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ВСТУП 
 

Програма економічного, соціального та культурного розвитку                        
Києво – Святошинського району Київської області на 2013 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 2013 рік та заходи щодо 
реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту 
громадян. 

Програма розроблена відповідно до Програми економічних реформ на 2010-
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна 
держава». У Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на 
стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери 
області. 

Райдержадміністрацією 16.12.2013 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. 

Також з урахуванням зауважень постійної комісії з питань планування 
бюджету,фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку, яка 
відбулась 1 квітня 2014 року. 

соціально-економічного розвитку  
 Зупинимось більш детально по кожному пункту Програми. 
 
 
2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 
2.1. Промисловість 
 

Станом на 01.12.2013 року в районі знаходиться 138 діюче промислове 
підприємство, із яких 66 основного кола звітності. Обсяг реалізованої промислової 
продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за 
січень-листопад 2013 року склав 4 млрд.  439 млн. 702,2 тис.грн., що становить 121 % 
до відповідного показника 2012 року, 129 % до річного показника Програми.  

За 2013 рік збільшили обсяг виробництва продукції по відношенню до 
відповідного показника 2012 року наступні промислові підприємства основного кола 
звітності: 
- ТОВ «Тара-Пак» - 135%; 
- ПАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» - 114,65%; 
- ДП «ЖМЗ «Візар» - 130,7 %. 
 
 Зменшився обсяг виробництва продукції за звітній період на наступних 
промислових підприємствах основного кола звітності: 
- ТОВ «Боярські ковбаси» - 53,9 %; 
- ТОВ «Металеві меблі» - 78 %. 
 
 Скорочення обсягу виробництва в першу чергу пов'язано із зменшенням 
замовлень на відповідну продукцію за підсумками січня-грудня 2012 року.  
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2.2. Агропромисловий комплекс 
 

В районі станом на 01.01.2014 року ведуть виробничу діяльність 23 
сільськогосподарських підприємств. 

Станом на 01.01.2014 року отримано валової продукції по 
сільськогосподарських підприємствах і фермерах 110 млн  555 тис. грн. в т.ч. 
продукції рослинництва 65 млн  505 тис. грн. продукції тваринництва 45 млн  250 
тис.грн.  

Станом на 01.01.2014 року у Києво-Святошинському районі рахуєтьс  голів 
ВРХ 3975,  в тому числі дійних корів 1742, овець 85 голів, свиней 3527 голів, 3 коней. 

В 2013 році господарствами Києво-Святошинського району  вироблено 9813 т. 
молока. Надій на фуражну корову склав 5313 кг. молока. 

У Києво-Святошинському районі розроблена програма «Розвиток молочного 
скотарства в Києво-Святошинському районі до 2015 року», дана Програма 
затверджена на сесії районної ради 12 квітня 2012 року № 206-17-VІ. Згідно Програми 
у 2015 році повинно бути у Києво-Святошинському районі 4650 голів ВРХ та 2000 
дійних корів. 

Над виконанням даної Програми працює управління агропромислового 
розвитку адміністрації та господарства усіх форм власності. 

Згідно з статистичних даних у населення Києво-Святошинського району 
рахується 712 голів ВРХ, 529 голів корів і 1408 голів свиней. 

Під урожай 2014 року господарствами Києво-Святошинського району посіяно 
1602 га озимих на зерно, з них 1296 га озимої пшениці на зерно, 306 га озимого жита 
на зерно. Крім того посіяно 63 га ріпака на зерно. 

Станом на 01.01.2014 року господарства району провели зяблевий обробіток 
грунту на площі 2600 га. 

Станом на 01.01.2014 року господарствами Києво-Святошинського району 
скошено і обмолочено зернових на площі 3572 га  намолочено 11 тис. 283 т. зерна. 
Середня врожайність по району встановить 31,6 ц/га, що на 1,6 ц/га більше проти 
минулого року.  

За звітний період 2014 року смертельних випадків на виробництві в 
господарствах Києво-Святошинського району не було. 
 
2.3. Транспортна галузь 

 
Станом на 01 січня 2014 року в районі зареєстровано 124 автотранспортних 

підприємства різних форм власності, із них: вантажних автотранспортних 
підприємств 79, підприємств автомобільного регулярного транспорту 20, підприємств 
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 
01.01.2014 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-жовтень 2013 року пасажирським автомобільним транспортом 
перевезено 3 млн. 688 тис. 200 осіб, що становить 106,4 % до відповідного показника 
2012 року.  
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 Протягом січня-жовтня 2013 року автотранспортними підприємствами 
перевезено 201,8 тис. тон вантажів, на 101 % більше ніж у відповідному періоді 2012 
року та складає 101 % до показника Програми.  

 Вантажооборот за 10 місців 2013 року складає 51,6 млн.т.км., що становить 
101,4% до відповідного періоду минулого року та 98 % до річного показника 
Програми.  
 
2.4. Зв’язок 
 

Станом на 01.01.2014 року номерна ємність району складає 32 тис. 357 номерів, 
в тому числі: сільська мережа – 12 тис. 460 номерів, міська мережа – 19 тис. 897 
номер. Кількість основних домашніх телефонних апаратів складає 24 тис. 125 од., в 
тому числі: сільська мережа – 7 тис.242 од., міська мережа – 16 тис. 883 од. 
 Розвиток широкосмугового доступу на 2013 рік в селах Бобриця, Лісники, 
Ходосівка, Дмитрівка, Гатне та містах Боярка, Вишневе. 

2.5. Науково-інноваційна діяльність 
 

 Протягом січня-грудня 2013 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 
 
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» 
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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 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 2013 році 329 ц/га, овочі відкритого грунту  
409 ц/га. 

 Проведено реконструкцію НДГ «Ворзель» двох корівників із застосуванням 
нових технологій (доїльний зал) та збільшення кількості поголів’я молочного стада. 

У 2012 році проведено реконструкцію корівника ДСП «Чайка» філія «Лісне» 
корівник на 100 голів корів.  

В 2013 році на фермі ТОВ АФ «Княжичі» побудовано бетонну траншею для 
зберігання силосу для громадського тваринництва. 

В 2014 році ПСП «Шевченківське» планує будівництво корівника на 100 голів. 
 

ІІІ. Охорона здоров’я  
Проведення магнітно – резонансної томографії та комп’ютерної томографії. 
Проведення хроматографічного дослідження біологічних рідин людини на вміст 

алкоголю та наркотичних препаратів. 
Подріблення камінців на всіх рівнях сечової системи лазерним літотріпером. 
Проведення Rg – обстеження з комп’ютерною обробкою даних. 

 
ІV. Науково-технологічний потенціал району: 

Станом на 01.01.2014 року в районі мають ступінь докторів наук - 30 осіб, 
кандидатів наук - 126 осіб, з них: 
- Інститут землеробства Української Академії аграрних наук                                                                
   докторів наук – 17 осіб; 
   кандидатів наук – 84 особи. 
- Інститут садівництва  Української Академії аграрних наук  
   докторів наук – 8 осіб; 
   кандидатів наук – 26 осіб. 
- Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології НАУ 
    докторів наук -  3 особи; 
   кандидатів наук – 5 осіб. 
- Український центр підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації 
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   працівників лісового господарства 
   кандидатів наук – 3 осіб.                                                              
- Боярська лісодослідна станція 
   кандидатів наук – 6 осіб. 
- Дослідне господарство « Новосілки» 
   докторів наук – 1 особа; 
   кандидатів наук – 1 особа.  
- Боярський коледж екології, природних ресурсів НАУ 
   кандидатів наук – 2 осіб. 

У 2013 році продовжується робота над подальшим розвитком інноваційних 
заходів на підприємствах та в установах Києво-Святошинського району, по 
наступних напрямках: 

 
ІІІ. Освіта  

Інформація 
про розширення дослідно-експериментальної роботи (ДЕР) та інноваційної 

діяльності (ІД) в закладах освіти Києво-Святошинського району на 2012-2013 
навчальні роки 

 
№ 
з/п 

Напрями дослідно-
експериментальної та 

інноваційної діяльності 
закладів освіти 

 Києво-Святошинського 
району у 2012-2013 н.р. 

 

Кількіс
ть 

задія-
них 

закла-
дів 

освіти 

Кількість 
учасників 
інновацій-

ної 
діяльності 
(вчителів/ 

учнів) 

Стан 
виконання  
за 2013 рік 

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

7 129/3450 Підготовлено 42 вчителі -
тренери.   
 

2 Апробація  навчальної 
літератури  

32 42/826 Проводиться апробація 14 
підручників, яку 
здійснюють 42 вчителі та 
126 учнів 

3 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  Боярському 
навчально-виховному 
комплексі «гімназія-
загальноосвітня школа І 
ступеня»  та Тарасівській  
загальноосвітній школі І-
ІІІ ступенів, участь в 
експерименті беруть 2 
вчителі та 50 учнів 2-го 
класу 

4 Ап Апробація сучасних технічних 
засобів навчання з 
природничо-математичних 
дисциплін  

1 1/75 В Боярській загально-
освітній школі І-ІІІ 
ступенів №1 ведеться 
апробація кабінету хімії, 
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задіяні: 1 учитель та 75 
учнів 

5 Комплексна програма 
формування навичок 
здорового способу життя 
серед дітей та підлітків (за 
проектом «Діалог») 

1 2/32 Програма реалізується в 
Тарасівській 
загальноосвітній школі 
 І-ІІІ ступенів. 
Задіяні 2 вчителі та 32 учні 

6 Проект «Школа проти 
СНІДу» 

34 38/934 Проект реалізується у 34 
закладах. Задіяно 38 
вчителів, 934 учнів. 

7 Комплексна програма 
розвитку дітей «Росток»  

8 
 
 
 
 
 

24/570 
 
 
 
 
 

У дослідно-експери-
ментальній роботі за 
науково-педагогічним 
проектом  «Росток» задіяно 
8 навчальних  закладів, 24 
вчителі, 570 учнів. 

8 «Проектування особистісно 
розвивального змісту 
навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього 
навчального закладу»  

1 35/201 Новосілківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів продовжує 
працювати над втіленням 
експериментальної 
комплексної програми 
«Проектування 
особистісно розвивального 
змісту навчально-
виховного процесу 
загальноосвітнього 
навчального закладу». 
Задіяні 35 вчителів та 201 
учень. 

9 Національна мережа шкіл 
сприяння здоров'ю (ШСЗ) 

10 56/3462 Задіяні 10 закладів освіти, 
56 вчителів, 3462 учнів 

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

2 78/847 Програма «Школа як 
осередок розвитку 
громади» (Громадсько- 
активна школа) 
реалізується в Хотівському  
навчально-виховному  
комплексі 
«загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - гімназія» та 
Малютянській 
загальноосвітній школі І-ІІ 
ступенів.  Задіяні 78 
вчителів та 847 учнів. 

11 Державна  цільова соціальна 
програма 
 «Школа майбутнього» 

1 104/1061 Програма  реалізується в 
Боярському навчально-
виховному комплексі 
«Гімназія-загальноосвітня 
школа І ступеня»  

12 Еколого - оздоровча робота з 
дітьми в дошкільному 
навчальному закладі 

4 66/820 Дана робота проводиться в 
4 дошкільних навчальних 
закладах. Задіяні 66 
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вихователів та 790 дітей 
13 Апробація навчальних планів, 

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

1 4/110 Проект реалізується в 
Боярській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів 
№3 

14 Організація індивідуально-
групового профільного 
навчання учнів старшої школи 

1 30/139  Проект реалізується в 
Боярському навчально-
виховному комплексі 
«гімназія-загальноосвітня 
школа І ступеня» 

15 Науково-методичний проект  
«Інтелект України» 
(всеукраїнський рівень) 

5 7/150 Проект реалізується в 
Боярських загальноосвітніх 
школах І-ІІІ ступенів  
№ 4,5, Новосілківській 
загальноосвітній школі  І-
ІІІ ступенів, 
Петропавлівсько-
Борщагівській 
загальноосвітній школі  І-
ІІІ ступенів, Софіївсько-
Борщагівському 
навчально-виховному 
комплексі «спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів- 
загальноосвітня школа 

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

3 6/140 Проект реалізується в 
Дмитрівській 
загальноосвітній школі  І-
ІІІ ступенів, Софіївсько-
Борщагівському 
навчально-виховному 
комплексі «спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів- 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів», Хотівському  
навчально-виховному  
комплексі 
«загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - гімназія». 

 
 
2.6. Споживчий ринок 
 

Станом на 01.01.2014 року реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, 
надання послуг населенню району здійснюється через 1604 підприємств, 208 закладів 
ресторанного господарства різних форм власності (у тому числі 137 у сільській 
місцевості), які впроваджують на сучасному споживчому ринку району сучасні 
технології, нові методи обслуговування, високу культуру споживання. Побутові 
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послуги (за 20 видами) населенню надають 230 підприємств побутового 
обслуговування (у тому числі 109 у сільській місцевості). 

 
За 2013 рік відкрито та введено в експлуатацію у Києво – Святошинському 

районі такі об’єкти: 
№ 
з/п 

Місцева рада Назва об’єкта Адреса 

1 Вишнева міська рада 
 

Шино монтаж м. Вишневе,  
вул. Київська, 37 

2 Вишнева міська рада 
 

СТО м. Вишневе,  
вул. Київська, 17-а 

3 Вишнева міська рада 
 

Кафе м. Вишневе,  
вул. Жовтнева, 12 

4 Петрівська сільська 
рада 

Супермаркет 
«Фора» 

с.Петрівське, 
вул. Красний пахар 

5 Петропавлівсько-
Борщагівська  
сільська рада 

Крамниця 
«Продукти» 

с. П.П. Борщагівка, 
вул. Леніна, 64 

6 Петропавлівсько-
Борщагівська  
сільська рада 

«Продтовари» с. П.П. Борщагівка, 
вул. Леніна, 17 

7 Петропавлівсько-
Борщагівська  
сільська рада 

Салон «Церульня» с. П.П. Борщагівка, 
вул. Леніна, 24-б 

8 Петропавлівсько-
Борщагівська  
сільська рада 

Крамниця 
«Продукти» 

с. П.П. Борщагівка, 
вул. Чкалова,27 

9 Петропавлівсько-
Борщагівська  
сільська рада 

Автомийка с. П.П. Борщагівка, 
вул. Велика Кільцева,2-а 

10 Софіївсько-
Борщагівська  
сільська рада 

Продтовари с. Соф. Борщагівка, 
вул. Пушкіна,3 

11 Софіївсько-
Борщагівська  
сільська рада 

«Продтовари» с. Соф. Борщагівка, 
вул. Леніна, 4 

12 Крюківщинська 
сільська рада 

Магазин «Фора» с. Крюківщина, 
вул. Київська 

13 Михайлівсько-
Рубежівська 
сільська рада 

Магазин 
«Крамничка» 

с. Мих.Рубежівка, 
вул. Кірова 

 
Обсяг роздрібного товарообігу за всіма каналами реалізації за 9 місяців 2013 

рік становив 4 млрд. 495 млн. 873,5 тис.грн., що на 46,9 % більше відповідного 
показника 2012 року. 

Обсяг реалізованих послуг за підсумками січня-листопад 2013 року становить 
1 млрд. 564 млн. 247,4 тис.грн., що складає 110,1% до відповідного показника 2012 
року.. 
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2.7. Розвиток підприємництва 
 

Станом на 01.01.2014 року в районі зареєстровано 8587 юридичних осіб, з них: 
ТОВ – 4709, ПП – 1535, АТ – 157, Колективних під-в – 318, Комунальних під-в – 82, 
Фермерських господарств – 121, Спільних підприємств – 16, інші – 1982, припинили 
діяльність – 1319 підприємств. 

Фізичних осіб зареєстровано – 14456, скасовано - 4716. 
В порівняні з аналогічним періодом минулого року кількість юридичних осіб, 

що діють в районі збільшилася на 9,9% або на 777 осіб, кількість діючих фізичних 
осіб – підприємців збільшилася на 6,5 % або на 887 осіб.  

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого 
підприємництва за підсумками 2013 року складає 106 млн. 004 тис грн., що становить 
37,2% до відповідного показника 2012 року. Питома вага суб’єктів малого 
підприємництва у загальній сумі надходжень складає 4,7 %. 

Кількість працівників, які працюють в малому бізнесі (враховуючи громадян, 
які знаходяться у трудових відносинах з фізичними особами) складає 2744 ос. 

