
 

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 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 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.). 

 
 
 
 
 

                     Головуючий                          М.І. Глушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
03 квітня 2014 року 
№ 411-35-VІ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                              рішенням ХХХV сесії Києво-Святошинської  
                                                              районної ради VІ скликання 
                                                              від 03.04.2014 року  № 411-35-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 2013 РІК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Київ 
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На виконання розпорядження голови Києво-Святошинської 
райдержадміністрації від 31.12.2013 № 1074 «Про внесення до додатку 
розпорядження голови райдержадміністрації від 28.03.2013 № 229 «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 районі» та з урахуванням зауважень постійної комісії з питань 
планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного 
розвитку, яка відбулась 1 квітня 2014 року 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 4. «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» 
 
І. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства 1 100 тис. грн. по Боярській міській раді. 
 
ІІ. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства на суму 464,5 тис. грн. по Вишневій міській раді.  
 
ІІІ. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства на суму 100 тис. грн. по Віто-Поштовій сільській раді.  
 

ІV. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 
господарства на суму 200 тис. грн. по Гореницькій сільській раді.  

 
V. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства на суму 290 тис. грн. по Княжицькій сільській раді.  
 
VІ. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства на суму 300 тис. грн. по Лисниківській сільській раді.  
 
VІІ. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства 11 тис. грн. по Музичанській сільській раді.  
 
VІІІ. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства на суму 810 тис. грн. по Софіївсько-Борщагівській сільській раді.  
 
ХІ. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 

господарства на суму 20 тис. грн. по Тарасівській сільській раді.  
 

Х. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального 
господарства на суму 400 тис. грн. по Хотівській сільській раді.  
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Загальна сума видатків по розділу 4. «Житлово-комунального 
господарства» становить 7 063,5 тис.грн.  

 
 
РОЗДІЛ 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» 

 
І. Зменшити фінансування на ремонт та обслуговування вуличного 

освітлення на суму 40 тис. грн. по Бобрицькій сільській раді.  
 

ІІ. Зменшити фінансування на ремонт та обслуговування вуличного 
освітлення на суму 330 тис. грн. по Гореницькій сільській раді.  

 
ІІІ. Зменшити фінансування на поточний ремонт ліхтарів вуличного 

освітлення на суму 20 тис. грн. по Віто-Поштовій сільській раді.  
 
ІV. Здійснити фінансування на будівництво електричних мереж по 

Малютянській сільській раді, за рахунок субвенції з державного бюджету у 
розмірі 2 млн. 450,044 тис.грн. 

 
Здійснити фінансування на будівництво та реконструкція інженерної 

інфраструктури з виготовлення проектно-кошторисної документації в 
адміністративних межах села Малютянка, за рахунок субвенції з державного 
бюджету у розмірі 1 млн. 499,301 тис.грн. 

 
V. Зменшити фінансування на ремонт та обслуговування вуличного 

освітлення на суму 280 тис. грн. по Петропавлівсько-Борщагівській сільській 
раді.  

 
VІ. Зменшити фінансування на поточний ремонт вуличного освітлення на 

суму 1 400 тис. грн. по Софіївсько-Борщагівській сільській раді.  
 

VІІ. Зменшити фінансування на поточний ремонт ліхтарів вуличного 
освітлення на суму 110 тис. грн. по Мироцькій сільській раді.  
 

Загальна сума видатків по розділу 4.1. «Освітлення населених пунктів 
району» становить 5 812,345 тис.грн.  

 
 

РОЗДІЛ 4.2. «УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» 
 
І. Зменшити фінансування на асфальтне покриття доріг на суму 783,5 тис. 

грн. по Боярській міській раді.  
 
ІІ. Зменшити фінансування на асфальтне покриття доріг на суму 1 млн. 

869,1 тис. грн. по Вишневій міській раді.  
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ІІІ. Зменшити фінансування на будівництво доріг з твердим покриттям на 
суму 300 тис. грн. по Віто-Поштовій сільській раді.  
 

ІV. Зменшити фінансування на асфальтне покриття доріг на суму 220 тис. 
грн. по Гатненській сільській раді.  
 

V. Зменшити фінансування на асфальтне покриття доріг на суму 49,6 тис. 
грн. по Малютянській сільській раді.  

 
VІ. Зменшити фінансування на асфальтне покриття доріг на суму 1 млн. 

360,5 тис. грн. по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді.  
 
VІІ. Зменшити фінансування на поточний ремонт доріг суму 400 тис. грн. 

по Софіївсько-Борщагівській сільській раді.  
 
VІІІ. Зменшити фінансування на капітальний ремонт доріг на суму        

600 тис. грн. по Ходосівській сільській раді.  
 

Загальна сума видатків по розділу 4.2. «Утримання автомобільних доріг» 
становить 9 007,2 тис.грн.  
 
 

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           
382,995 тис.грн.  

 
Здійснити фінансування на придбання обладнання для приймального 

відділення Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району 
Київської  області,  за  рахунок  субвенції  з державного бюджету у розмірі 
556,2 тис.грн. 

 
ІІ. Зменшити фінансування на охорону здоров’я на суму 101,329 тис. грн. 

по Вишневій міській раді.  
 
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 3 млн. 855,048 тис.грн. 

 
Здійснити фінансування на придбання обладнання та устаткування для 

потреб дитячої поліклініки по вул. Жовтневій, 31-а в м. Вишневе Києво-
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Святошинського району Київської області, за рахунок субвенції з державного 
бюджету у розмірі 454,521 тис.грн. 
 

ІІІ. Зменшити фінансування на охорону здоров’я на суму 50 тис. грн. по 
Бузівській сільській раді.  

