
 

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; 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 
28 лютого 2013 року 
№ 291-26-VІ 



      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                    рішенням ХХVІ сесії Києво-Святошинської  
                                                                    районної ради VІ скликання   
                                                                    від 28.02.2013 року  № 291-26-VІ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІНИ 

ДО РОЗДІЛІВ 4., 4.1., 4.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 14  

ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО 

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ  
НА 2012 РІК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Київ 
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У зв’язку з перерозподілом коштів субвенцій з державного бюджету та 
внесення змін органами місцевого самоврядування до Планів на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку Києво-Святошинського району 
Київської області, необхідно внести зміни 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» 
 
1. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 694,277 тис. грн. на придбання комунального транспорту спеціального 
призначення: сміттєвоз КО-449-33 на базі МАЗ-5337 для КП „ ВУЖКГ смт. 
Чабани”, с. Чабани, Києво-Сятошинського району, Київської області 

 
Загальне фінансування заходів передбачених для розвитку житлово-

комунального господарства населених пунктів Києво-Святошинського району в 
розділу 4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 
1 077,127 тис.грн.  

 
2. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства в сумі 40 900 тис. грн. по Боярській міській раді. 
Загальне фінансування по Боярській міській раді в розділі 4 «ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 1 924.152 тис.грн.  
 
3. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 668,532 тис. грн. по Вишневій міській раді на придбання наступної 
техніки, а саме: 

- придбання машин уборочних «МУ-320» (320МК)» – 2 одиниці, для КП 
"Управління міським господарством»  Вишневої міської ради, м.Вишневе 
Києво-Святошинського району Київської області 
- придбання комунального транспорту спеціального призначення - 
автомобіль вантажний самоскид (1одиниця) для КП "Управління міським 
господарством»  Вишневої міської ради, м.Вишневе Києво-
Святошинського району Київської області 
Загальне фінансування по Вишневій міській раді в розділі 4 «ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 4 109,832 тис.грн.  
 
4. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 31,031 тис. грн. по Чабанівській селищній раді на придбання 
комунального транспорту спеціального призначення: трактор DF-404 для КП 
„Новосілки”. 

Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального господарства 
в сумі 550 тис. грн. по Чабанівській селищній раді. 
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Загальне фінансування по Чабанівській селищній раді в розділі                   
4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 381,031 тис.грн.  

5. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 
сумі 98 тис. грн. по Гатненській сільській раді на придбання комунального 
транспорту спеціального призначення: трактор DF-404. 

Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального господарства 
в сумі 120 тис. грн. по Гатненській сільській раді. 

Загальне фінансування по Гатненській сільській раді в розділі                     
4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 218 тис.грн.  

 
6. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 99 тис. грн. по Горенській сільській раді на придбання комунального 
транспорту спеціального призначення : трактор ДТЗ 404.5С. 

Загальне фінансування по Горенській сільській раді в розділі                       
4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 299 тис.грн.  
 

7. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 
сумі 149,8 тис. грн. по Крюківщинській сільській раді на придбання наступної 
техніки, а саме: 

- транспорт спеціального призначення: МТЗ-82-УК; 
- транспорт спеціального призначення: МВУ-6 (для розкидання піщано-
соляної суміші).  
Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального господарства 

в сумі 1 120 тис. грн. по Крюківщинській сільській раді. 
Загальне фінансування по Крюківщинській сільській раді в розділі                       

4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 239,8 тис.грн.  
 

8. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 
сумі 98 тис. грн. по Музичанській сільській раді на придбання комунального 
транспорту спеціального призначення: трактор ДТЗ 404.5С. 

Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального господарства 
в сумі 150 тис. грн. по Музичанській сільській раді. 

Загальне фінансування по Музичанській сільській раді в розділі                       
4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 158,6 тис.грн.  

 
9. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 95 тис. грн. по Петрівській сільській раді на придбання транспорта 
спеціального призначення ДТЗ 354.5С. 

Загальне фінансування по Петрівській сільській раді в розділі                       
4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 235 тис.грн.  

 
10. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету 

в сумі 190,7 тис. грн. по Софіївсько-Борщагівської сільській раді на придбання 
наступної техніки, а саме: 

- транспорт спеціального призначення: трактор DF-404; 
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- транспорту спеціального призначення: мінітрактор MFS-244 з відвалом 
та щіткою, с. Соф. Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської 
області 
Загальне фінансування по Софіївсько-Борщагівській сільській раді в 

розділі 4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 735,7 
тис.грн.  

