
 

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 2013 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 7.1; 7.2; 7.3; 14; Програми економічного, 

соціального  та  культурного  розвитку  Києво-Святошинського  району  на 
2013 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 
26 грудня 2013 року 
№ 390-33-VІ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                              рішенням ХХХІІІ сесії Києво-Святошинської  
                                                              районної ради VІ скликання 

        від 26.12.2013 року  № 390-33-VІ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІНИ 

ДО РОЗДІЛІВ 7.1; 7.2; 7.3; 14   

ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО 

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ  
НА 2013 РІК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Київ 
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На виконання розпорядження голови Києво-Святошинської 
райдержадміністрації «Про внесення до додатку розпорядження голови 
райдержадміністрації від 28.03.2013 № 229 (зі змінами) «Про затвердження 
переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій по Києво-
Святошинському району» необхідно внести зміни до розділів Програми 
економічного, соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського 
району на 2013 рік, яка була затверджена рішенням сесії Києво-Святошинської 
районної ради від 25.04.2013 № 309-28-VI, а саме: 
 

 
- РОЗДІЛ 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 

 
І. Здійснити фінансування на реконструкцію з розширенням 

приймального відділення Центральної районної лікарні Києво-Святошинського 
району за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, 
вул. 40 років, за рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі           
408,845 тис.грн.  

 
ІІ. Здійснити фінансування на придбання обладнання для 

травматологічного відділення Центральної районної лікарні Києво-
Святошинського району Київської області, за рахунок субвенції з державного 
бюджету у розмірі 278,045 тис.грн. 

 
ІІІ. Здійснити фінансування на придбання обладнання для приймального 

відділення Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району 
Київської області, за рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі          
540 тис.грн. 

 
ІV. Здійснити фінансування на будівництво незавершеного об'єкту - 

приміщення дитячої поліклініки по вул. Жовтневій, 31-а в м. Вишневе Києво-
Святошинського району Київської області, за рахунок субвенції з державного 
бюджету у розмірі 5 млн. 449,712 тис.грн. 

 
V. Здійснити фінансування на придбання обладнання та устаткування для 

потреб дитячої поліклініки по вул. Жовтневій, 31-а в м. Вишневе Києво-
Святошинського району Київської області, за рахунок субвенції з державного 
бюджету у розмірі 550,288 тис.грн. 

 
VІ. Здійснити фінансування на будівництво топкової котельні                  

М. Рубежівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в                       
с. Михайлівка Рубежівка Києво-Святошинського району, за рахунок субвенції з 
державного бюджету у розмірі 233 тис.грн. 
 

Загальна сума видатків по розділу 7.1. «Охорона здоров’я» становить 
11 232,955 тис.грн.  



 3 

- РОЗДІЛ 7.2. «ОСВІТА» 
 

І. Здійснити фінансування на реконструкцію котельні Боярської          
ЗОШ №4, за рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі 107,342 тис.грн. 
 

ІІ. Здійснити фінансування на реконструкцію котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів 
по вул. Леніна, буд. 19 в с. Бузова, Києво-Святошинського району Київської 
області, за рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі 349,469 тис.грн. 

 
ІІІ. Здійснити фінансування на капітальний ремонт системи опалення 

Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ Києво-Святошинського району Київської області, за 
рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі 466,155 тис.грн. 
 

ІV. Здійснити фінансування на реконструкцію дошкільного навчального 
закладу "Барвінок" по вул. Балукова, 2 "А" в с. Крюківщина Києво-
Святошинського району Київської області, за рахунок субвенції з державного 
бюджету у розмірі 892,401 тис.грн. 

 
V. Здійснити фінансування на будівництво дитячого дошкільного 

навчального закладу на 75 місць в  с. Лісники Києво-Святошинського району 
Київської області, за рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі 2 млн. 
255,401 тис.грн. 
 
 

Загальна сума видатків по розділу 7.2. «Освіта» становить          
102 292,09 тис.грн.  
 
 

- РОЗДІЛ 7.3. «ПІДТРИМКА СІМ”Ї ДІТЕЙ І МОЛОДІ, ФІЗИЧНА 
КУЛЬТУРА І СПОРТ» 

 
І. Здійснити фінансування на капітальний ремонт площинного 

спортивного майданчика по вул. Космонавтів, 1 в с. Гатне Києво-
Святошинського району Київської області, за рахунок субвенції з державного 
бюджету у розмірі 304,669 тис.грн. 

 
ІІ. Здійснити фінансування на капітальний ремонт спортивного 

комплексу Хотівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-гімназія" Києво-Святошинського району Київської області, за 
рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі 165,127 тис.грн. 
 
 

Загальна сума видатків по розділу 7.3. «ПІДТРИМКА СІМ”Ї ДІТЕЙ І 
МОЛОДІ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» становить 735,887 тис. грн.  
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Розділ 14. «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2013 РІК» 

 
 Здійснити перерозподіл видатків по наступним місцевим радам району: 
 -   Вишнева міська рада – загальна сума видатків 39 096,24 тис.грн.; 

 -   Гатненська сільська рада – загальна сума видатків 1 205,76 тис.грн.; 
- Крюківщинська сільська рада – загальна сума видатків 13 млн.     

 641,242 тис.грн.; 
-   Лісниківська сільська рада – загальна сума видатків 12 791,818 тис.грн. 
-  Михайлівсько-Рубежівська сільська рада – загальна сума видатків 4 940 

тис.грн.; 
-   Малютянська сільська рада - загальна сума видатків 2 729,15 тис.грн.; 
-   Хотівська сільська рада - загальна сума видатків 1 313,254 тис.грн. 
 
 

Загальна сума видатків по розділу 14 «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, 
СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ 
НА 2012 РІК» становить 111 741,871 тис.грн. 

 
 
 
Начальник управління економічного  
розвитку, торгівлі та інфраструктури  
адміністрації                                                                                           А.В. Чечило 
 