З 19.01.2006 року в райдержадміністрації діє дозвільний центр щодо видачі 
документів дозвільного характеру суб’єктам підприємницької діяльності. Протягом 
січня- грудня 2013 року в дозвільному центрі РДА проведені наступні заходи: 

- кількість звернень суб’єктів господарювання – 346;   
- кількість виданих документів дозвільного характеру – 112; 
- кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру – 3; 
- кількість зареєстрованих декларацій - 18; 
- кількість відмов у реєстрації декларацій – 3; 
- кількість наданих консультацій – 210 

Динаміка щодо збільшення кількості виданих документів дозвільного 
характеру, через дозвільний центр Києво-Святошинської райдержадміністрації, за 
2013 рік у порівнянні із 2012 роком, зберігається. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2013 № 1021 створений 
Центр надання адміністративних послуг у Києво-Святошинському районі. Центр 
надання адміністративних послуг розміщений за адресою: Київська область, Києво-
Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна,1-Б. 
 
2.8. Будівництво  
 

За січень-грудень 2013 року підрядними будівельними і ремонтними 
організаціями району, згідно статистичних даних, виконано будівельних робіт на 
суму 289 078,0 тис. грн., що становить 92,8 % до відповідного показника 2012 року.            
 
 
3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

За підсумками 9 місяців 2013 року обсяг освоєних капітальних інвестицій 
становить 1 млрд. 745 млн. 858,0 тис. грн., що складає 43 % до річного показника 
Програми. Головним джерелом інвестування за 2012 рік, як і у попередні роки були 
власні кошти підприємств та організацій району. 

За підсумками 9 місяців 2013 року обсяг прямих іноземних інвестицій в 
район становить 197 млн. 734,8 тис. дол. США., що складає 78 % до річного 
показника Програми.  
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ПЕРЕЛІК  

інвестиційних об’єктів, які впроваджувалися протягом 2013 року на території 
Києво-Святошинського району Київської області 

 
№ 

Назва об’єкту 
інвестицій 

Місце 
знаходженн

я об’єк 
та 

Інвестор 

Сума 
проект 

ту 
 

Кільк
іс 
ть 

робоч
их 

місць, 
млн. 

Освоєн-
ня 

проекту, 
за  

2013 рік, 
% 

Рік 
вводу 
об’єк 

ту 

1 Будівництво 
кінного центру на 
земельній ділянці 

загальною 
площею 26,458 

га, 
в межах 

Шпитьківської 
сільської ради 

В межах 
Шпитьківськ
ої сільської 
ради Києво-
Святошинсь
кого району 

Київської 
області 

ТОВ «Віан-
Груп», 

м. Донецьк,  
Щорса,26-а 

200,0 
млн.грн

. 
75 7,5 2014 

2 Будівництво 
торгівельно-

офісного центру, 
загальною 

площею 13,2 
тис.кв.м, на зем. 
ділянці 0,96 га 

с. ПП 
Борщагівка, 

вул. 
Кришталева, 

4 

ТОВ «Веста 
2000», 

с.Мих.Рубе
жівка, 
Шкіль 
на, 30 

 
31,680 

млн.грн
. 

 
50 

 
61,3 

 
2014 

3 Оптовий ринок з 
продажу 

сільськогосподар
ської продукції 
«Столичний» 

с. Софіївська 
Борщагівка, 
вул. Велика 

Кільцева 

Група 
приватних 
інвесторів, 

генпідрядни
к компанія 

«Столичний 
комфорт» 

1 400,0 
млн.грн

. 
5000 51,5 

 
2014 
рік 

третя 
черга 

4 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 2014 
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5 Будівництво 
офісно-

складського 
комплексу 

В адміністра 
тивних 

межах с. 
Білогород 

ка 

ТОВ 
«Міжнарод 

на 
логістична 
компанія»,  

м. Київ, вул. 
Пушкінська, 

21, оф. 1 

425,0 
млн.грн

. 
473 15 2014 

 
4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства у 2013 

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 передбачені заходи розвитку житлового фонду, 
водопровідно-каналізаційного та теплового господарства, перспективи будівництва та 
розвитку інфраструктури за рахунок джерел з державного та місцевих бюджетів, а 
також за кошти спонсорів та інвесторів в рахунок робіт по розвитку відповідних 
територій. 

На території Києво-Святошинського району працює біля 30 підприємств та 
організацій, які надають послуги з утримання житлового фонду і прибудинкових 
територій, опалення, водопостачання, водовідведення, вивозу сміття, ритуальних 
послуг та іншого, а також приватних підприємців, які надають окремі послуги 
населенню. 

 
Житловий фонд 
Житловий фонд Києво-Святошинського району налічує біля 38 тис. 974 

одиниці житлових та дачних будинків усіх форм власності загальною площею 3 млн. 
872 кв. м, з них 2 млн. 938 тис. 272 кв. м приватного сектору та 1 млн. 036 тис. 600 
кв.м житлового фонду комунальної власності, що складає третину від загальної 
площі житла. З них на обліку по підготовці житлового фонду до зими в 
райдержадміністрації знаходиться 511 будинків комунальної власності. Інші будинки 
приватної форми власності обслуговуються безпосередньо їхніми власниками. 

Найбільша концентрація багатоквартирних житлових будинків знаходиться в 
м. Вишневому, де в комунальній власності знаходиться 156 будинків загальною 
площею 452,2 тис. кв.м проти 51,291 тис. кв.м приватного сектору та в м. Боярка, де 
знаходиться 110 будинків комунальної власності площею 257,3 тис. кв.м проти 
429,877 тис. кв.м приватного сектору. 

Розвиток житлового фонду органів місцевого самоврядування здійснюється за 
рахунок інвестиційних коштів будівництва, джерелами якого є кошти населення та 
кошти будівельних фондів. Так, за рахунок коштів інвесторів в Києво-
Святошинському районі в другому кварталі 2013 році було побудовано                     
333.8 тис. кв. м. 
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Фінансування заходів передбачених для розвитку житлово-комунального 
господарства населених пунктів Києво-Святошинського району за  

2013 рік 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. 
грн. 

Джерела  
фінансува

вня 

Стан  
виконання 
за 2013 рік 

тис.грн. 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 Придбання техніки для технічного 
забезпечення комунальних 
підприємств міста 

950 Державни
й бюджет 

950 
(100%) 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 
1 Капітальний ремонт водогону Ду-

100 довжиною 450м/п на ПЄД у-250 
на ділянці Вишневе-хутір 
Фермерський  
 

280 Місцевий 
бюджет 

280 

2 Капітальний ремонт дитячих 
майданчиків (5шт) 

200 Місцевий 
бюджет 

200 

3 Капітальний ремонт сталевої 
водопровідної мережі Ду-600 
довжиною 210 м/п на ПЄ 400, вул. 
Київська,6-а 

310 Місцевий 
бюджет 

310 

4 Реконструкція систем тепло 
забезпечення житлових будинків 

167 Місцевий 
бюджет 

167 

5 Проект та реконструкція підстанції 
на котельні № 1 по вул. Київська,11 

555,5 Місцевий 
бюджет 

555,5 

6 Капітальний ремонт стін по вул. 
Свярошинська, 11, Київська,1 

273 Місцевий 
бюджет 

273 

7 Капітальний ремонт поківрі 
житлових будинків по вул. 
Святошинська, 40, 41-а, Південна, 
5-а, Київська,5-а 

360 Місцевий 
бюджет 

360 

8 Проект та реконструкція роботи 
системи автоматики котла КВГМ-30, 
вул. Київська,11 

180 Місцевий 
бюджет 

180 

 ВСЬОГО: 2 325,5  2 325,5 
(100%) 

ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
1 Ремонт центральної водопровідної 

мережі в смт. Чабани 
100 Спонсорсь

кі кошти 
100 

(100%) 
ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Будівництво бювету водопостачання 
питної води біля стадіону 

30 Спонсорсь
кі кошти 

15 
(50%) 

ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Виготовлення та погодження 

генерального плану в с. Горенка та                
с. Мощун 

99 Місцевий 
бюджет 

99,9 
(101%) 
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ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Електрифікація та газифікація нових 

житлових масивів 
100 Місцевий 

бюджет 
забуд. 

20 

2 Ремонт багатоповерхових будинків 500 Місцевий 
бюджет 

1 058 

3 Реконструкція системи 
водопостачання і водовідведення в с. 
Дмитрівка 

300 Субвенція 
з 

держбюдж
ету 

568 

 ВСЬОГО: 900  1 646 (183%) 
КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Благоустрій кладовищ сіл Княжичі 
та Жорнівка 

40 Кошти 
спонсорів 

40 
(100%) 

МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво очисних споруд 2 000 Спонсорсь

кі кошти 
2 695 

(135%) 
МУЗИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Облаштування дитячого майданчика 
в с. Неграші 

9 Бюджетні 
кошти 

 

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Встановлення дитячих майданчиків 150 Місцевий 

бюджет 
99,9 

2 Облаштування зупинок 60 Місцевий 
бюджет 

 

 ВСЬОГО: 210  99,9 
(47,6%) 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Проведення озеленення паркових 

насаджень 
50 Спонсорсь

кі кошти 
99 

2 Встановлення дитячих майданчиків 200 Спонсорсь
кі кошти 

90 

 ВСЬОГО: 250  189 (75,6%) 
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Розроблення проекту землеустрою 
щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності 

100 Кошти 
 від с/г 
витрат 

80 
(80%) 

 ВСЬОГО по галузі: 7 063,5  8 240,3 
(116,6%) 

 
4.1. Освітлення населених пунктів району 
  

№  
з/п 

Назва заходу План, 
тис. 
грн. 

Джерела  
фінансува

ння 

Стан  
виконання за 

2013 рік 
тис. грн.  

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 Реконструкція мереж вуличного 

освітлення 
500 Міський 

бюджет 
511,6 

(102,3%) 



 17 

ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
1 Реконструкція, ремонт та 

облаштування мережі вуличного 
освітлення  

200 Місцевий 
бюджет 

160 
(80%) 

БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція ліній електропередач 

по вул. Шкільній  
100 Місцевий 

бюджет 
100 

(100%) 
ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Поточний ремонт ліхтарів 
вуличного освітлення на території 
сіл Віта-Поштова та Юрівка 

30 Бюджетні 
кошти 

30 
(100%) 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Облаштування освітлення вулиць 

нового масиву 
60 Місцевий 

бюджет 
66,9 

(111,5%) 
ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Улаштування освітлення по вул. 
Лісна та Дачна 

70 Місцевий 
беджет 

50 

с. Лука 
2 Ремонтосвітлення по вул.                 

Л. України та Вавилова  
30  15 

 ВСЬОГО: 100  65 (65%) 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція вуличного освітлення 40 Місцевий 
бюджет 

38 (95%) 

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт мережі електроживлення 300 Місцевий 

бюджет 
300 

(100%) 
КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Систематичне обслуговування 
вуличного освітлення 

99 Місцевий 
бюджет 

99 
(100%) 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво та реконструкція 

інженерної інфраструктури з 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації в адміністративних 
межах села Малютянка 

1 
499,301 

Субвенція 
з дер. 

бюджету 

1 499,301 
 

2 Будівництво електричних мереж в 
с.Малютянка 

2  
450,044 

Субвенція 
з дер. 

бюджету 

2 450,044 

 ВСЬОГО: 3  
949,345 

 3 949,345 
(100%) 

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Закінчення освітлення вулиць 

Амосова, Б.Хмельницького 
30 Місцевий 

бюджет 
 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт вуличного 

освітлення 
 

100 Місцевий 
бюджет 

99 
(99%) 
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ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція вуличного освітлення 

в с. Шпитьки, вул. Щорса, 
Лемонтова, Гоголя, Ватутіна, Нова, 
с. Лісне, вул. Лісна 

200 Благодійні 
кошти 

 

 ВСЬОГО по галузі: 5 
812,345 

 5 418,845 
(93,2%) 

 
4.2. Утримання автомобільних доріг 

  
Утримання доріг місцевими радами Києво-Святошинського району 

 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела  
фінансуван

ня 

Стан   
виконання за  

2013 рік 
тис. грн.  

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 Ремонт та утримання міських 

доріг 
1 046,5 Міський 

бюджет, 
державний 

бюджет 

1 046,5 
(100%) 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 
1 Реконструкція доріг по        

вул. Святошинська,7, 9, 
Жовтнева, 17 

296 Міський 
бюджет 

296 
 

2 Капітальний ремонт доріг та 
вулиць: Балукова, Ватутіна 

173,5 Міський 
бюджет 

173,5 

3 Реконструкція доріг та 
тратуарів м.Вишневе, вул. 
Південна, Маши-
нобудівників, Першотравнева 

245,162 Міський 
бюджет 

245,162 

4 Реконструкція тротуару по 
бульвару Південний 

110,4 Міський 
бюджет 

110,4 

5 Капітальний ремонт 
тротуарів по вул. 
Святошинській 

648 Міський 
бюджет 

639,6 

6 Капітальний ремонт дороги 
по вул. Залізничній до вул. 
Святошинській 

300 Міський 
бюджет 

299,7 

7 Капітальний ремонт доріг та 
тротуарів 

2 790,9 Міський 
бюджет 

2 790,9 

 ВСЬОГО: 4 563,962  4 555,262 
(99,8%) 

ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
1 Реконструкція дорожнього 

покриття окремої частини в с. 
Новосілки по вулиці Садовій 

600 Субвенцція 
з держ. 

Бюджету 

600 

2 Встановлення автоматичного 
світлофору на перехресті 

150 Субвенцція 
з держ. бюд. 

150 
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вулиць Кірова та 
Машинобудівників 

 ВСЬОГО: 750  750 (100%) 
ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Будівництво доріг з твердим 
покриттям  

200 Бюджетні 
кошти 

200 
(100%) 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт 

асфальтного покриття доріг 
та тротуарів  

80 Місцевий 
бюджет 

85 (106,3%) 

ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Улаштування асфальтно-
бетонного покриття вул. Мрії 
– 800 п/м; Бородавки – 600 
п/м; Військова – 1200 п/м; І. 
Франка – 200 п/м 

1 000 Місцевий 
бюджет 

1 000 

с. Лука 
2 Проведення ямкового 

ремонту доріг по вул. Л. 
Українки, Леніна, Вавілова 

30 Місцевий 
бюджет 

30 

 ВСЬОГО: 1 030  1 030 
(100%) 

ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція дорожнього  

покриття вул. Лісна та 
Раменська 

160 Субвенції з 
державного 

бюджету 

 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Капітальний ремонт вулиць 

Озерної в с. Дмитрівка, та 
Лісної в с. Капітанівка 

200 Субвенція з 
держбюдже

ту 

240 

 Додаткові роботи:    
2 Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 
ремонту вулиць 

 Місцевий 
бюджет 

83 

 ВСЬОГО: 200  323 (161,5%) 
ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Проточний ремонт доріг по 
вулицям села 

45,7 Субвенція з 
держбюдже

ту 
Місцевий 
бюджет 

 

45,7 
(100%) 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція доріг села та 

поточний ремонт доріг 
90 Державний 

бюджет 
113 

2 Будівництво тротуарів, 
реконструкція доріг села 
 

650 Місцевий 
бюджет 

714 
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3 Будівництво, реконструкція 
доріг комунальної власності 

187,7 Субвенція з 
держбюдже

ту 

188 

 ВСЬОГО: 927,7  1 015 (109,4%) 
ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Провести будівництво дороги 
по вул. Вітряні Гори та 
ремонт доріг по вул. Панська, 
Центральна, Клубна 

70,6 Спонсорські 
кошти 

 

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Облаштування асфальтного  

покриття вулиць 
65 Місцевий 

бюджет 
65 

(100%) 
МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Поточний ремонт вулиць 
села Малютянка та 
тротуарної доріжки по вулиці 
Ботанічній 

44,4 Благодійна 
допомога 

44,4 
(100%) 

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Асфальтування вулиць села 200 Місцевий 

бюджет 
336,2 

2 Облаштування зупинок 60 Місцевий 
бюджет 

 

 ВСЬОГО: 260  336,2  
(129,3%) 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт доріг села 

вул. Польова та 40-р 
Перемоги 

144,9 Субвенція з 
державного 

бюджету 

99,5 
(69%) 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт, реконструкція, 

будівництво доріг та 
тротуарів 

1 639,5 
 

Субвенція з 
державного 

бюджету 

1 639,5 
(100%) 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт доріг 2 000 Місцевий 

бюджет, 
спонсорські 

кошти 

2 100 

2 Утримання світлофорів, 
переобладнання  

100 Місцевий 
бюджет 

45 

3 Встановлення дорожніх 
знаків 

20 Місцевий 
бюджет 

 

4 Виконання робіт по 
будівництву та реконструкції 
доріг 

1 500 Місцевий 
бюджет 

1 298 

 ВСЬОГО: 3 520  3 443 (98%) 
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція та ямковий 
ремонт вулиць села з              
твердим покриттям: 

100 Місцевий 
бюджет 

110 
(110%) 
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Островського, Леніна 
 ВСЬОГО по галузі : 9 007,2  14 788,062 

(164,2%) 
 
5. ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ 
 

Виконання зведеного бюджету Києво-Святошинського району за 2013 рік 
тис.грн. 