 
11. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету 

в сумі 98 тис. грн. по Шпитьківській сільській раді на придбання комунального 
транспорту спеціального призначення: трактор DF-404. 

Загальне фінансування по Шпитьківській сільській раді в розділі                       
4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 248 тис.грн.  

 
12. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства в сумі 330 тис. грн. по Лісниківській сільській раді. 
Загальне фінансування по Лісниківській сільській раді в розділі                       

4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 330 тис.грн.  
 
13. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства в сумі 13 987 тис. грн. по Михайлівсько-Рубежівській сільській 
раді. 

Загальне фінансування по Михайлівсько-Рубежівській сільській раді в 
розділі 4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 13 
тис.грн.  
 

14. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 
господарства в сумі 2 876,472 тис. грн. по Ходосівській сільській раді. 

Загальне фінансування по Ходосівській сільській раді в розділі                       
4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 110 тис.грн.  

 
15. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства в сумі 11 000 тис. грн. по Хотівській сільській раді. 
Загальне фінансування по Хотівській сільській раді в розділі                       

4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 1 400 тис.грн.  
 

16. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 
господарства в сумі 2 260 тис. грн. по Забірській сільській раді. 

Загальне фінансування по Забірській сільській раді в розділі                       
4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 300 тис.грн.  
 

Загальне фінансування заходів по місцевим радам району в розділу 4 
«ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 27 281,893 
тис.грн.  
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- РОЗДІЛ 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» 
 

1. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 
сумі 152,926 тис. грн. по Боярській міській раді на реконструкцію мереж 
зовнішнього освітлення по вулицях Жовтнева, від буд. №7 до буд. №19, 
Сахалінська, Герцена, Волгоградська, Ворошилова, Маяковського, Дежньова, 
Московська, Пастернака, Колгоспна, пров. Сумський, територія навколо озера в 
м.Боярка Києво-Святошинського району Київської області 

Загальне фінансування по Боярській міській раді в розділі 4.1. 
«ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 395.026 
тис.грн.  
 

2. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 
сумі 159,7478 тис. грн. по Білогородській сільській раді на реконструкцію 
мереж вуличного освітлення по вулицях Ягідна, Зелена, Садова, Зоряна, 
К.Маркса, Меліоративна, Лисенка, Чехова, Шевченка, Урицького; 

Загальне фінансування по Білогородській сільській раді в розділі 4.1. 
«ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 159,7478 
тис.грн.  

 
3. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 125,2757 тис. грн. по Горенській сільській раді на капітальне будівництво 
зовнішнього електропостачання вуличного освітлення по вулицях Садова, 
Радгоспна, Київська. 

Загальне фінансування по Горенській сільській раді в розділі 4.1. 
«ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 125,2757 
тис.грн.  

 
4. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 422,1 тис. грн. по Крюківщинській сільській раді на наступні заходи, а 
саме: 

- будівництво мереж електропостачання вуличного освітлення по вул. 
Балукова ( І-ша ділянка вулиці) в с.Крюківщина Києво-Святошинського 
району Київської області 
- будівництво мереж електропостачання вуличного освітлення по вул. 
Балукова (2-га ділянка вулиці); 
- реконструкція мереж вуличного освітлення на ділянці від перехрестя 
вул. Балукова і вул. Мічуріна до межі с. Крюківщина з м. Вишневе – КТП 
№164 з заміною силового трансформатора та силових мереж 
електропостачання житлових будинків вул. Київська. 
Загальне фінансування по Крюківщинській сільській раді в розділі 4.1. 

«ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 422,1 тис.грн.  
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5. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 
сумі 472,988 тис. грн. по Петрушківській сільській раді на наступні заходи, а 
саме: 

- реконструкція мереж вуличного освітлення по вулицях Миру, Патріотів, 
Газовиків, Франка, Садова, Яблунева, пров. Озерний; 
- реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Польова, Озерна, 
Лісова, Б. Хмельницького, Центральна. 
Загальне фінансування по Петрушківській сільській раді в розділі 4.1. 

«ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 472,988 
тис.грн.  

 
6. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 295,115 тис. грн. по Тарасівській сільській раді на капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення по вулицях Корчагіна, Шкільна, Комсомольська, 
Кірова, Котовського, Лісна, Зелена, Котляревського, Щорса, Абрикосова. 

Загальне фінансування по Тарасівській сільській раді в розділі 4.1. 
«ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 595,115 
тис.грн.  
 

