.; 
- Гатненська сільська рада - загальна сума видатків 1 969,0 тис. грн.; 
- Гореницька сільська рада - загальна сума видатків 10 920,4 тис. грн.; 
- Горенська сільська рада - загальна сума видатків 74 604,464 тис. грн.; 
- Дмитрівська сільська рада - загальна сума видатків 8 655,485 тис. грн.; 
- Забірська сільська рада - загальна сума видатків 5 794,002 тис. грн.; 
- Княжицька сільська рада - загальна сума видатків 2 360,0 тис. грн.; 
- Крюківщинська сільська рада - загальна сума видатків 46 416,56 тис. 

грн.; 
- Лісниківська сільська рада - загальна сума видатків 13 656,0 тис. грн.; 
- Личанська сільська рада - загальна сума видатків 4 763,48 тис. грн.; 
- Мироцька сільська рада - загальна сума видатків 4 197,0 тис. грн.; 
- Музичанська сільська рада - загальна сума видатків 14 825,0 тис. грн.; 
- Петрівська сільська рада - загальна сума видатків 7 974,783тис. грн.; 
- Петрушківська сільська рада - загальна сума видатків 1 549,873 тис. 

грн.; 
- Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада - загальна сума видатків 

46 605,91 тис. грн.; 
- Софіївсько-Борщагівська сільська рада - загальна сума видатків 5 130,0 

тис. грн.; 
- Тарасівська сільська рада - загальна сума видатків 2 843,556 тис. грн.; 
- Ходосівська сільська рада - загальна сума видатків 2 115,0 тис. грн.; 
- Хотівська сільська рада - загальна сума видатків 8 551,2 тис. грн.; 
- Шпитьківська сільська рада - загальна сума видатків 1 750,0 тис. грн. 

 
Загальна сума видатків по розділу 14 «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, 

СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ 
НА 2012 РІК» становить 495 297,659 тис. грн. 
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