Загальний фонд 
Найменування показника 

Код 
бюджетної 
класифіка

ції 

Розпис 
на 2013 

рік 

Викона- 
но за 

2013 рік 

% 
виконан

ня 
1. ДОХОДИ         

Податкові надходження 10000000 412 959,2 413 443,9 98,9 
Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 11000000 344 869,0 338 590,2 96,8 
Податок на доходи фізичних осіб 11010000 343 502,1 334 814,2 96,8 
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної 
власності 11020200 1 366,9 3 776,0 102,1 
Збори та плата за використання 
природних ресурсів 13000000 65 635,1 74 469,9 109,8 
Збір за спеціальне використання 
лісових ресурсів 13010000 512,2 926,6 11,9 
Збір за спеціальне використання води 13020000  2,1 100,0 
Плата за користування надрами 13030000  0,5 100 
Плата за землю  13050000 65 122,9 71 540,7 109,2 
Окремі податки і збори, що 
зараховуються до місцевих бюджетів 16000000  4,7 100,0 
Місцеві податки і збори, нараховані до 
1 січня 2011 року 16010000  4,7 100,0 
Місцеві податки і збори  18000000 2 412,0 2 341,3 97,2 
Збір за місця для паркування 
транспортних засобів 18020000 487,7 442,9 90,8 
Туристичний збір 18030000 176,5 180,0 102 
Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності 18040000 1747,8 1 718,4 98,5 
Інші податки та збори 19000000 43,1 37,8 87,7 
Фіксований сільськогосподарський 
податок, нарахований після 1 січня 
2011 року 19040100 43,1 37,8 87,7 

Неподаткові надходження 20000000 2 986,4 2 926,3 98,1 
Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підпр., що 
вилучається до бюджету 21010300 756,5 398,4 52,7 
Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів 21050000 300,0 703,5 Більше в 

2,3 рази 
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Інші надходження  
 21080000 71,5 133,7 Більше в 

1,9 рази 
Реєстраційний збір за проведення 
державної реєстрації 22010300 200,0 83,6 41,8 
Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та майном, що в 
комунальній власності 22080400 753,0 982,7 Більше в 

1,3 рази 
Державне мито 22090000 881,3 508,4 58 
Плата за надані в оренду водні об’єкти 
місцевого значення 22130000  0,5 100,0 
Інші надходження 24060300 24,1 115,5 Більше в 

4,8 рази 
Доходи від операцій з капіталом 30000000 6,0 18,4 Більше в 3 

рази 
Надходження коштів від реалізації 
безхазяйного майна, а також валютні 
цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 31010200 6,0 18,4 Більше в 3 

рази 
Разом доходів  900101 415 945,6 416 388,6 98,9 

Офіційні трансферти 40000000 230 679,0 235 248,0 95,3 
Кошти, що надходять з інших бюджетів 41010600 44 328,9 43 819,9 98,9 
Дотації вирівнювання, що одержується 
з районного бюджету  41020300 13 860,4 13 858,3 100 
Інші субвенції  41035000 2 681,5 5 373,4 98,9 

Субвенції 41030000 171 289,7 172 196,4 94 
Субвенція з держ. Бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомог сім’ям з 
дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам 41030600 115 688,7 125 037,4 99,8 
Субвенція з держ. Бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та субсидій 
населенню на оплату електроенергії, 
природного газу , послу тепло- , 
водопостачання і водовідведення  та 
послуг зв’язку 41030800 26 234,0 26 256,7 96,6 
Субвенція з держ. Бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг ветеранам 
війни і праці та компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій  41030900 5 355,0 4 082,5 76,2 
Субвенція з держ. Бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та субсидій 
населенню на оплату твердого та 
рідкого піного побутового палива, 
скрапленого газу , квартирної плати, 
вивозу сміття та побутових відходів 41031000 29,0 23,1 79,7 
Субвенція з держ. Бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соц.-економ.розвитку окремих 
територій 41034500 20 000,0 6 914,0 44,8 
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Субвенція на проведення видатків 
місцевих бюджетів, що враховуються 
при визначенні міжбюджетних 
трансфертів 41035200 2 571,8 2 571,8 100 
Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на утримання 
дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування 41035800 1 411,2 1 173,6 95,5 
Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, що вироблялась, 
транспортувалась та пастач. населенню, 
яка виникла в зв’язку з невідповіднісю 
фактичної вартості теплової енергії 
тарифам 41036600  6 137,3 100 

Всього доходів  900103 645 430,6 651 636,6 97,6 
 
 

Виконання зведеного бюджету Києво-Святошинського району за 2013 рік 

          тис.грн. 
Загальний фонд 

Найменування показника Код 
бюджетн

ої 
класифік

ації 

Розпис 
на 2013 

рік 

Уточнений 
план на 
2013р. 

(тис.грн.) 

Викона
но за 

2013р. 

% 
виконанн

я до 
уточненог
о розпису 
на 2013 

рік 
ВИДАТКИ:       

Державне управління 010000 30 692,9 32 667,4 28 292,8 86,8 
Функціонування 
законодавчої влади  010100 30 692,9 32 667,4 28 292,8 86,8 
Органи місцевого 
самоврядування  010116 30 692,9 32 667,4 28 292,8 86,8 
Правоохоронна діяльність 

та забезпечення безпеки 
держави 060000 1 268,6 1 323,7 762,5 57,6 

Освіта 070000 
223 

789,6 228 741,5 
212 690,

9 93 
Охорона здоров’я 080000 88 670,0 95 597,2 90 988,9 95,2 

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 090000 

153 
622,2 165 036,2 

163 059,
8 98,8 

Пільги ветеранам війни і 
праці  (субвенція ) 090200 24 533,3 26 784,3 25 740,5 96,1 
Допомога сім’ям з дітьми 
(субвенція )  090300 

101 
238,0 111 560,6 

111  
339,1 99,8 
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Інші види соціальної 
допомоги 090400 7 395,9 6 255,9 5 833,6 93,2 
Інші програми соціального 
захисту неповнолітніх 090802 20,0 20,0 5,1 25,5 
Соціальні програми у галузі 
сім’ї, жінок, молоді та дітей 091100 3 522,1 4 361,3 4 160,1 95,4 
Інші заклади та заходи в 
галузі соціальної політики 
(терцентр) 091200 2 912,2 3 038,2 2 966,0 97,6 
Державна соціальна 
допомога інвалідам з 
дитинства та дітям- інв. 091300 14 000,7 13 015,9 13 015,4 100 
Житло-комунальне госп-

во 100000 22 695,4 39 140,9 30 393,4 77,7 

Культура і мистецтво 110000 
 27 243,4 29 320,5 26,207,1 89,4 

Засоби масової інформації 120000 1 360,0 1 490,9 1 302,9 87,4 
Телебачення та 
радіомовлення 120100 190,0 194,2 192,1 98,9 
Преса 120200 1 170,0 1 296,7 1 110,8 85,7 
Фізична культура і спорт 130000 4 726,3 4 877,8 4 410,0 90,4 

Землеустрій 160101 50,0 215,3 54,8 25,5 
Транспорт, дорожнє 
господарство, зв*язок, 
телекомунікації та 
інформатика (субвенція на 
місцевий автомобільний 
транспорт) 170000 4 317,4 4 217,4 3 169,0 75,1 
Інші послуги, пов*язані з 
економічною діяльністю 180000 80,0 70,0 38,0 54,3 
Видатки на запобігання та 
ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 210105  33,2 23,6 71,1 

Видатки, не віднесені до 
основних груп 250000 2 754,2 8 993,7 7 513,0 83,5 

Резервний фонд 250102 350,0 6,8  0,0 
Інші субвенції 250380  5 403,4 5 348,3 99 
Інші виплати 250400 2 404,2 3 583,5 2 164,7 60,4 

Разом видатків 900201 
561 

141,1 611 725,7 
568  

906,7 93 
Разом видатків (без 

субвенції)   
411 

503,2 440 208,6 
399  

927,8 90,8 
Офіційні трансферти   58 529,6 58 529,6 58 018,5 99,1 

Кошти, шо передаються до 
державного бюджету 

Автономної Республіки 
Крим 250301 340,3 340,3 340,3 100 



 25 

Кошти, що передаються  до 
районних та міських 
бюджетів з міських, 
селищних та сільських 
бюджетів 250302 44 328,9 44 328,9 43 819,9 98,9 
Дотації вирівнювання, що 
передаються з районного 
бюджету  250311 13 860,4 13 860,4 13 858,3 100 

Всього видатків  за 
функціональною 
класифікацією 900202 

619 
670,7 670 255,3 

626  
925,2 93,5 

 
 
6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 
6.1. Демографічна ситуація 

 
Станом на 01.12.2013 року в районі, за оцінкою, чисельність наявного 

населення становить 161 тис 363 осіб, в т.ч. кількість міського населення складала     
77 тис. 584 особа та сільського населення 83 тис. 779 особи, що становить 100,5 % до 
очікуваного показника Програми 
 
 
6.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 
Протягом січня-грудня 2013 року до служби зайнятості Києво-Святошинського 

району за отриманням соціальних послуг звернулось 1732 незайнятих громадян. 
Всього на обліку перебувало 2109 ос. 

Станом на 01 січня 2014 року на обліку в РЦЗ перебувало 1310 ос., з них 1310 
ос. мали статус безробітного проти 777 осіб в минулому році. Серед безробітних 42,9 
% становили жінки; 38,85 % – молодь віком до 35 років;  

Упродовж січня-грудня 2013 року Києво-Святошинським районним центром 
зайнятості працевлаштовано 917 ос., шляхом надання виплати одноразової допомоги 
по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 56 ос. проти 27 чол. січня-
грудня 2012 року. 

За направленням центру зайнятості навчалось 130 ос.  
Потреба в працівниках для заміщення вільних робочих місць станом на 

01.01.2014 року становить 70 ос. З них 18,57% - робітничі місця, 67,14% - посади 
службовців. 

Станом на 01 січня 2014 року з числа безробітних, які перебували на обліку в 
службі зайнятості, допомогу по безробіттю отримує 369 ос.  
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Прогноз основних показників ринку праці та баланс руху робочої сили через 
Києво-Святошинський районний центр зайнятості у 2013 році 

 

Показники 
2012 рік, 
очікував-

не 

2012 рік, 
факт 

2013 
рік,  

проект 

Стан  
виконання 

за  
2013 рік 

1. Чисельність незайнятих 
громадян, які отримуватимуть 
послуги в службі зайнятості, 
всього осіб 

 
1833 1992 1840 

 
2109 

1.1. На початок року 423 379 379 393 
1.2. Звернеться протягом року 1410 1700 1996 1732 

1.3. Матимуть статус безробітного 1290 777 1971 1310 
2. Працевлаштування протягом 
року, всього осіб  

700 
830 800 

917 

Рівень працевлаштування  38,2 41,7 38,1 43,5 

2.1. На вільні та новостворені 
робочі місця  

636 593 639 786 

2.2. Шляхом надання дотації 
роботодавцям 

40 38 36 0 

2.3. Шляхом одноразової виплати 
допомоги по безробіттю для 
організації безробітним 
підприємницької діяльності 

24 

27 23 

56 

3. Зняття з обліку з інших 
причин, осіб 

753 783 760 439 

4. Чисельність безробітних 
громадян станом на кінець року, 
осіб 

370 
371 370 

377 

5 Одержують  допомогу по 
безробіттю,  осіб 

300 287 300 292 

6. Проходитимуть 
профпідготовку, перепідготовку 
або підвищення кваліфікації 
протягом року, осіб 

170 

184 180 

130 

7. Братимуть  участь у 
оплачуваних громадських 
роботах протягом року з числа 
зайнятого та незайнятого 
населення, осіб 

544 

688 510 

609 

7.1.  з числа  незайнятого 
населення, осіб 

544 688 510 1260 

8. Чисельність громадян, яким 
будуть надані профорієнтаційні 
послуги, осіб 

3900 

6808 3950 

9167 
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6.3. Грошові доходи населення та заробітна плата 
 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у                  
Києво-Святошинському районі за підсумками січня-вересня 2013 року становила 
3 619 грн., що у 3,0 раз вище прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 
грн.) та на 16,8 % більша, ніж у відповідному періоді 2012року.  

Станом на 01.01.2014 року по оперативним даним районного управління 
статистики заборгованість із виплати заробітної плати по ТОВ ОРТФ «Едланд» 
складає – 110,6 тис. грн. (2 чол.). Господарським судом Київської області порушено 
провадження у справі про банкрутство та Підприємство «Державний Український 
науково-дослідний інститут фарфоро-фаянсової промисловості» - заборгованість 54,1 
тис. грн.  

Києво-Святошинською райдержадміністрацією з початку 2013 року проведена 
наступна робота щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших 
платежів. 

Проведено 15 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат, на яких заслухано 86 керівників підприємств. У них взяті 
пояснення та графіки погашення заборгованості. Проведено 16 засідань робочої групи 
з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано 80 
керівників підприємств. 

Управлінням праці та соціального захисту населення                                     
Києво-Святошинської райдержадміністрації зареєстровано 79 колективних договорів 
і угод, якими охоплено 8883 працівник району. 

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 2013 рік становить 787 060,6 тис. грн., фактично 
надійшло 833 450,3 тис. грн., завдання виконано на 105,9 %. 

Протягом січня-грудня 2013 року за несвоєчасну сплату страхових внесків та 
неподання звітності до ПФУ накладено на суму 2 386,4 тис.грн., сплачено 1 621,1 тис. 
грн.  

На посадових осіб накладено 136 адмінстягнень на суму 71,9 тис. грн.  
До суду подано 82 позовів на суму 1 536,8 тис. грн. В судах різних інстанцій 

знаходяться на розгляді позовні заяви на суму 1 210,2 тис. грн. на виконанні в органах 
ДВС знаходиться рішення суду на 238,4 тис. грн., та вимоги про сплату боргу на 
1 633,1 тис. грн. Налагоджено співпрацю з ДВС, вже в цьому році проведено 81 
спільних нарад та 80 виїздів, стягнення поки не дуже результативні: 247,1 тис. грн. за 
2013 рік. Подано 18 оскаржень дій та бездіяльності ДВС до Головного управління 
юстиції. Протягом першого кварталу сталачено самостійно 246,9 тис. грн.  

До органів прокуратури направлено 12 матеріалів з переліком підприємств-
боржників по єдиному соціальному внеску та 12 матеріалів по підприємствах, що 
нараховують заробітну плату менше мінімальної.  
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З початку року проведено 13 засідання комісії по погашенню заборгованості 
при Києво-Святошинській РДА. Заслухано 65 керівників підприємств, які не 
сплатили борги по страхових внесках та інших платежах. В результаті проведеної 
роботи сплачено 496,1 тис. грн.  

В органи СБУ, МВС та податкову міліцію направлено 36 матеріалів з переліком 
підприємств – боржників. 

Потреба на виплату пенсій склала на 01.01.2014 року 852 154,4 тис. грн., 
профінансовано 850 347,28 тис. грн. 

Виплата пенсій забезпечена на 100% за рахунок власних надходжень. 
 
6.4. Соціальний захист населення 

 
За 2013 рік райдержадміністрацією проведена наступна робота щодо виконання 

плану розвитку у сфері соціального забезпечення: 
- Надано державної соціальної допомоги та компенсацій 13587 особам на загальну 

суму 126 211 тис. грн., що складає 136 % до річного показника Програми; 
- Надано субсидій на житлово-комунальні послуги та придбання скрапленого 

газу, твердого побутового палива 1417 сім’ям на загальну суму 2 369,4 тис. грн., 
що складає 79,3 % до річного показника Програми; 

- Отримали пільги на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та 
транспортні послуги 53 252 ос. На загальну суму 27 992,9 тис. грн., що складає    
131,6 % до річного показника Програми;   

- Надано компенсацій, допомоги, пільг постраждалим від наслідків аварії на 
ЧАЕС 28382 ос. На загальну суму 28 510,2 тис. грн., що складає 120 % до 
річного показника Програми; 
Надано допомогу соціально-незахищеним категоріям населення по Програмі 

«Турбота» на загальну суму 716,9 тис.грн., що складає 84,3 % до річного показника 
Програми. 
 
7. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

 
7.1. Охорона здоров’я 
 

План розвитку охорони здоров’я Києво-Святошинського району в 2013 році. 
 
№ 
з/п 

Назва заходу Фінансу-
вання  

тис.грн. 

Джерела 
фінансу-

вання 

Стан  
виконання  

за  
2013 рік 
тис. грн.  

ЦРЛ 
1 Поточний ремонт травматологічного 

відділення  
860 Районний 

бюджет 
365 

2 Проектно-кошторисна документація на 
реконструкцію будівлі для 
встановлення комп’ютерного 
томографа та флюорографа  

69,9 Районний 
бюджет 

69,9 

3 Придбання медичного обладнання для 
ЦРЛ  

556,2 Районний 
бюджет 

556,2 
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4 Реконструкція з розширенням 
приймального віділення ЦРЛ 

382,995 Районний 
бюджет 

382,995 

 ВСЬОГО: 1 869,095  1 374,095 
(73,5%) 

 
Місцеві ради району 

№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн.  