 
ІV. Зменшити фінансування на охорону здоров’я на суму 2 000 тис. грн. 

по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді.  
 

Загальна сума видатків по розділу 7.1. «Охорона здоров’я» становить 
3 764,319 тис.грн.  

 
 
РОЗДІЛ 7.2. «ОСВІТА» 

 
І. Здійснити фінансування на реконструкцію котельні Боярській ЗОШ 

№4, за рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі 107,342 тис.грн. 
 
ІІ. Зменшити фінансування на продовження будівництва школи на суму  

8 000 тис. грн. по Чабанівській селищній раді.  
 
ІІІ. Зменшити фінансування на будівництво дитячого садка та початкової 

школи на суму 400 тис. грн. по Віто-Поштовій сільській раді.  
 

ІV. Зменшити фінансування на реконструкцію ДНЗ «Сонечко» на суму 
410 тис. грн. по Гореницькій сільській раді.  

 
V. 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 790,224 тис.грн. 

 
VІ. 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 1 млн. 
078,501 тис.грн. 
 

VІІ. Зменшити фінансування на реконструкцію старого приміщення ДНЗ 
«Віночок» на суму 2200 тис. грн. по Тарасівській сільській раді. 

 
VІІІ. Здійснити фінансування на капітальний ремонт системи опалення 

Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ Києво-Святошинського району Київської області, за 
рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі 477,155 тис.грн. 
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ХІ. Зменшити фінансування на будівництво дитячого садка на 150 місць 

на суму 3 619,583 тис. грн. по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді.  
 

Загальна сума видатків по розділу 7.2. «Освіта» становить 14 млн.        
152,245 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 341,76 тис.грн. 

 
ІІ. Зменшити фінансування на підготовку проекту на добудову 

адміністративно-побутового корпусу стадіону на суму 10 тис.грн. по 
Личанській сільській раді.  
 

ІІІ. Зменшити фінансування на монтаж спортивного майданчика на суму 
30 тис. грн. по Тарасівській сільській раді. 

 
Загальна сума видатків по розділу 7.3. «Підтримка сім’ї дітей і молоді, 

фізична культура і спорт» становить 695,887 тис. грн.  
 
 

РОЗДІЛ 7.4. «КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ» 
 
І. Зменшити фінансування на підготовку проекту на реконструкцію 

сільського клубу на суму 10 тис. грн. по Личанській сільській раді.  
 
ІІ. Зменшити фінансування на розвиток закладів культури на суму            

2 300 тис. грн.   
 
ІІІ. Здійснити фінансування на реконструкцію приміщення по                 

вул. Кооперативній, 1 для розміщення Будинку дитячої творчості, за рахунок 
субвенції з державного бюджету у розмірі 414,33 тис.грн. 

 
Загальна сума видатків по розділу 7.4. «Культура і туризм» становить 

3 369,33 тис. грн.  
 

РОЗДІЛ 7.5. «ДУХОВНІСТЬ» 
 
І. Зменшити фінансування на будівництво церкви на суму 400 тис. грн. по 

Личанській сільській раді.  
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Загальна сума видатків по розділу 7.5. «Духовність» становить 600 тис. 
грн.  

 
 

РОЗДІЛ 14. «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2013 РІК» 

 
 Здійснити перерозподіл видатків по наступним місцевим радам району: 
 -   Боярська міська рада – загальна сума видатків 2 908,842 тис.грн.; 
 -   Вишнева міська рада – загальна сума видатків 21 742,599 тис.грн.; 
 -   Чабанівська селищна рада – загальна сума видатків 1 968 тис.грн.; 
 -   Білогородська сільська рада – загальна сума видатків 160 тис.грн.; 
 -   Бобрицька сільська рада – загальна сума видатків 270 тис.грн.; 
 -   Бузівська сільська рада – загальна сума видатків 794,892 тис.грн.; 

-   Віто-Поштова сільська рада – загальна сума видатків 315 тис.грн.; 
 -   Гатненська сільська рада – загальна сума видатків 880,76 тис.грн.; 
 -   Гореницька сільська рада – загальна сума видатків 3 200 тис. грн.; 

-   Дмитрівська сільська рада – загальна сума видатків 3 547,155 тис. грн.; 
- Крюківщинська сільська рада – загальна сума видатків 2 млн.         

221,924 тис.грн.; 
-   Княжицька сільська рада – загальна сума видатків 150 тис.грн.; 
-   Лісниківська сільська рада – загальна сума видатків 865,024 тис.грн.; 
-   Личанська сільська рада – загальна сума видатків 195 тис.грн.; 
-   Мироцька сільська рада – загальна сума видатків 56 тис.грн.; 
- Михайлівсько-Рубежівська сільська рада – загальна сума видатків          

4 940 тис.грн.; 
-   Музичанська сільська рада – загальна сума видатків 9 тис.грн.; 
-   Малютянська сільська рада - загальна сума видатків 4 792,15 тис.грн.; 
- П.П. Борщагівська сільська рада - загальна сума видатків              

10 877,53 тис.грн.; 
-  Соф. Борщагівська сільська рада - загальна сума видатків 8 266 тис.грн.; 
-   Тарасівська сільська рада - загальна сума видатків 1 550 тис.грн.; 
-   Ходосівська сільська рада - загальна сума видатків 460 тис.грн.; 
-   Хотівська сільська рада - загальна сума видатків 805,494 тис.грн. 

 
Загальна сума видатків по розділу 14 «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, 

СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ 
НА 2013 РІК» становить 73 055,575 тис.грн. 

 
 

Провідний спеціаліст відділу торгівлі 
управління економічного розвитку, торгівлі  
та інфраструктури адміністрації                                                               Л.М. Сирчіна 