Загальне фінансування заходів по місцевим радам району в розділу 4.1. 
«ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 5 360,0465 
тис.грн.  

 
 
- РОЗДІЛ 4.2. «УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» 

 
1. Зменшити фінансування на утримання автомобільних доріг в сумі 504 

тис. грн. по Малютянській сільській раді. 
Загальне фінансування по Малютянській сільській раді в розділі 4.2. 

«УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» становить 586 тис.грн.  
 
2. Зменшити фінансування на утримання автомобільних доріг в сумі 92 

300 тис. грн. по Боярській міській раді. 
Загальне фінансування по Боярській міській раді в розділі 4.2. 

«УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» становить 1 503.3 тис.грн.  
 
3. Зменшити фінансування на утримання автомобільних доріг в сумі 2 100 

тис. грн. по Забірській сільській раді. 
Загальне фінансування по Забірській сільській раді в розділі 4.2. 

«УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» становить 705 тис.грн.  
 
Загальне фінансування заходів по місцевим радам району в розділу 4.2. 

«УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» становить 18 996,79 тис.грн.  
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- РОЗДІЛ 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я » 
 

1. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 
сумі 99,999 тис. грн. на придбання комунального транспорту спеціального 
призначення: трактор МТЗ 920 для Центральної районної лікарні Києво-
Святошинського району, Київської області. 
  

2. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 
сумі 99,999 тис. грн. на придбання комунального транспорту спеціального 
призначення: установка екскаваторна Борекс 2201 з монтажем на трактор МТЗ 
920 для Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району, Київської 
області.  
 

Загальне фінансування планів розвитку охорони здоров’я Києво-
Святошинського району в розділу 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» становить 
16 815,362 тис.грн.  

 
 
- РОЗДІЛ 7.2. «ОСВІТА» 
 

1. Зменшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 
сумі 271,345 тис. грн. на реконструкцію газової котельні ЗОШ №4 за адресою 
м.Боярка, вул. Дзержинського, 28. 

Загальне фінансування розвитку галузі освіти району в розділу 7.2. 
«ОСВІТА» становить 19 681,244 тис.грн.  

 
2. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 1 000 тис. грн. по Крюківщинській сільській раді на реконструкцію 
дошкільного навчального закладу "Барвінок" по вул. Балукова, 2 «А». 

Зменшити фінансування на розвиток освіти в сумі 20 248 тис. грн. по 
Крюківщинській сільській раді. 

Загальне фінансування по Крюківщинській сільській раді в розділі 7.2. 
«ОСВІТА» становить 1 350 тис.грн.  

 
3. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 49,997 тис. грн. по Личанській сільській раді на придбання дитячого 
майданчика. 

Загальне фінансування по Личанській сільській раді в розділі 7.2. 
«ОСВІТА» становить 49,997 тис.грн.  

 
4. Зменшити фінансування на розвиток закладів освіти в сумі 10 700 тис. 

грн. по Лісниківській сільській раді. 
Загальне фінансування по Лісниківській сільській раді в розділі 7.2. 

«ОСВІТА» становить 1 300 тис.грн.  
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5. Зменшити фінансування на розвиток закладів освіти в сумі 14 990 тис. 
грн. по Малютянській сільській раді. 

Загальне фінансування по Малютянській сільській раді в розділі 7.2. 
«ОСВІТА» становить 10 тис.грн.  

 
6. Зменшити фінансування на розвиток закладів освіти в сумі 2000 тис. 

грн. по Горенській сільській раді. 
Загальне фінансування по Горенській сільській раді в розділі 7.2. 

«ОСВІТА» становить 500 тис.грн.  
 
7. Зменшити фінансування на розвиток закладів освіти в сумі 19 509,97 

тис. грн. по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді. 
Загальне фінансування по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді в 

розділі 7.2. «ОСВІТА» становить 4 362 тис.грн.  
 
8. Зменшити фінансування на розвиток закладів освіти в сумі 5 850 тис. 

грн. по Боярській міській раді. 
Загальне фінансування по Боярській міській раді в розділі 7.2. «ОСВІТА» 

становить 500 тис.грн.  
 
Загальне фінансування заходів по місцевим радам району в розділу 7.2. 

«ОСВІТА» становить 11 619,8 тис.грн.  
 

Загальне фінансування заходів по галузі 7.2. «ОСВІТА» становить 
31 101,044 тис.грн.  
 