Джерела 
фінансува

в-ня 

Стан 
виконання  
за 2013 рік 
тис. грн.  

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 
1 Будівництво незавершеного об'єкту - 

приміщення дитячої поліклініки по 
вул. Жовтневій, 31-а в м. Вишневе 
Києво-Святошинського району 
Київської області 

3 855,048 Субвенція 
з 

держ.бюд
жету 

3 855,0488 

2 Придбання обладнання та 
устаткування для потреб дитячої 
поліклініки по вул. Жовтневій, 31-а в 
м. Вишневе Києво-Святошинського 
району Київської області 

454,521 Субвенція 
з 

держ.бюд
жету 

454,521 

 ВСЬОГО: 4 309,569  4 309,569 
(100%) 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція приміщення 

медамбулаторії 
100 Місцевий 

бюджет 
120 

(120%) 
ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Ремонт приміщення медамбулаторії 30 Спонсорсь
кі кошти 

25 (83,3%) 

МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 Будівництво топкової котельні М. 

Рубежівської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини в с. 
Михайлівка Рубежівка Києво-
Святошинського району 

240 Субвенція 
з 

держ.бюд
жету 

233 
(97%) 

 ВСЬОГО по місцевим радам: 3 764,319  4 687,569  
(124,5%) 

 ВСЬОГО по галузі: 6 543,664  6 061,664 
(92,6%) 

                                                                                            
7.2. Освіта 
 

                Стан розвитку галузі освіти району за 2013 рік 
№ 
з/п 

Назва заходу План 
тис.грн. 

Джерело 
фінансування 

Стан виконання 
за 2013 рік 
тис. грн.  

1 Реконструкція котелень: 
Києво-Святошинський 
РЦНТТУМ «Шанс», 

 
 

800 

Місцевий 
бюджет 

 

Проведено 
поточний 
ремонт котелень 
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Києво-Святошинський 
РЦЕНТУМ 

800  на загальну суму 
15,8 тис. грн. 

2 Утеплення труб внутрішніх 
тепломереж 
Боярської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1, 
Малютянської 
загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів  

 
 

25 
 

25 

Місцевий 
бюджет 

Проведено  
утеплення труб 
внутрішніх 
тепломереж 
Боярської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів №1 на 
суму 22 тис. грн. 
та 
Малютянської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІ 
ступенів на суму 
15 тис. грн. 

3 Заміна зовнішніх тепломереж  
 Боярської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3,  
Боярської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4, 
 Петропавлівсько- 
Борщагівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів 

 
130 

 
 

130 
 

130 

Місцевий 
бюджет  

Проведено  
заміну зовнішніх 
тепломереж 
Боярської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів №3 на 
суму 12 тис. грн. 
та Боярської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів № 4 - 6 
тис. грн. 

4 Капітальний ремонт 
водонапірної башти 
Юрівської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, 
Гатнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів, 
Лісниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів ім. Михайла 
Грушевського, 
Ходосівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів, 
Бузівської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, 
Горенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, 
 

 
 

120 
 

120 
 
 

120 
 
 
 

120 
 
 

120 
 

120 
 

Місцевий 
бюджет 

Проведено 
ремонт 
водонапірної 
башти  
Гатнянської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів на суму 
16 тис. грн. 
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5 Капітальний ремонт системи 
опалення Дмитрівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів 

400 Місцевий 
бюджет  

Проведено  
капітальний 
ремонт системи 
опалення 
Дмитрівської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів  на суму 
474,8 тис. грн. 

6 Капітальний ремонт 
навчальних майстерень 
Тарасівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів, Михайлівсько-
Рубежівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів 

 
 

20 
 
 

40 

Місцевий 
бюджет  

Проведено 
ремонт 
навчальної 
майстерні 
Михайлівсько-
Рубежівської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів, освоєно 
6 тис. грн. 

7 Заміна вікон (2537 шт., 
10676 м. кв.)  25 
загальноосвітніх шкіл 

8 408 Місцевий 
бюджет  

Замінено 164  шт. 
вікон  на суму (із 
різних джерел 
фінансування) 
330 тис. грн. 

8 Капітальний ремонт даху 
Боярської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2  

2500 Місцевий 
бюджет  

Виконано 
поточний ремонт  
даху на суму  
40,119 тис. грн. 

9 Капітальний ремонт даху 
Вишнівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №4 

1500 Місцевий 
бюджет  

Проведено  
поточний ремонт 
даху 
Вишнівської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  №4 на 
суму 32,1 тис. 
грн. 

10 Капітальний ремонт даху 
Боярської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3 

1500 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
поточний ремонт 
даху Боярської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів №3 на 
суму 27,7 тис. 
грн. 

11  Капітальний ремонт 
спортивного майданчика 
Софіївсько Борщагівського 
навчально-виховного 
комплексу «Спеціалізована 

450 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
капітальний  
ремонт 
спортмайданчика 
на 411, 691 тис. 
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школа І-ІІІ ступенів-
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

грн. 

12 Капітальний ремонт 
приміщення Софіївсько 
Борщагівського навчально-
виховного комплексу 
«Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 

630 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
капітальний  
ремонт 
приміщення на 
суму 604, 019тис. 
грн. 

13 Очищення системи опалення  
Ходосівської загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

56,76 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
очищення  
системи 
опалення на суму  
57, 650  тис. грн. 

14 Очищення системи опалення  
Шпитьківської 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

79,276 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
очищення  
системи 
опалення на суму  
79,275 тис. грн. 

15 Капітальний ремонт 
спортивної зали  
Крюківшинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів 

100  Місцевий 
бюджет 

Проведено 
капітальний 
ремонт на суму 
93,846 тис. грн. 

16 Капітальний ремонт 
спортивного  залу  
Хотівського навчально-
виховного комплексу  
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – гімназія» 

325, 127  Місцевий 
бюджет 

Проведено 
капітальний 
ремонт на суму 
290,859 тис. грн. 

17 Реконструкція котельні 
Бузівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 

650 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
реконструкцію 
на суму 
374, 057 тис. грн. 

18 Поточний ремонт даху 
Боярської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4 

30 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
поточний ремонт 
даху на суму  
28, 497 тис. грн. 

19 Поточний ремонт даху та 
підлоги Тарасівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів  

20 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
поточний ремонт 
на суму 40,539 
тис. грн. 

20 Поточний ремонт даху 
Бузівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 

60 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
поточний ремонт 
даху на суму 
59,997 тис. грн. 

21 Поточний ремонт даху 
Вишнівської 

20 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
поточний ремонт 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №3 

даху на суму 
45,076 тис. грн. 

22 Поточний ремонт даху 
Боярської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №5 

60 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
поточний ремонт 
даху на суму 
59,995 тис. грн. 

23 Проведено поточний ремонт 
даху на підстанції Юрівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів 

10 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
поточний ремонт 
даху на суму 
17,240 тис. грн.  

24 Проведено поточний ремонт 
даху на підстанції 
Княжицької 
загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів 

19 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
поточний ремонт 
даху на суму 
15,135 тис. грн. 

25 Проведено поточний ремонт 
стадіону  Ходосівської 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

100 Місцевий 
бюджет 

Проведено 
поточний ремонт 
стадіону на суму 
91,273 тис. грн. 

 Всього: 19  
618,163 

 3 266,668 
(17%) 

 
Фінансування закладів освіти за рахунок коштів залучених 

 місцевими радами району  
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис.  
грн. 

Джерела 
фінансу- 

вання 

Стан 
виконання за 

2013 рік 
тис.грн. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 Реконструкція котельні Боярської 

ЗОШ № 4 
107, 
342 

Субвенція з 
держбюдже

ту 

107,342 
(100%) 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 
1 Капітальні видатки на ремонт та 

придбання обладнання ДНЗ міста 
2 292,3 Місцевий 

бюджет 
 

2 292,3 
(100%) 

ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
1 Поточний ремонт дошкільних 

навчальних закладів 
100 Місцевий 

бюджет 
 

196 
(196%) 

ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Реконструкція ДНЗ «Сонечко» 90 Місцевий 
бюджет 

Спонсорські 
кошти 

90 
(100%) 

ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт та реконструкція ДНЗ 

«Казка» 
97 Субвенція з 

державного 
98,8 

(102%) 
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бюджету, 
Спонсорські 

кошти 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція дитячого садка 300 Місцевий 
бюджет 

 

568 
 

2 Капітальний ремонт ситеми 
опалення Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст 

477,155 Субвенція з 
держбюдже

ту 

477,155 

 ВСЬОГО: 777,155  1 045,155 
(134,5%) 

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
1 Заміна вікон ДНЗ «Казкова рибка» 100 Місцевий 

бюджет 
63,2 (63,2%) 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція дошкільного навчального 

закладу "Барвінок" по вул. Балукова, 2 
"А" в с. Крюківщина Києво-
Святошинського району Київської 
області 

790,224 Місцевий 
бюджет 

790,224 

2 Допомога у капітальному ремонті 
спортивного залу Крюківщинської 
ЗОШ 

100 Спонсорські 
кошти 

100 

 ВСЬОГО: 890,224  890,224 
(100%) 

ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво дитячого дошкільного 

навчального закладу на 75 місць в  с. 
Лісники Києво-Святошинського району 
Київської області 

790,224 Субвенція з 
державного 

бюджету 

790,224 
(100%) 

 

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Облаштування фасаду ДНЗ 

«Буратіно» 
400 Державний 

бюджет 
764 

(191%) 
ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Оформлення документів щодо 
постійного користування земельною 
ділянкою для будівництва дитячого 
садка в с.Петрушки 

8 Бюджетні 
кошти 

8 
(100%) 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво дитячого садка на 150 

місць по ул.. Парковій 
4 500 Місцевий 

бюджет 
4 500 

(100%) 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Ремонт та утримання дитячого садка 3 000 Місцевий 
бюджет 

2 617 

2 Проведення робіт по ремонту даху в 
школі 

300 Місцевий 
бюджет 

630 

 ВСЬОГО: 3 300  3 247 
(98,4%) 
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ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція ДНЗ «Струмочок» 300 Місцевий 

бюджет, 
кошти 

фізичних та 
юридичних 

осіб 
 

409,1 
(136,4%) 

ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Добудова ДНЗ «Світлячок» села 

Шпитьки 
400 Субвенція з 

державного 
бюджету 

366,2 
(91,55%) 

 ВСЬОГО по місцевим радам: 14  
152,245 

 14 867,545 
(45%) 

 ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ: 33 
770,408 

 18 134,213 
(54%) 

 
 
7.3. Підтримка сім’ї, дітей і молоді, фізична культура і спорт 
 

Основні пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік 
 

№ 
з/п 

Назва заходу План 
тис. грн. 

Джерела 
фінансував-

ня 

Стан 
виконання 

за  
2013 рік 
тис. грн  

 В галузі молодіжної політики:    
1 Забезпечення соціального захисту 

молоді з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, особливо що 
стосується житлових та майнових 
питань, працевлаштування, 
облаштування в самостійному 
житті. 
Вивчення питання щодо 
створення соціального гуртожитку 

10 Районний 
бюджет 

16,8 

2 Формування соціальної активності 
молоді. Підтримка молодіжних та 
дитячих громадських організацій 

25 Районний 
бюджет 

20 

3 Формування здорового способу 
життя, мотивація фізичного і 
духовного самовдосконалення 
особистості, розвиток військово-
патріотичної та туристсько-
краєзнавчої роботи, шляхом 
реалізації районних програм та 
заходів 

20 Районний 
бюджет 

50 
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4 Стимулювання творчої, соціально-
активної молоді, шляхом 
призначення стипендій та премій 
голови райдержадміністрації 

12 Районний 
бюджет 

42,3 

 ВСЬОГО: 67  129,1 
(193%) 

 В галузі фізичної культури і 
спорту 

   

1 Розвиток масової фізичної 
культури і спорту, забезпечення 
ефективної діяльності 
фізкультурно-спортивних 
товариств «Колос» 

5 Районний 
бюджет 

5 

2 Розвиток та будівництво мережі 
закладів фізичної культури та 
спорту, зміцнення матеріально-
технічної бази закладів фізичної 
культури і спорту в м. Боярка 

12 Районний 
бюд. місцевий 

бюджет, 
позабюд. 

кош. 

12 

3 Забезпечення на рівні сучасних 
вимог підготовку та участь 
збірних дорослих команд району в 
Чемпіонатах та Першостях 
області, України, Всесвітніх 
змаганнях, тощо. За досягнення 
значних результатів в обласних, 
всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях встановлення стипендії 
голови райдержадміністрації 

25 Районний 
бюджет 

23,98 

 ВСЬОГО: 42  40,98 
(97,6%) 

 ВСЬОГО по галузі: 109  170,08 
(156%) 

 
Місцеві ради району 

 
№ з/п Назва заходу План, 

тис. грн. 
Джерела 
фінансу-

вання 

Стан 
виконання 

за  
2013 рік 
тис. грн. 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Капітальний ремонт площинного 

спортивного майданчика по вул. 
Космонавтів, 1 в с. Гатне Києво-
Святошинського району Київської 
області 

341,76 Субвенція з 
дербюджету 

341,76 
(100%) 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реалізація Програми «Розвиток 

спорту в с. Крюківщина» 
10 Місцевий 

бюджет 
6 

(60%) 
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СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Забезпечення поливу стадіону, 

кладовище 
6 Місцевий 

бюджет 
5,8 

2 Фінансування програми розвитку 
фізичної культури та спорту 

30 Місцевий 
бюджет 

48 

 ВСЬОГО: 36  53,8 
(149,4%) 

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Участь дитячих та дорослих 

команд з футболу, волейболу, 
легкої атлетики в змаганнях різних 
рівнів 

20 Бюджет 
с/ради 

20 
(100%) 

ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Каптальний ремонт спортивного 

комплексу Хотівський навчально-
виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-гімназія" Києво-
Святошинського району Київської 
області 

288,127 Субвенція з 
держ.бюджет

у 

165,127 
 

 ВСЬОГО по місцевим радам: 695,887  586,687 
(84,3%) 

 
 
7.4. Культура і туризм 
 

План розвитку закладів культури за рахунок районного бюджету у 2013 році 
 

№ 
з/п 

Назва заходу План  
тис. грн. 

Джерело  
фінансу- 

вання 

Стан 
виконання 

за  
2013 рік 
тис. грн.  

1 Забезпечення Боярського 
краєзнавчого музею 
експозиційними меблями та 
устаткування (вітрини, стенди, 
каталоги) 

10 Районний 
бюджет 

4,962 
тис.грн. 

2 Поповнення бібліотечних фондів 80 Районний 
бюджет 

50 тис.грн. 
(+17,231 

передплата 
періодичних 

видань) + 
передплата 

періодичних 
видань для 
Боярського 

краєзнавчого 
музею 1,335 
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3 Забезпечення музичними 
інструментами дитячі школи 
мистецтв району 

90 Районний 
бюджет 

98,781 

5 Забезпечення меблями дитячі 
школи мистецтв району 

50 Районний 
бюджет 

12,826 

6 Видання пунктів, довідників, 
буклетів, присвячених 
туристичним принадам району, 
видатним майстром декоративно-
ужиткового мистецтва; збірок 
творів поетів, письменників – 
представників творчих спілок 
району 

20 Районний 
бюджет 

0,3 

 ВСЬОГО: 250  185,432 
(74,2%) 

 
 

План розвитку закладів культури за рахунок місцевих бюджетів району 
 та спонсорської допомоги у 2013 році 

 
№ з/п Назва заходу План, 

тис. грн. 
Джерела 
фінансу- 

вання 

Стан 
виконання  

за  
2013 рік 
тис. грн. 

БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт фасаду 

приміщення будинку культури  
15 Спонсорські 

кошти 
15 

2 Заміна вікон в приміщенні 
будинку культури 

45 Місцевий 
бюджет  

45 

3 Заміна системи опалення в 
приміщенні будинку культури 

80 Спонсорські 
кошти 

80 

4 Реконструкція поточний ремонт 
приміщення будинку культури  

30 Спонсорські 
кошти 

30 

 ВСЬОГО: 170  170 (100%) 
ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Ремонт та реконструкція клубу в с. 
Мощун 

30 Місцевий 
бюджет 

 

2 Ремонт та заміна вхідних дверей в 
бібліотеках с. Горенка та с. Мощун 

10 Місцевий 
бюджет 

 

 ВСЬОГО: 40   
ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Придбання обладнання для 
будинку культури 

15 Місцевий 
бюджет 

15 
(100%) 

МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво (реконструкція) 

приміщення бувшого меблевого 
магазину під культурно-
розважальний центр 

2 000 Залучені 
кошти 

2 000 
(100%) 



 39 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція приміщення 

будинку дитячої творчості по вул. 
Кооперативна, 1 

414,33 Місцевий 
бюджет 

414,33 
(100%) 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Фінансування культурно-масових 

заходів 
50 Місцевий 

бюджет 
70 

2 Проведення новорічних свят, 
подарунки 

30 Місцевий 
бюджет 

25 

 ВСЬОГО: 80  95 (118,7%) 
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Капітальний ремонт будинку 
культури 

500 Місцевий 
бюджет 

306 
(61,2%) 

 ВСЬОГО по місцевим радам: 3 369,33  3 000,33 
(89%) 

 ВСЬОГО по галузі: 3 619,33  3 185,762 
(88%) 

 
7.5. Духовність 
 
 

Перелік об’єктів та заходів культового спрямування, які будуть 
впроваджуватися у 2013 році 

 
№  
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансу- 

вання 

Стан 
виконан-

ня за  
2013 рік 
тис. грн.  

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво церви в с. Личанка 100 Кошти 

спонсорів 
100 

(100%) 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Будівництво церкви в с. 
Софіївська Борщагівка 

500 Кошти 
спонсорів 

35 (7%) 

 ВСЬОГО по галузі: 600  135 
(22,5%) 

 
Заходи щодо відновлення водних об’єктів, 

які плануються до впровадження місцевими радами району у 2013 році 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела  
фінансу- 

вання 

Стан 
виконан-

ня за  
2013 рік 
тис. грн.  

МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво ставків на території 

сільської ради 
700 Залучені 

кошти 
300 

(43%) 
 



 40 

9. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 
 
План забезпечення цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, захисту 

населення і території від надзвичайних ситуацій у Києво-Святошинському 
районі у 2013 році 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Стан виконання за  
2013 рік  

1 Впровадження єдиної системи 
управління силами та засобами 
територіальної (районної) підсистеми 
єдиної системи цивільного захисту, з 
виключенням на районному рівні 
дублювання управлінських функцій 

    Розпорядженням Києво-
Святошинської райдержадміністрації 
від 07.02.2013 року № 98 
розроблений та затверджений план 
основних заходів цивільного захисту 
Києво-Святошинського району 
Київської області на 2013 рік. 
    Проводиться робота по виконанню 
Цільової соціальної Програми    
розвитку цивільного захисту в Києво-
Святошинському районі Київської 
області на 2011-2013 роки. 

2 Створення ефективних районних сил 
цивільного захисту з єдиним центром 
управління під час надзвичайних 
ситуацій, забезпечення та оснащення 
сучасним обладнанням 

    Центром управління під час 
надзвичайних ситуацій являється 
постійна комісія адміністрації з 
питань ТЕБ та НС. За 3 квартали 
2013 року проведено 9 засідань 
постійної комісії районної державної 
адміністрації з питань ТЕБ та НС та  
прийняті відповідні рішення. 
    Розпорядження голови 
адміністрації «Про залучення сил та 
засобів на гасіння пожеж в Києво-
Святошинському районі» від 
02.10.2013р. № 772 затверджений 
План залучення сил та засобів на 
гасіння пожеж в Києво-
Святошинському районі.  

3 Впровадження локальних систем 
виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій на об’єктах 
підвищеної небезпеки і локальних 
систем оповіщення населення в зонах 
можливого ураження та персоналу 
зазначених об’єктів на випадок 
виникнення аварії 

    Робота проводиться згідно графіку 
впровадження вказаних систем який 
затверджено постійною комісією 
Київської облдержадміністрації з 
питань ТЕБ та НС. На засіданні 
постійної комісії адміністрації з 
питань ТЕБ та НС (Протокол №6 від 
23.05.2013р.) були розглянуті та 
прийняті рішення по питанню 
впровадження автоматизованих 
систем раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей на потенційно 
небезпечних об’єктах, об’єктах 
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підвищеної небезпеки та об’єктах з 
покрівлею площею понад 1000 кв. м. 
    Розпорядження голови  
адміністрації «Про постійне та 
обов’язкове аварійно-рятувальне 
обслуговування в Києво-
Святошинському районі» від 
11.09.2013р. № 696  визначений 
порядок укладання договорів на 
постійне та обов’язкове 
обслуговування потенційно 
небезпечних об’єктів та власників 
(орендарів) окремих територій, які 
підлягають постійному та 
обов’язковому на договірній основі  
обслуговуванню державними 
аварійно-ратувальними службами.    

4 Створення нових аварійно-
рятувальних підрозділів та служб, 
відновлення діяльності та подальший 
розвиток підрозділів місцевої 
(сільської) пожежної охорони, 
добровільних протипожежних 
формувань, інших спеціалізованих та 
добровільних аварійно-рятувальних 
підрозділів (формувань), як 
спеціалізованих та невоєнізованих 
формувань цивільного захисту 
(цивільної оборони). 

    Проводиться робота з керівниками   
органів місцевого самоврядування по  
питанню створення (відновлення) 
сільських пожежних команд в 
населених пунктах району. 
    На засіданні постійною комісією 
райдержадміністрації з питань ТЕБ та 
НС (Протокол № 3 від 01.02.2013р., 
Протокол № 9 від 10.10.2013р) були 
розглянуті та прийняті рішення по 
питанню  виконання заходів щодо 
створення (відновлення) сільських 
пожежних команд в населених 
пунктах району (с. Михайлівка-
Рубежівка, с. Горенка, с. Гореничі). 

5 Забезпечення гарантованого 
Конституцією України права громадян  
на захист їх життя і здоров’я, від 
надзвичайних ситуацій та їх 
негативних наслідків, у тому числі 
шляхом забезпечення його 
колективними (укриття в захисних 
спорудах цивільного захисту) та 
індивідуальними засобами захисту, 
через проведення робіт з інженерної 
підготовки територій, організації робіт 
з виявлення, вилучення та 
знешкодження вибухонебезпечних 
предметів, при користуванні водними 
об’єктами області тощо 

    З метою забезпечення 
гарантованого Конституцією України 
права громадян  на захист їх життя і 
здоров’я, від надзвичайних ситуацій 
та їх негативних наслідків, у тому 
числі шляхом забезпечення його 
колективними (укриття в захисних 
спорудах цивільного захисту) 
проводиться технічна інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту 
(термін виконання продовжено до 
кінця 2014 року). Проведена технічна 
інвентаризація 17 захисних споруд, 
здали документи на проведення 
технічної в бюро технічної 
інвентаризації 15 підприємств та 
організацій району. 
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    Проведена робота по списанню 
захисних споруд які не знаходяться 
на території підприємств, але на 
обліку вони значаться. 

6 Організація та здійснення запобіжних 
заходів на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій, створення 
передумов для їх локалізації та 
ліквідації, забезпечення проведення 
невідкладних аварійно-
відновлювальних робіт, надання 
одноразової допомоги та забезпечення 
нормальних умов життєдіяльності для 
громадян, які постраждали від 
наслідків надзвичайних ситуацій, в 
тому числі шляхом розгортання та 
утримання тимчасових пунктів 
проживання та харчування 

    Розроблений та доведений до 
виконавців «План дій місцевих 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування Києво-
Святошинського району Київській  
області з підготовки і забезпечення 
пропуску весняної повені, льодоходу 
та дощових паводків у 2013 році»,    
затвердженого протокольним     
рішенням постійної комісії РДА з 
питань ТЕБ та НС від 20.02.2013р., 
протокол  № 3. 
    Організовано облаштування на 
території району (місцевих рад) 
пунктів обігріву громадян, в яких 
забезпечено надання першої 
медичної допомоги при обмороженні 
та безкоштовні гарячі напої. 
    Рішенням постійної комісії з                                                     
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
(протокол №4 від 23.03.2013 року) 
затверджений та доведений до 
керівників підприємств, установ та 
організацій, керівників органів 
місцевого самоврядування району 
«Комплексний план дій щодо 
протипожежного захисту лісів та 
сільськогосподарських угідь у 
весняно-літній період 2013 року 
Києво-Святошинського району». 
Підготовлені та доведені до 
виконавців розпорядження голови  
райдержадміністрації «Про 
забезпечення охорони урожаю 
зернових культур та грубих кормів   
від  пожеж   в   районі   у   2013  році»  
від  13.06.2013р.  № 437 та доручення    
виконувача обов’язків голови     
райдержадміністрації (від      
27.06.2013р. № 22-1) щодо вжиття в 
повному обсязі організаційних та 
інженерно-технічних заходів по 
попередженню та гасінню пожеж у 
лісових масивах, торфовищах, 
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сільгоспугіддях, запобіганню 
виникнення пожеж, пов'язаних з 
установленням сухої та спекотної 
погоди, недопущенню проведення 
масових заходів у місцях з 
підвищеною пожежною небезпекою 
та місцях, що не пристосовані до 
проведення таких заходів, 
безумовному виконанню правил 
пожежної безпеки лісо-
користувачами, обмеженню у 
пожежонебезпечний період 
відвідування громадянами лісів та 
в’їзду транспортних засобів до 
лісових масивів (згідно  вимог  
вказаних  в дорученні голови 
Київської обласної державної 
адміністрації). 
    Рішенням постійної комісії з                                                                                                                                                                                                    
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
(протокол №8 від 29.08.2013 року) 
затверджений та доведений до 
керівників підприємств, установ та 
організацій, керівників органів 
місцевого самоврядування району 
„План спільних дій місцевих органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, районних 
установ, підприємств та організацій 
щодо запобігання надзвичайним 
ситуаціям в Києво-Святошинському 
районі Київській області в осінньо-
зимовий період 2013-2014 років”.  
    На засіданні колегії Києво-
Святошинської райдержадміністрації 
(28.10.2013р.), в присутності членів 
колегії, керівників структурних 
підрозділів райдержадміністрації та  
органів місцевого самоврядування, 
розглянуто питання «Про стан 
підготовки органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, 
районних установ, підприємств та 
організацій Києво-Святошинського 
району до дій щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям в осінньо-
зимовий період 2013-2014 років». По 
результатам засідання колегії 
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прийнято доручення голови 
райдержадміністрації по даному 
питанню, яке доведено до виконавців 
з вимогою неухильного його 
виконання. 
    На засіданні постійної комісії 
райдержадміністрації з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій (від 10.10. 
2013р. Протокол № 9) розглянуті 
питання:  

- про стан підготовки об’єктів 
житлово-комунального господарства, 
техніки комунальних підприємств 
району тощо до сталої роботи в 
осінньо-зимовий період 2013-2014 
рр.(відповідно до „Плану спільних 
дій місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого 
самоврядування, районних установ, 
підприємств та організацій щодо 
запобігання надзвичайним ситуаціям 
в Києво-Святошинському районі 
Київській області в осінньо-зимовий 
період 2013-2014 років”); 
- про підготовку до оперативного 
реагування на надзвичайні ситуації, 
характерні для осінньо-зимового 
періоду 2013-2014 років. 
    По результатам засідання 
постійної комісії  прийняті відповідні 
рішення та визначені заходи щодо 
підготовки об’єктів житлово-
комунального господарства, техніки 
комунальних підприємств району 
тощо до сталої роботи в осінньо-
зимовий період 2013-2014 рр. та до 
оперативного реагування на 
надзвичайні ситуації, характерні для 
осінньо-зимового періоду 2013-2014 
років (відповідно до рішень 
протоколу № 3 засідання Державної 
комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій). 
    Рішенням постійної комісії (від 
10.10. 2013р. Протокол № 9)   
створено  районний міжвідомчий 
оперативний штаб з координації дій 
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щодо забезпечення стабільної роботи 
об’єктів життєзабезпечення 
населення та соціальної сфери в 
осінньо-зимовий період 2013/14 року.    
    Постійною комісією Києво-
Святошинської районної державної 
адміністрації з питань техногенно-
екологічної безпеки та  надзвичайних     
ситуацій (протокол № 11 від 
10.10.13р.) розглянуто та прийнято 
відповідні рішення з таких питань: 
1. Про проведення командно – 
штабного навчання органів 
управління та сил цивільного захисту 
щодо порядку дій у разі ускладнення 
погодних умов і виникнення 
надзвичайних ситуацій, характерних 
для осінньо-зимового періоду. 
2. Про стан протипожежного захисту 
будинків підвищеної поверховості та 
висотних будинків на території 
Києво – Святошинського району. 
3. Про дотримання вимог пожежної 
безпеки під час проведення 
Новорічних та Різдвяних свят в 
закладах освіти, дошкільних дитячих 
закладах, будинках культури та 
відкритих територіях населених 
пунктів. 
    19 листопада 2013 року проведено 
командно – штабне навчання 
управління та сил цивільного захисту 
щодо порядку дій у разі ускладнення 
погодних умов і виникнення 
надзвичайних ситуацій, характерних 
для осінньо-зимового періоду та 
розширене засідання постійної 
комісії Києво-Святошинської 
райдержадміністрації з питань ТЕБ та 
НС. 

7 Забезпечення оповіщення населення 
про загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного, 
природного або воєнного 
(військового) характеру 

    Цехом телекомунікаційних послуг 
№ 20  ВАТ «Укртелеком», згідно 
плану–графіку,  проводиться планове 
профілактичне обслуговування 
регіональної системи цен-
тралізованого оповіщення населення. 
    Органами місцевого само-
врядування проводиться робота по 
придбанню вуличних гучномовців. 
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8 Удосконалення системи підготовки 
фахівців з питань цивільного захисту, 
навчання населення на районному 
рівні тощо 

    Проводиться робота по створенню 
навчально-консультативних пунктів з 
питань цивільного захисту при 
житлово-експлуатаційних 
організаціях та міських, сільських 
(селищних) радах.  
    На обласних курсах підвищення 
кваліфікації керівних кадрів 
навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Київської області 
пройшли підготовку: 50 осіб 
керівного складу підприємств, 
установ та організацій району. 
    У загальноосвітніх школах району 
вчителями та класними керівниками 
проводяться заняття за тематикою 
«Основи безпеки життєдіяльності». 

 
Витрати на реалізацію основних заходів у 2013 році 

 
№ 
з/п 

Назва заходу План  
тис. 
грн. 

Джерело  
фінансу-

вання 

Стан виконання  
за 2013 рік 
тис. грн.  

1 Створення (утримання) 
підрозділів місцевої 
(сільської) пожежної 
охорони Дмитрівської, ПП 
Борщагівської, 
Шпитьківської, Хотівської 
сільських рад 

 
600 

Місцевий 
бюджет 

  На виконання 
заходів пожежної 
безпеки у 2013 році 
заплановано виділити 
– 1323,663 тис. грн,   
фактично за 2013р. 
виділено за рахунок 
місцевих бюджетів 
всіх рівнів – 764,047 
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 

 
115 

Районний 
бюджет 

   Для запобігання, 
ліквідації над-
звичайних ситуацій 
техногенного і при-
родного характеру та 
їх наслідків рішенням 
сесії районної ради 
від 21.12.2012 р. 
№282-24-VI пе-
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редбачено виділення 
із районного бюджету 
150 тис. грн. 
резервного фонду. 
   Із місцевих 
бюджетів 
міськселищсільвикон-
комів затверджено 
виділення для цих 
цілей– 33,240 тис.грн. 
   Фактично за 2013р. 
виділено на 
ліквідацію наслідків 
НС за рахунок 
місцевих бюджетів 
всіх рівнів – 23,6 тис. 
грн. 

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

 
90 

Місцевий 
бюджет 

 
 

 ВСЬОГО: 905  787,647 (87%) 
 
 
10. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ 

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

Станом на 1.01.2014 року сума надходжень від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення до місцевих бюджетів району склала                      
7 658,8 тис. грн., а саме: 

Боярська міська рада – 118,9 тис. грн.  
Вишнева міська рада – 1 105,8 тис. грн. 
Бобрицька сільська рада – 32,9 тис. грн.  
Бузівська сільська рада – 325,1 тис. грн. 
Гатненська сільська рада – 78,5 тис. грн.  
Крюківщинська сільська рада – 511,0 тис. грн. 
Петрівська сілська рада – 1 697,9 тис. грн. 
Петропавлівсько- Борщагівська сільська рада – 2 434,5 тис грн.  
Софіївсько- Борщагівська сільська рада – 1 354,2 тис грн.  

У порівнянні з відповідним показником 2012 року сума надходжень збільшилась 
на 5 млн. 486,5 тис. грн. або на 139,6 %. 

 
 

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
       Обсяг експорту товарів. 
       За 9 місяців 2013 рік обсяг експорту товарів становить 172 922,3 тис. дол. США, 
що складає 235,5 % до відповідного показника 2012 року. 
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Обсяг імпорту товарів. 
Обсяг імпорту товарів за 9 місяців 2013 рік становить  1 млрд. 178 млн. 483,6 

тис.дол.США, що складає 115,6 % до відповідного показника 2012 року. 
 