 
- РОЗДІЛ 7.3. «ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ І МОЛОДІ, ФІЗИЧНА 

КУЛЬТУРА І СПОРТ» 
 
1. Зменшити фінансування на розвиток підтримки сім’ї, дітей і молоді, 

фізична культура і спорт в сумі 100 тис. грн. по Музичанській сільській раді. 
Загальне фінансування по Музичанській сільській раді в розділі                       

7.3. «ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ І МОЛОДІ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» 
становить 15 тис.грн.  
 

Загальне фінансування заходів по місцевим радам району в розділу 7.3. 
«ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ І МОЛОДІ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» 
становить 730 тис.грн.  
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- РОЗДІЛ 7.4. «КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ» 
 
1. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 3 189,172 тис. грн. на капітальний ремонт глядацької зали районного 
будинку культури в с.Новосілки. 

Загальне фінансування розвитку закладів культури в розділу 7.4. 
«КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ» становить 3 248,445 тис.грн.  

 
2. Збільшити фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 

сумі 693,416 тис. грн. на реконструкцію існуючої будівлі дитячого садка під 
будинок дитячої творчості по вул. Кооперативній, 1 в с.Петропавлівська 
Борщагівка. 

Загальне фінансування по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді в 
розділі 7.4. «КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ» становить 1 211,416 тис.грн.  

 
3. Зменшити фінансування на розвиток культури і туризму в сумі 15 030 

тис. грн. по Горенській сільській раді. 
Загальне фінансування по Горенській сільській раді в розділі 7.4. 

«КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ» становить 250 тис.грн.  
 
Загальне фінансування заходів по місцевим радам району в розділу 7.4. 

«КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ» становить 2 918,416 тис.грн.  
 

- РОЗДІЛ 7.5. «ДУХОВНІСТЬ» 
 
1. Зменшити фінансування на розвиток реконструкцію приміщення 

церкви в сумі 50 тис. грн. по Мироцькій сільській раді. 
 
Загальне фінансування заходів по місцевим радам району в розділу 7.5. 

«ДУХОВНІСТЬ» становить 3 040 тис.грн.  
-  

 
Розділ 14. «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2012 РІК» 
 
 Здійснити перерозподіл плану по наступним місцевим радам району: 
 - Боярська міська рада – загальна сума видатків 4 383,478 тис.грн; 
 - Вишнева міська рада – загальна сума видатків 13 494,75 тис.грн; 

- Чабанівська селищна рада – загальна сума видатків 681,031 тис.грн; 
- Білогородська сільська рада – загальна сума видатків 210,7478 тис.грн; 
- Бобрицька сільська рада – загальна сума видатків 690 тис.грн; 
- Гатненська сільська рада – загальна сума видатків 307,964 тис.грн; 
- Горенська сільська рада – загальна сума видатків 1 574,757 тис.грн; 
- Забірська сільська рада – загальна сума видатків 1 005 тис.грн; 
- Крюківщинська сільська рада – загальна сума видатків 3 171,9 тис.грн; 
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- Лісниківська сільська рада – загальна сума видатків 1 940 тис.грн; 
- Личанська сільська рада – загальна сума видатків 1 858,27 тис.грн; 
- Мироцька сільська рада – загальна сума видатків 67 тис.грн; 
- Михайлівсько-Рубежівська сільська рада – загальна сума видатків 1 213 

тис.грн; 
- Музичанська сільська рада – загальна сума видатків 173 тис.грн; 
- Малютянська сільська рада – загальна сума видатків 606 тис.грн; 
- Петрівська сільська рада – загальна сума видатків 925 тис.грн; 
- Петрушківська сільська рада – загальна сума видатків 616,988 тис.грн; 
- П.П.Борщагівська сільська рада – загальна сума видатків 12 911,016 

тис.грн; 
- Соф.Борщагівська сільська рада – загальна сума видатків 5 320,7 

тис.грн; 
- Тарасівська сільська рада – загальна сума видатків 1 705,115 тис.грн; 
- Ходосівка сільська рада – загальна сума видатків 480 тис.грн; 
- Хотівська сільська рада – загальна сума видатків 3 952,7647 тис.грн; 
- Шпитьківська сільська рада - загальна сума видатків 448 тис.грн. 
 

Загальна сума видатків по розділу 14 «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, 
СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ 
НА 2012 РІК» становить 78 003,2175 тис.грн. 

 
 
 
 
Керівник управління  
економіки адміністрації                                                                В.В.  Клименко 
 