 
13. ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2013 РІК 
 

№ 
з/п 

Назва 
підприємства 

Назва заходу Фінансу
-вання, 
тис.грн 

Джерела 
фінансу-

вання 

Стан 
виконання 
за 2013 рік  
тис. грн.  

1. Закупівля 
оргтехніки 

50  

2. Закупівля 
програмного 
забезпечення 

200  

3. Закупівля бланків 
технічної 
інвентарізації 

20  

4. Закупівля паперу 
для креслення; 
ватману формату 
А1, А3, А4; паперу 
для письма формату 
А3 та А4; 
канцтоварів 

100 18,1 

5. Закупівля кальки 
для креслення 
формату А3, А4 та 
рулонна 100 м 

30 1 

6. Закупівля 
господарських 
товарів 

20 3,1 

7. Закупівля 
паливно –
мастильних 
матеріалів 

270 80,8 

8. Утримання 
автотранспорту 

100 35,7 

9. Закупівля 
побутової техніки 

20  

10. Закупівля меблів 20  
11. Проведення 
повірки 
вимірювальних 
засобів 

10 

Власні 
кошти 
підприєм
ства 

 

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

Загальна сума: 840  138,7 
(17%) 
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1. Поточний ремонт 
основних засобів  

61,7 65,7 

2. Реконструкція 
котельні 

1 000 

Власні 
кошти 
підприєм
ства 

 

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

Загальна сума: 1 061,7   65,7 
(6,2%) 

1. Підтримка 
Інтернет-сайту 
підприємства 

25  

2. Рекламно-
інформаційна 
підтримка 
діяльності 
підприємства 

85 29,5 

3. Придбання 
офісної техніки, 
програмного 
забезпечення 

60 2,9 

4. Придбання GPS 
обладнання для 
прив’язки наземних 
рекламних 
конструкцій на 
топогеодезичних 
знімках місцевості 

20 2,4 

5. Розробка на 
основі 
геоінформаційної 
системи 
програмного 
забезпечення, з 
метою підвищення 
ефективності 
управління 
розміщенням 
зовнішньої реклами 
та МАФ у Києво-
Святошинському 
районі та створення 
Єдиного реєстру 
ОЗР та МАФ району  

315 88,4 

3. КП «Реклама» 

Придбання 
автотранспорту 

70 

Власні 
кошти 
підприєм
ств 

 

 

  Загальна сума: 575  123,2 
(21,4%) 

4. КУ 
«Трудовий 
архів» 

1. Придбання 
техніки та 
витратних 

19 Районни
й 

бюджет, 

1,9 
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матеріалів для 
створення належних 
умов зберігання 
документів та 
використання їх 
інформації 
2. Забезпечення 
волого-
температурного 
режиму зберігання 
документів 

8  

3. Підвищення рівня 
пожежної безпеки 
приміщення архіву 

1,6  

4. Забезпечення 
надійної охорони 
архівних приміщень  

8 

власні 
кошти 

підприєм
ств 

 
 

3,1 

5. Зміцнення 
матеріально-
технічної бази 
зберігання 
документів 

18  

6. Обладнання 
архіву 
комп’ютерною 
технікою 

7  

7. Участь 
працівників архіву у 
заходах з 
підвищення 
кваліфікації 

1,0 

Районни
й 

бюджет, 
власні 
кошти 

підприєм
ств 

 

 

  Загальна сума: 62,6  5 (8%) 
1. Укладка та 
асфальтування 
дороги до 
кладовища в місті 
Боярка 

50  

2. Установка 
бетонної огорожі 
кладовища        

 м. Боярка 

120  

3. Обрізка дерев на 
кладовищі м. Боярка 

15 15 

5. КП 
«Спецобслугову
вання населення 
Києво-
Святошинськог
о району» 

4. Поточний ремонт 
та фарбування 
огорожі кладовищ в 
м. Вишневе та м. 
Боярка 

 

5 

Районни
й 

бюджет, 
власні 
кошти 

підприєм
ств 

2,5 
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5. Придбання 
орг.техніки 

5  

6. Трактор  100  
7. Охорона кладовищ 40  

  

8. Поповнення 
уставного фонду 

50 

 

5 

  Загальна сума: 385  22,5 (6%) 
 Всього 

по підприємствах: 
2 924,3  355,1 

(12%) 
 
 
14. ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 
РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2013 РІК  
 

Відповідно до уточнених показників Плану економічного, соціального та 
культурного розвитку місцевих рад на 2013 рік, об’єм фінансування відповідних 
заходів в 2013 році становить 74 млн. 139,37 тис. грн., за 2013 рік виконання склало 
73 млн. 055,575  тис. грн., що становить 98,5 % до річного показника Програми.  
 
№ з/п Назва заходу План, 

тис. грн. 
Джерела 
фінансу-

вання 

Стан 
виконан-
ня за 2013 

рік  
тис грн.  

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 Ремонт та утримання міських доріг 1 046,5 Міський 

бюджет, 
державний 

бюджет 

1 046,5 

2 Придбання техніки для технічного 
забезпечення комунальних підприємств 
міста 

950 Міський 
бюджет 

950 

3 Реконструкція мереж вуличного 
освітлення 

500 Міський 
бюджет 

511,6 

4 Диспетчеризація міських 
артсвердловин  

150 Міський 
бюджет 

150 

5 Будівництво 4 світлофорних об’єктів  155 Міський 
бюджет 

150 

6 Реконструкція котельні Боярської ЗОШ 
№ 4 

107,342 Субвенція 
з держ. 

бюджету  

107,342 

 ВСЬОГО: 2 908,842  2 915,442 
(100,2%) 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 
1 Реконструкція тепломереж діаметром 

500 мм по вул. Київська та Ломоносова 
630 Міський 

бюджет 
630 

2 Реконструкція внутрішньо дворових 
доріг по вул. Святошинська, 7, 9, та 
Жовтнева,17 

296 Міський 
бюджет 

296 
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3 Будівництво дитячих майданчиків 
(5шт) 

200 Міський 
бюджет 

200 

4 Капітальний ремонт сталевої 
водопровідної мережі Ду-600 
довжиною 100 м/п на ПЄ 400 

310 Міський 
бюджет 

310 

5 Капітальний ремонт водогону Ду-100 
довжиною 450 м/п на ПЄ 400 Ду-250 

280 Міський 
бюджет 

280 

6 Проект та реконструкція підстанції на 
котельні № 1 по вул. Київська,11 

555,5 Міський 
бюджет 

555,5 

7 Проект та реконструкція роботи 
системи автоматики котла КВГМ-30 
вул. Київська,11 

180 Міський 
бюджет 

180 

8 Реконструкція систем тепло 
забезпечення житлових будинків  

167 Міський 
бюджет 

160 

9 Капітальний ремонт покрівлі житлових 
будинків по вул. Київська,5 
Святошинська, 40, 41-а, Південна, 5-а 

360 Міський 
бюджет 

360 

10 Придбання контейнерів для сміття 
(ЖЕД № 1, 2, 3, 4-100 шт.) 

98 Міський 
бюджет 

98 

11 Капітальний ремонт наружних стін у 
гуртожитку по вул. Святошинська,42 

400 Міський 
бюджет 

400 

12 Капітальний ремонт з утеплення стін у 
житлових будинках по вул. Київська,1, 
Святоюрівська,11 

273 Міський 
бюджет 

272,6 

13 Капітальний ремонт відмостки і цоколя 
по вул. Ватутіна,20, 20-а 

53 Міський 
бюджет 

53 

14 Капітальний ремонт житлових будинків 146 Міський 
бюджет 

146 

15 Проект будівництва каналізації по вул. 
Гоголя 

29 Міський 
бюджет 

29 

16 Придбання обладнання для 
енергозбереження в житлових 
будинках 

80 Міський 
бюджет 

80 

17 Придбання установки частотного 
перетворювача мережного насосу 
потужністю 160 кВт на котельні № 1 

180 Міський 
бюджет 

180 

18 Придбання установки часткового 
перетворювача димососа котла КВГМ-
300 потужністю 160 кВт по вул. 
Київська,11 

180 Міський 
бюджет 

180 

19 Придбання техніки та обладнання для 
благоустрою 
 

194,3 Міський 
бюджет 

181,2 

20 Реконструкція бульвару Південний із 
встановленням декоративного фонтану 

600 Міський 
бюджет 

600 

21 Реконструкція футбольного поля та 
прилеглої території по вул. Жовтневій 

2 150 Міський 
бюджет 

2 150 

22 Проект реконструкції вул. Чорновола 99 Міський 
бюджет 

99 
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23 Реконструкція державної системи на 
кладовищі 

50 Міський 
бюджет 

50 

24 Будівництво незавершеного об’єкту 
приміщення дитячої поліклініки по вул. 
Жовтневій, 31-а 

3 855,048 Міський 
бюджет, 

субвенція 
з 

держ.бюд
жету 

3 855,048 

25 Придбання обладнання та устаткування 
для потреб дитячої поліклініки по вул. 
Жовтневій, 31-а в м. Вишневе Києво-
Святошинського району Київської 
області 
 

454,521  454,521 

26 Реконструкція приміщення по вул. 
Святошинська,29 

990 Міський 
бюджет 

990 

27 Капітальні видатки на ремонт та 
придбання обладнання ДНЗ міста 

2 292,3 Міський 
бюджет 

2 292,3 

28 Реконструкція мережі зовнішнього 
освітлення по вул. Л.Українки (від вул. 
Святошинської до вул. Київської) 
м.Вишневе 

327,345 Субвенція 
з 

державног
о бюджету  

327,345 

29 Реконструкція мережі зовнішнього 
освітлення по вул. Жовтневій 
м.Вишневе 

123,623 Субвенція 
з 

державног
о бюджету  

123,623 

30 Капітальний ремонт сталевої 
водопровідної мережі Ду-600 
довжиною 210м/п на ПЄ400 по вул. 
Київська,6-а (територія ГБК 
«Вишневий» та 430 м/п від перехрестя 
вул. Київська та Жовтнева до 
гаражного кооперативу «Озерний») 

310 Міський 
бюджет 

310 

31 Придбання насосного обладнання на 
КНС № 1 по вул. Київська,2 

180 Міський 
бюджет 

180 

32 Капітальний ремонт ділянки 
каналізаційної мережі по пров. 
Радянському 78 м/п 

150 Міський 
бюджет 

150 

33 Проект будівництва резервуара чистої 
води по вул. Промислова,2 на 3 тис. 
м.куб. 
 

63,4 Міський 
бюджет 

63,4 

34 Будівництво магістрального 
водопроводу по вул. Залізничній  

164,3 Міський 
бюджет 

164,3 

35 Капітальний ремонт доріг то вулиць: 
Балукова, Ватутіна 

173,5 Міський 
бюджет 

173,5 

36 Реконструкція доріг та тротуарів 
м.Вишневе по вулицях: Південна, 
Машинобудівників, Першотровнева  

245,162 Міський 
бюджет 

245,162 



 54 

37 Реконструкція тротуару по бульвару 
Південний  

110,4 Міський 
бюджет 

110,4 

38 Придбання технічних засобів-відео та 
комп’ютерного обладнання для 
системи відеоспостереження  

99 Міський 
бюджет 

99 

39 Розроблення містобудівної 
документації (план зоеування) 

290 Міський 
бюджет 

290 

40 Капітальний ремонт тротуарів по вул. 
Святошинській  

648 Міський 
бюджет 

648 

41 Капітальний ремонт дороги по вул. 
Залізничній (від вул. Зелена до вул. 
Святошинська) з улаштуванням зливної 
каналізації 

300 Міський 
бюджет 

300 
 

42 Капітальний ремонт пам’ятника Т.Г. 
Шевченку м.Вишневе 

2 790,9 Міський 
бюджет 

2 790,39 

43 Реконструкція ДНЗ «Теремочок» 120 Міський 
бюджет 

120 

44 Реконструкція ДНЗ «Яблунька» 255,3 Міський 
бюджет 

255,3 

45 Реконструкція ДНЗ «Ромашка» 219,1 Міський 
бюджет 

219,1 

46 На виготовлення проекту встановлення 
томографа та реконструкції 
приміщення Вишневої міської лікарні 
по вул. Машинобулівників  

69,9 Міський 
бюджет 

69,9 

 ВСЬОГО: 21  
742,599 

 21 715,589 
(99,9%) 

ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
1 Реконструкція центральної 

водопровідної мережі в смт.Чабани 
100 Спонсорсь

кі кошти 
100 

2 Реконструкція дорожнього покриття 
окремої частини вул. Садова в 
с.Новосілки 

600 Субвенція 
з держ. 

бюджету 

600 

3 Влаштування тротуару та стоянки 
легкового автомобільного транспорту 
на окремій частині вул. Садова в 
с.Новосілки 

400 Субвенція 
з 

державног
о бюджету 

40 

4 Встановлення автоматичного 
світлофору на перехресті вул. Кірова з                         
вул. Машинобудівників 

150 Субвенція 
з 

державног
о бюджету 

150 

5 Реконструкція, ремонт та 
облаштування мережі вуличного 
освітлення  

200 Місцевий 
бюджет 

160 

6 Поточний ремонт дошкільних 
навчальних закладів 

100 Місцевий 
бюджет 

196 

7 Виконання селищної програми «З 
турботою про кожного» 
 

140 Місцевий 
бюджет 

120 
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8 Будівництво дитячого майданчика по 
вул. Садова, 8 в с. Новосілки 

80 Місцевий 
бюджет 

80 

9 Розробка проекту генерального плану 
смт. Чабани 

99 Місцевий 
бюджет 

99 

10 Розробка проекту генерального плану 
с. Новосілки 

99 Місцевий 
бюджет 

 

 ВСЬОГО: 1 968  1 545 
(78,5%) 

БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт доріг по вул. К. Маркса, Зелена, 

Калініна, Шевченка, Гагаріна в 
с.Білогородка 

120 Місцевий 
бюджет 

120 

2 Проектування дільничної лікарні  30 Місцевий 
бюджет 

30 

3 Вирізка аварійних дерев 5 Місцевий 
бюджет 

5 

4 Проведення благоустрою біля ДОТу    
№ 402 

5 Місцевий 
бюджет 

5 

 ВСЬОГО: 160  160 
(100%) 

БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція приміщення будинку 

культури ФАПу, школи та бібліотеки 
(заміна котлів)  

30 Кошти 
спонсорів 

30 

2 Заміна системи опалення в приміщенні 
ФАПу, школи та бібліотеки 

80 Кошти 
спонсорів 

80 

3 Заміна вікон в приміщенні будинку 
культури, ФАПу, школи та бібліотеки  

45 Кошти 
спонсорів 

45 

4 Облаштування санвузла в приміщенні 
ФАПу 

15 Кошти 
спонсорів 

15 

5 Реконструкція ліній електропередач по 
вул. Шкільній  
 

100 Місцевий 
бюджет  

100 

 ВСЬОГО: 270  270 
(100%) 

БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт бібліотеки в с.Бузова 30 Спонсорсь

кі кошти 
30 

2 Електрифікація вул. Озерна та вул. 
Освітня в с.Бузова 

40 Спонсорсь
кі кошти 

40 

3 Ремонт двох груп дитячогосадочка 7,3 Спонсорсь
кі кошти 

7,3 

4 Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ст. в 
с.Бузова, вул. Леніна,19 

677,592 Субвенція 
з держ. 

бюджету 

677,592 

5 Оздоровлення дітей у Бузівській ЗОШ 40 Державни
й бюджет 

40 

6 Додаткові роботи: 
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7 Виготовлення технічної документації із 
землеустрою дитячого садка 

 Державни
й бюджет 

7,5 

8 Виговлення технічної документації із 
землеустрою дільничної лікарні 

 Державни
й бюджет 

8 

 ВСЬОГО: 794,892  810,392 
102%) 

ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво доріг з твердим покриттям 200 Бюджетні 

кошти 
200 

2 Поточний ремонт ліхтарів вуличного 
освітлення на території сіл                    
Віта-Поштова та Юрівка 

30 Бюджетні 
кошти 

30 

3 Виїзне оздоровлення дітей 85 Спонсорсь
кі кошти 

85 

 ВСЬОГО: 315  315 
(100%) 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт асфальтного 

покриття доріг та тротуарів 
80 Місцевий 

бюджет 
85 

2 Виділення коштів на матеріальну 
допомогу пристарілим, одиноким 
громадянам та ветеранам праці 

50 Місцевий 
бюджет 

45 

3 Ремонт адміністративної будівлі 
Гатненської сільської ради по вул. 
Київська,138 

250 Місцевий 
бюджет 

245 

4 Облаштування вуличного освітлення 
нового масиву 

60 Місцевий 
бюджет 

66,9 

5 Встановлення світлофору на перехресті 
вул. Київської та Леніна 

99 Місцевий 
бюджет 

99 

6 Капітальний ремонт площинного 
спортивного майданчика по вул. 
Космонавтів, 1 в с. Гатне Києво-
Святошинського району Київської 
області 
 

341,76 Субвенція 
з 

держбюдж
ету 

341,76 

 ВСЬОГО: 880,76  882,66 
(100,2%) 

ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Провести капітальний ремонт вулиці 
Гагаріна 

60 Місцевий 
бюджет 

30 

2 Проведення асфальтно-бетонного 
покриття вулиць Депутатська – 100 
п/м; Бородавки – 600 п/м; Воронкова – 
200 п/м; І. Франка – 200 п/м, Гагаріна-
200 п/м 
 

1 000 Місцевий 
бюджет 

Спонсорсь
кі кошти 

1 000 

3 Провести капітальний ремонт вулиці 
Висоцького 

60 Місцевий 
бюджет 

30 
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4 Реконструкція ДНЗ «Сонечко» 90 Місцевий 
бюджет 

Спонсорсь
кі кошти 

90 

5 Поточний ремонт вул. Шевченка 90 Місцевий 
бюджет 

90 

6 Поточний ремонт вул. Цвіткової 30 Спонсорсь
кі кошти 

30 

7 Ремонт даху будинку культури 
с.Гореничі 

300 Спонсорсь
кі кошти 

300 

8 Ремонт будинків та покрівлі по вул. 
Петровського та Гайдая,1, 2, 3, 4 

500 Місцевий 
бюджет 

Спонсорсь
кі кошти 

250 

9 Проведення облагородження джерела 
по пров.Шевченка, вул. Будівельників 
та вул. М. Рильського 

30 Спонсорсь
кі кошти 

30 

10 Провести поточний ремонт даху 
будинка по вул. Садова,4-а 

20 Спонсорсь
кі кошти 

20 

     
с. Стоянка 

11 Улаштування освітлення по вул. Лісна 
та Дачна  

70 Місцевий 
бюджет 

Спонсорсь
кі кошти 

50 

12 Реконструкція ТП по вул. Дачна та вул. 
Меліораторів 

200 Місцевий 
бюджет 

200 

с. Лука 
13 Будівництво водовідведення дощової 

води з вул. Л.Українки до вул. 
Шевченка 

50 Спонсорсь
кі кошти 

 

14 Проведення ямкового ремонту доріг по 
вул. Л. Українки, Леніна, Вавілова 

30 Місцевий 
бюджет 

30 

15 Ремонт освітлення по вул. Л.Українки 
та Вавилова 

30 Місцевий 
бюджет 

15 

16 Провести асфальтобетонне покриття по 
вул. Вишневе 

250 Місцевий 
бюджет 

250 

с. Гнатівка 
17 Облаштування освітлення по                     

вул. Перепилина 
30 Місцевий 

бюджет 
15 

18 Проведення асфальтування дороги від 
пров. Старо-Житомирського до вул. 
Шевченка, 250 м.п 

170 Місцевий 
бюджет 

170 

19 Підведення водопостачання питної 
води до території ФАПа з 
установленням затворного крану 

10 Спонсорсь
кі кошти 

10 

20 Святкування дня села  Спонсорсь
кі кошти 

 

10 
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21 Будівництво церкви 130 Спонсорсь
кі кошти 

130 

22 Святкування 8 березня 20 Спонсорсь
кі кошти 

20 

23 Проведення обрізки аварійних дерев  30 Спонсорсь
кі кошти 

30 

24 Капітальний ремонт вулиці Гагаріна  Спонсорсь
кі кошти 

60 

25 Проведення капітального ремонту 
вулиці Висоцького 

 Спонсорсь
кі кошти 

60 

26 Поточний ремонт вул. Шевченка та 
Депутатської  

 Спонсорсь
кі кошти 

180 

27 Пусконалагуджувальні роботи на 
очисних спорудах села 

 Спонсорсь
кі кошти 

260 

 ВСЬОГО: 3 200  3 360 
(105%) 

ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція дорожнього покриття по 

вул. Лісна та Раменська 
160 Субвенція 

з 
державног
о бюджету 

 

2 Складання технічної документації із 
землеустрою сіл Горенка та Мощун 

99 Місцевий 
бюджет 

99,9 

3 Закупівля причепу для тракторів 12 Місцевий 
бюджет 

11,8 

4 Ремонт та реконструкція Горенської 
сільської ради 

70 Місцевий 
бюджет 

 

5 Ремонт та реконструкція клубу в                  
с. Мощун 

30 Місцевий 
бюджет 

 

6 Ремонт та реконструкція ДНЗ «Казка» 97 Субвенція 
з держ. 

бюджету 

98,8 

7 Ремонт та заміна вхідних дверей в 
бібліотеках с. Горенка та с. Мощун 

10 Місцевий 
бюджет 

 

8 Закупівля помпи та мастило-паливних 
матеріалів для гасіння торфів 

10 Місцевий 
бюджет 

20,6 

 Додаткові роботи:    
9 Заміна вікон в приміщенні сільської 

ради 
 Місцевий 

бюджет 
9,1 

10 Оздоровлення дітей  Місцевий 
бюджет 

97,4 

11 Капітальне будівництво завнішнього 
електропостачання вуличного 
освітлення в с.Горенка 

 Місцевий 
бюджет 

146,2 

12 Придбання електричних приладів, 
текстиль, килими, подарунки до 
випускного у дитячому садку в 
с.Горенка 
 

 Місцевий 
бюджет 

6,1 



 59 

13 Реконструкція памятника воїнам ВВВ  Місцевий 
бюджет 

12 

14 Капітальний ремонт металево-бетоної 
споруди (монах) в с.Горенка 

 Місцевий 
бюджет 

18 

15 Реконструкція мосту через річку 
Мощун в с.Мощун 

 Місцевий 
бюджет 

35 

16 Поточний ремонт доріг с.Горенка, вул. 
Леніна, Садова, Польова, Кільцева, 
Папулова 

 Місцевий 
бюджет 

60 

17 Купівля пожежної газової сигналізації в 
приміщення сільської ради 

 Місцевий 
бюджет 

16,1 

18 Проведення поточного ремонту 
виличного освітлення 

 Місцевий 
бюджет 

10 

19 Розкидувач для добрива  Місцевий 
бюджет 

4,4 

20 Текстильні вроби постільної білизни 
(ДНЗ «Казка») 

 Місцевий 
бюджет 

35,6 

21 Придбання комп’ютерної техніка 
(Горенської сільської ради) 

 Місцевий 
бюджет 

12,4 

22 Придбання баяну для клубу в с.Мощун  Місцевий 
бюджет 

32,9 

23 Передплата періодичних видань  Місцевий 
бюджет 

17,9 

24 Українська сценічні костюми  Місцевий 
бюджет 

21 

 ВСЬОГО: 488  765,8 
(156,9%) 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Електрифікація та газифікація нових 

житлових масивів 
100 Місцевий 

бюджет 
забудівник 

20 

2 Реконструкція вуличного освітлення 40 Місцевий 
бюджет 

38 

3 Ремонт багатоповерхових будинків 500 Місцевий 
бюджет 

1 058 

4 Реконструкція дитячого садка 300 Місцевий 
бюджет 

568 

5 Реконструкція системи опалення  50 Районний 
бюджет 

59 

6 Капітальний ремонт вулиць  
Озерної в с. Дмитрівка та Лісової в 
с.Капітанівка 

200 Районний 
бюджет 

240 

7 Реконструкція системи водопостачання 
і водовідведення в с. Дмитрівка 

2 500 Місцевий 
бюджет 

 

8 Капітальний ремонт системи опалення 
Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ 

477,155 Субвенція 
з 

держбюдж
ету 

 

477,155 
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 Додаткові роботи:    
9 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по ремонту вулиць 
 Місцевий 

бюджет 
83 

10 Поточний ремонт вулиць  Місцевий 
бюджет 

60 

11 Поточний ремонт будинку культури  Місцевий 
бюджет 

99,9 

12 Поточний ремонт вуличного освітлення  Місцевий 
бюджет 

33 

 ВСЬОГО: 3 547,155  2 636,055 
(74,3%) 

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Придбання обладнання для будинку 

культури 
15 Місцевий 

бюджет 
15 

2 Поточний ремонт доріг по вулицях села 45,7 Субвенція 
з держ- 

бюджету  

45,7 

3 Заміна вікон ДНЗ «Казкова рибка» 100 Місцевий 
бюджет 

63,2 

4 Огорожа кладовища 70 Місцевий 
бюджет 

 

5 Ремонт мережі електроживлення 300 Місцевий 
бюджет 

300 

6 Благоустрій села 55 Місцевий 
бюджет 

55 

 ВСЬОГО: 585,7  478,9 
(82%) 

КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Благоустрій кладовищ сіл Княжичі та 

Жорнівка 
40 Кошти 

спонсорів 
40 

2 Поточний ремонт вулиць с. Жорнівка 
 

100 Бюджетні 
кошти 

100 

3 Освітлення зупинки в с.Жорнівка  10 Кошти 
спонсорів 

10 

 ВСЬОГО: 150  150(100%) 
КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція ДНЗ «Барвінок» 790,224 Місцевий 
бюджет 

790,224 

2 Допомога у капітальному ремонті 
спортивного залу Крюківщинської 
ЗОШ 

100 Спонсорсь
кі кошти 

100 

3 Реконструкція доріг села та поточний 
ремонт доріг 

187,7 Державни
й бюджет 

188 

4 Систематичне обслуговування 
вуличного освітлення 

99 Місцевий 
бюджет 

99 

5 Поточний ремонт доріг села 90 Місцевий 
бюджет 

113 

6 Будівництво тротуарів, реконструкція 
доріг села 

650 Місцевий 
бюджет 

714 
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7 Будівництво огорожі нового кладовища 150 Місцевий 
бюджет 

150 

8 Реконструкція приміщення 
медамбулаторії 

100 Місцевий 
бюджет 

120 

9 Матеріальна допомога жителям села 45 Місцевий 
бюджет 

45 

10 Реалізація Програми «Розвиток спорту 
в с. Крюківщина» 

10 Місцевий 
бюджет 

6 

 Додаткові роботи:    
11 Поточний ремон трансформаторної 

підстанції 
 Місцевий 

бюджет 
10,7 

 ВСЬОГО: 2 221,924  2 335,924 
(105%) 

ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво дитячого садка 790,224 Субвенція 

з 
державног
о бюджету 

790,224 

2 Надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим жителям та 
інвалідам с. Лісники 

4 Місцевий 
бюджет 

7,9 

3 Проведення будівництва дороги по вул. 
Вітряні Гори та ремонт доріг по вул. 
Панська, Центральна, Клубна, 
Піведенна, Вітряна 

70,6 Спонсорсь
кі кошти 

 

3 Будівництво дитячого садка 0,2 Кошти 
інвесторів  

0,175 

 ВСЬОГО: 865,024  798,199 
(92,3%) 

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Облаштування асфальтного покриття 

вулиць 
65 Місцеві 

кошти 
65 

2 Будівництво церви 100 Спонсорсь
кі кошти 

100 

3 Ремонт приміщення медамбулаторії 30 Місцеві 
кошти 

30 

 ВСЬОГО: 195  195 
(100%) 

МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво сцени в центрі села 30 Спонсорсь

кі кошти 
30 

2 Будівництво дитячого майданчика по 
вул. Радянській 

5 Спонсорсь
кі кошти 

5 

3 Будівництво автобусних зупинок по 
склу Мироцьке 

11 Спонсорсь
кі кошти 

11 

4 Встановлення проточних фільтрів для 
води в їдальнях ДНЗ «Лелеченя» та 
Мироцької ЗОШ І-ІІ ст.  

10 Спонсорсь
кі кошти 

10 

 ВСЬОГО: 56  56 (100%) 
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МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво очисних споруд 2 000 Спонсорсь

кі кошти 
2 895 

2 Будівництво (реконструкція) 
приміщення бувшого меблевого 
магазину під культ.-розваж. Центр 

2 000 Залучені 
кошти 

2 000 

3 Будівництво ставків на території 
сільської ради 

700 Залучені 
кошти 

300 

 Будівництво топкової котельні М. 
Рубежівської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини в с. 
Михайлівка Рубежівка Києво-
Святошинського району 

240  233 

 ВСЬОГО: 4 940  5 428 
(110%) 

МУЗИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Облаштування дитячого майданчика в          

с. Неграші 
9 Бюджетні 

кошти 
 

 Додаткові роботи:    
2 Розробка робочого проекту топкової 

сільського клубу с.Неграші 
 Бюджетні 

кошти 
9 

3 Видача техумов на газифікацію 
сільського клубу с.Неграші 

 Бюджетні 
кошти 

0,8 

 ВСЬОГО: 9  9,8 
(109%) 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт вулиць села 

Малютянка та тротуарної доріжки по 
вулиці Ботанічній 

44,4 Благодійн
а 

допомога 

44,4 

2 Влаштування вуличного освітлення 6 Бюджетні 
кошти 

6 

3 Обрізка аварійних дерев 10  10 
4 Будівництво та реконструкція 

інженерної інфраструктури з 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації в адміністративних межах 
села Малютянка 

1 499,301 Субвенція 
з дер. 

бюджету 

1 499,301 
 

5 Будівництво електричних мереж в 
с.Малютянка 

2 450,044 Субвенція 
з дер. 

бюджету 

2 450,044 

 ВСЬОГО: 4 792,15  4 792,15 
(100%) 

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт приміщення та облаштування 

фасаду ДНЗ «Буратіно» 
400 Місцевий 

бюджет 
764 

2 Благоустрій села, асфальтування 
вулиць с. Петрівське 

200 Місцевий 
бюджет 

336,2 

3 Облаштування дитячих майданчиків 150 Місцевий 
бюджет 

99,9 
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4 Ремонт та обладнання колодязів 100 Місцевий 
бюджет 

8,6 

5 Закінчення освітлення вулиць Амосова, 
Богдана Хмельницького 

30 Місцевий 
бюджет 

 

6 Облаштування зупинок 60 Місцевий 
бюджет 

 

7 Облаштування сільського кладовища 50 Місцевий 
бюджет 

50 

8 Встановлення огорожі на кладовищі 100 Місцевий 
бюджет 

69,6 

 ВСЬОГО: 1 090  1 328,3 
(121,8%) 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт колодязів 

громадського користування 
4 Місцевий 

бюджет 
 

2 Поточний ремонт доріг по вул. Польова 
та 40-р. Перемоги 

144,9 Субвенція 
з 

держбюдж
ету 

99,5 

3 Надання субвенції Шпитьківській ЗОШ 
та дільничній лікарні на ремонт 

20 Місцевий 
бюджет 

32 

4 Санітарне очищення території сільської 
ради 

5 Місцевий 
бюджет 

3 

5 Придбання препаратів для стерилізації 
бродячих собак 

2 Місцевий 
бюджет 

 

6 Благоустрій та облаштування оберігу 
села 

2 Місцевий 
бюджет 

1 

7 Ремонт зупинок по вул. Л.Українки та 
Шевченка 

2 Місцевий 
бюджет 

 

8 Виготовлення кошторисної 
документації на облаштування опорної 
стіни на частині вул. Гагаріна 

36,4 Місцевий 
бюджет 

36,4 

9 Облаштування пантусів біля 
адміністративного приміщення 

2 Місцевий 
бюджет 

 

10 Оформлення документації щодо 
постійного користування земельною 
ділянкою для будівництва дидячого 
садка в с.Петрушки 

8 Місцевий 
бюджет 

8 

11 Надання матеріальної допомоги 
жителям села 

12 Місцевий 
бюджет 

29,3 

12 Оздоровлення дітей школярів у 
пришкільному таборі Шпитьківської 
ЗОШ 

6 Місцевий 
бюджет 

4,8 

13 Виписка газет та журналів 6 Місцевий 
бюджет 

7,5 

 Додаткові роботи:    
14 Виготовлення нової грошової оцінки по 

землі 
 Місцевий 

бюджет 
33,6 

15 Поточний ремонт автобусних зупинок  Спонсорсь 3,5 
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кі кошти 
16 Виготовлення кошторисної 

документації по реконструкції ставу 
 Місцевий 

бюджет 
21,3 

 ВСЬОГО: 250,3 
 

 279,9 
(112%) 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво дитячого садка на 150 

місць по вул. Парковій 
4 500 Місцевий 

бюджет 
4 500 

2 Реконструкція приміщення будинку 
дитячої творчості по вулиці 
Кооперативна, 1 

414,33 Місцевий 
бюджет, 

субвенція 
з 

державног
о бюджету  

414,330 

3 Придбання автомобілів для вивезення 
сміття КП «Благоустрій» 

611,7 Місцевий 
бюджет 

611,7 

4 Утримання КП «Благоустрій» 1 286,2 Місцевий 
бюджет 

1 286,2 

5 Фінансування та утримання КП 
«Благоустрій» 

481,4 Місцевий 
бюджет 

481,4 

6 Виділення коштів на передачу 
безхозних об’єктів на баланс 
експлуатуючих організацій та 
вирішення питань їх утримання 

7,8 Місцевий 
бюджет 

7,8 

7 Ремонт, реконструкція, будівництво 
доріг та тротуарів 
 

1 639,5 Місцевий 
бюджет 

1 639,5 

8 Будівництво та обладнання дитячих 
майданчиків 

50 Місцевий 
бюджет 

712 

9 Благоустрій сільських кладовищ 99,6 Місцевий 
бюджет 

99,6 

10 Фінансування по утриманню сільського 
стадіону та Програми по розвитку 
фізичної культури та спорту  

500 Місцевий 
бюджет 

480 

11 Фінансування культурно-масових 
заходів  

200 Місцевий 
бюджет 

182,6 

12 Фінансування газети «Трибуна 
Петропавлівської Борщагівки» 

300 Місцевий 
бюджет 

300 

13 Надання матеріальної допомоги 
інвалідам ВВВ та учас. бойових дій 

230 Місцевий 
бюджет 

248 

14 Утримання сільської пожежної 
команди 

272 Місцевий 
бюджет 

263,2 

15 Утримання громадського формування 
по дотриманню громадського 
правопорядку 

285 Місцевий 
бюджет 

285 

 ВСЬОГО: 10  
877,53 

 11 511,33 
(106%) 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт вуличного освітлення 200 Місцевий 99 
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бюджет 
2 Поточний ремонт доріг 2 000 Місцевий 

бюджет, 
спонсорсь
кі кошти 

1 496 

3 Ремонт та утримання дитячого садка 3 000 Місцевий 
бюджет 

2 617 

4 Забезпечення поливу стадіону, 
кладовище 

6 Місцевий 
бюджет 

5,8 

5 Утримання світлофорів, 
переобладнання  

100 Місцевий 
бюджет 

45 

6 Встановлення дорожніх знаків 20 Місцевий 
бюджет 

 

7 Проведення озеленення паркових 
насаджень 

50 Спонсорсь
кі кошти  

95 

8 Проведення робіт по ремонту даху в 
школі 

300 Місцевий 
бюджет 

630 

9 Проведення відлову бродячих собак 10 Місцевий 
бюджет 

 

10 Фінансування культурно-масових 
заходів 

50 Місцевий 
бюджет 

70 

11 Проведення новорічних свят, 
подарунки 

30 Місцевий 
бюджет 

25 

12 Фінансування програми розвитку 
фізичної культури та спорту 

30 Місцевий 
бюджет 

48 

13 Виконання робіт по будівництву та 
реконструкції доріг 

1 500 Місцевий 
бюджет 

1 298 

14 Надання матеріальної допомоги 
соціально незахищеним громадянам 

200 Місцевий 
бюджет 

195,9 

15 Будівництво церкви 500 Спонсорсь
кі кошти 

35 

16 Встановлення дитячих майданчиків 200 Спонсорсь
кі кошти 

90 

17 Обрізка дерев 100 Місцевий 
бюджет 

98,8 

 ВСЬОГО: 8 266  6 848,5 
(83%) 

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Розробка проекту землеустрою щодо 

інвентаризації земель с.Нове 
100 Кошти від 

с/г втрат 
80 

2 Реконструкція вул. Садова с.Нове 300 Місцевий 
бюджет 

300 

3 Ямковий ремонт вулиць села 
Островського та Леніна 

100 Місцевий 
бюджет 

110 

4 Капітальний ремонт будинку культури 500 Місцевий 
бюджет 

306 

5 Будівництво по вул. Корчагіна 182 Субвенція 
з держ. 

Бюджету 

136 
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6 Капітальний ремонт даху по вул. 
Шевченка,12 

80 Місцевий 
бюджет 

67 

7 Реконструкція меморіального 
комплексу загиблих воїнів по вул. 
Шевченка та благоустрій прилеглої 
території  

100 Місцевий 
бюджет 

100 

8 Ремонт вул. Довженка, вул. 
Механізаторів та вул. Радянська 

168 Місцевий 
бюджет 

147 

9 Участь дитячих та дорослих команд з 
футболу, волейболу, легкої атлетики в 
змаганнях різних рівнів 

20 Місцевий 
бюджет 

20 

 ВСЬОГО: 1 550  1 266 
(82%) 

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Фінансування програми «Оздоровлення 

та відпочинку дітей» 
20 Місцевий 

бюджет 
58,2 

2 Надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим жителям та 
інвалідам с. Ходосівка 

40 Місцевий 
бюджет 

32 

3 Співпраця з Ходосівською ЗОШ 50 Благодій-
на 

допомога 

150 

4 Співпраця з ПП та ТОВ щодо надання 
ними робочих місць для місцевого 
населення 

постійно -  

5 Ремонт водопровідних башт 150 Місцевий 
бюджет 

120 

6 Капітальний ремонт майстерні 
Ходосівської ЗОШ 

100 Місцевий 
бюджет 

100 

7 Капітальний ремонт спортзалу 
Ходосівської ЗОШ 

100 Місцевий 
бюджет 

100 

 ВСЬОГО: 460  560,2 
(121,8%) 

ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція ДНЗ «Струмочок» 300 Місцевий 

бюджет, 
кошти 

фізичних 
та юр. осіб 

 

409,1 

2 Забезпечення харчуванням учнів І-VІІ, 
Х класів Хотівського навчального 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст. -гімназія» 

85,26 Місцевий 
бюджет 

85,26 

3 Забезпечення розрахунків за 
комунальні послуги та енергоносії в 
закладах охорони здоров’я  

23,107 Місцевий 
бюджет 

23,107 

4 Каптальний ремонт спортивного 
комплексу Хотівський навчально-

288,127 Субвенція 
з 

288,127 
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виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-гімназія" Києво-
Святошинського району Київської області 

держ.бюд
жету 

5 Забезпечення розрахунків за комунальні 
послуги та енергоносії в закладі освіти 

109 Місцевий 
бюджет 

109 

 ВСЬОГО: 805,494  914,594 
(113%) 

ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Початок добудови ДНЗ «Світлячок» 

села Шпитьки 
400 Субвенція 

з держ. 
бюджету 

 

2 Реконструкція вуличного освітлення в         
с. Шпитьки вулиць Щорса, 
Лермонтова, Гоголя, Ватутіна, Нова, 
с.Лесне, вул. Лісна 

200 Благодійні 
кошти 

 

3 Будівництво даху молодіжного центру 
в с. Мрія 

100 Благодійні 
кошти 

 

4 Виготовлення державних актів на 
паркову територію та зони відпочинку 
біля ставка Кошара; будівництво 
артсвердловин в с. Шпитьки, с. Мрія, 
Горбовичі; розміщення молодіжного 
центру в с. Мрія; будівництво храму в          
с. Лісне; розміщення станції з 
підготовлення вод в с. Шпитьки 

40 Благодійні 
кошти 

 

5 Виготовлення державних актів на 
будівництво багатоквартирних 
будинків та організації прибудинкової 
території в селах Шпитьки та Лісне 

10 Благодійні 
кошти 

 

 Додаткові роботи:    
6 Купівля проводу для монтажу 

лічильника та заміна лічильника в ДНЗ 
«Світанок» 

 Благодійні 
кошти 

31,2 

7 Перше підключення вуличного 
освітлення с.Шпитьки та надання 
транспортних послуг, придбання 
товарів для ремонту електрощита 
вуличного освітлення вулиці Гагаріна в 
с.Шпитьки 
 

 Благодійні 
кошти 

1,98 

8 Купівля настінної сушки для 
Шпитьківської ЗОШ І-ІІІ ст.  

 Благодійні 
кошти 

5,91 

9 Розробка генеральних планів с. 
Шпитьки, с. Горбовичі, с. Лісне, с.Мрія 

 Благодійні 
кошти 

95,37 

10 Ремонт даху дільничної лікарні 
с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

32,61 

11 Купівля насосу циркулярного  Благодійні 
кошти 

6,57 

12 Участь футбольних команд СК  Благодійні 24,6 
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кошти 
13 Утримання дитячої ФК СК «Шпитьки»  Благодійні 

кошти 
8,3 

14 Закупівля паперу та канцелярських 
товарів для Шпитьківської сільської 
ради 

 Благодійні 
кошти 

1,9 

15 Купівля кабеля на артсвердловину № 1  Благодійні 
кошти 

2,3 

16 Купівля автошини для сміттєвоза КП 
«Добробут» 

 Благодійні 
кошти 

23,9 

17 Купівля канцтоварів для пришкільного 
табору Шпитьківської ЗОШ,придбання 
матеріалів для ремонту вузла обліку 
холодної води, будматеріалів для 
ремонтних робіт 

 Благодійні 
кошти 

38 

18 Купівля меблів для Шпитьківського 
МНВК 

 Благодійні 
кошти 

3,2 
 

19 Купівля будматеріалів для 
облаштування дзвіниці Свято-
Покровської церкви с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

1,6 

20 Купівля концертних костюмів музичної 
школи, придбання комп’ютерної 
техніки (принтер) для школи мистецтв 
с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

9,8 

21 Купівля музичної апаратури в клуб 
с.Горбовичі 

 Благодійні 
кошти 

31,4 

22 Експертиза кошторисної документації 
проекту будівництва ДНЗ с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

5,5 

23 Купівля духовного оркестру в БК 
с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

21,1 

24 Купівля книг для бібліотеки с.Лісники  Благодійні 
кошти 

5,0 

25 Проплата за встановлення меж сіл 
Лісне, Мрія 

 Благодійні 
кошти 

91,5 

26 Перевірка димвентканалу лікарні, 
повірка коректора с. Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

2,2 

27 Капітальний ремонт даху клубу в 
с.Лісне 

 Благодійні 
кошти 

53,4 

28 Придбання матеріалів для пожежного 
ДЕПО в с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

1,5 

29 Придбання водних фільтрів для 
облаштування загальних вузлів обліку 
в будинках по вул. Гагаріна 

 Благодійні 
кошти 

1,7 

30 Ліцензія на розробку містобудівної 
документації  

 Благодійні 
кошти 

32 

31 Придбання проводу для будинку 
культури с.Горбовичі 

 Благодійні 
кошти 

0,5 

32 Придбання тепловентилятора для 
будинку культури с.Горбовичі 

 Благодійні 
кошти 

2,2 
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33 Придбання програмного забезпечення 
та проведення навчального курсу для 
Шпитьківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 Благодійні 
кошти 

6,0 

34 Придбання новорічних подарунків для 
Шпитьківської ЗОШ, ДНЗ 
«Святлячок», ДНЗ «Лісне», дітям з 
багатодітних сімей, дітям сиротам 

 Благодійні 
кошти 

9,8 

35 Придбання програмного забезпечення 
для землекористувача  

 Благодійні 
кошти 

1,6 

36 Придбання комплекту обладнання 
супутнього телебачення для дільничної 
лікарні с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

2,0 

37 Придбання паникадила храму с.Лісне  Благодійні 
кошти 

6,9 

38 Придбання системи опалення будинку 
культури с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

15,3 

39 Придбання будівельних матеріалів 
(плитка) для «Школи мистецтв» 
с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

10,5 

40 Капітальний ремонт приміщення 
лікарні с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

30 

41 Придбання опромінювача 
бактерицидного в лікарню с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

0,4 

42 Придбання меблів для дільничної 
лікарні с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

3,7 

43 Придбання електротоварів для 
дільничної лікарні с.Шпитьки 

 Благодійні 
кошти 

3,4 

44 Придбання стартера для автомобіля 
сміттєвозу КП «Добробуд» 

 Благодійні 
кошти 

2,6 

 ВСЬОГО: 750  627,44 
(84%) 

 ВСЬОГО по місцевим радам району: 74 
139,37 

 73 055,575 
(98,5%) 
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                                                                                                             Таблиця 1 
Перелік програм,  

які фінансуються за рахунок коштів районного  
бюджету за 2013 рік 

 
№ 
з/п 

Назва програми Уточнений 
розписом на 

2013 рік 
тис. грн. 

Касові 
видатки на 
01.01.2014 

року 
тис. грн.  

% 
викона-

ння 

1 «Турбота» 770,2 716,3 93 
2 «Молодь» 20,0 16,0 80 
3 «Програма розвитку фізичної культури та спорту 

в Києво-Святошинському р-ні» 
135,0 94,9 70,3 

4 «Діти України» 256,2 232,4 90,7 
5 «Програма розроблення (оновлення) 

містобудівної документації на території Києво-
Святошинського району (СФ)» 

198,5 198,5 100,0 

6 «Програма розвитку малого та середнього 
підприємництва в Києво-Святошинському 
районі» 

0,0  0,0 

7 «Назустріч дітям» 20,0 5,1 25,5 
9 «Програма залучення інвестицій та поліпшення 

інвестиційного клімату в  
Києво-Святошинському районі» 

5,0  0,0 

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

71,4 51,7 72,4 

11 «Програма підтримки розвитку регіональних 
засобів массової інформації» 

130,0 130,0 100 

12 «Програма розвитку системи освіти у Києво-
Святошинському районі» 

285,1 130,3 45,7 

13 «Освоєння земель для сільськогоспод. та лісо 
господ. потреб, проведення нормативно-грошової 
оцінки землі і інвентаризації земель» 

3,1 1,0 32,3 

14 Програма розвитку дитячо-юнацького футболу у 
Києво-Святошинському районі 

15,0  0,0 

15 Програма розвитку позашкільної освіти 34,5 25,2 73 

16 Програма оздоровлення дітей 1 000,0 976,5 97,7 

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

150,0 145,5 97 

18 Комплексна цільова програма профілактики 
злочинності «Правопорядок» у Києво-
Святошинському районі  

200,0 197,5 98,7 

19 Програма реформування і розвитку житлово-
комунального господарства Києво-
Святошинського району 

95,0   
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           Таблиця 2 

Прогнозні показники економічного і соціального розвитку Києво-
Святошинського району на 2013 роки та стан виконання  

за 2013 рік 

№ 
з.п. Показники Одиниця 

виміру 

2013 
(уточне 

ний план 
тис. грн. ) 

Виконан-
ня за 2013 

рік 
тис.грн  

До 
річного 

показни- 
ка  

Програ 
ми, % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Обсяг реалізованої промислової 
продукції у відпускних цінах 
підприємств 

тис. грн. 3 656 215 4 439 702,2 
* 121 

2 

Обсяг реалізації продукції с/г 
підприємствами всіх форм 
власності як рослинництва так і 
тваринництва  

тис.грн 125 208 110 555 * 88,3 

3 
Обсяг виконаних будівельних 
робіт підрядними будівельними і 
ремонтними організаціями 

тис.грн. 317 242 289 078* 91,1 

4 
Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) на 
підприємствах малого бізнесу 

тис. грн. 5 410 000 - - 

5 

Загальна сума надходжень до 
бюджетів всіх рівнів, одержаних 
від діяльності малого 
підприємництва 

тис. грн. 275 110 106 004 38,5 

6 Обсяг реалізованих послуг тис.грн. 1 485110 1 564 247,4
* 105 

7 Обсяг роздрібного товарообігу тис. грн. 3 331 189,3 4 495 873,5
* 135 

8 Обсяг освоєних капітальних 
інвестицій  тис. грн. 3 696 000 1 745 858 * 47 

9 Обсяг прямих іноземних 
інвестиції 

тис. дол. 
США 247 500 197 734,8 

* 79,9 

10 Зареєстровано юридичних осіб тис. осіб 7750 8587 110,8 

11 
Зареєстровано фізичних осіб - 
підприємців 
 

тис.осіб 13150 14456 110 

12 Створено нових робочих місць тис.осіб. 2064 2400 117 
 

тис.сімей 10 590 13 587 128,3 
13 Надано соціальну допомогу 

тис.грн. 82 041 126 211 153,8 
 

14 Середньомісячна зарплата 
штатного працівника грн. 3 050 3 619 118,6 

15 Доходи зведеного бюджету 
всього тис. грн. 421 142,2 416 388,7 98,9 

16 Доходи районного бюджету 
(власні та закріплені) тис. грн. 234 606,3 224 077,6 95,5 

17 Доходи бюджетів міських, тис. грн. 186 535,9 192 311,1 103,1 
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селищної, сільських рад 
(власні та закріплені) 

18 
Благодійні внески, гранти та 
дарунки, отримані міськими, 
селищною, сільськими радами 

тис. грн. 
8 775,8 7 883,5 89,8 

дітей 7931 6531 82,3 
19 

 
Оздоровлення дітей 
 тис. грн. 3110,7 2890,4 92,9 

Введення в експлуатацію житла 
за рахунок усіх джерел 
фінансування (загальної площі 
житла) 

тис. кв.м 419,87 292 69,5 

у тому числі     
- соціального житла тис. кв.м - - - 
- за кошти підприємств та 
організацій усіх форм власності 
та населення у порядку пайової 
участі (багатоквартирні 
будинки) 

тис. кв.м 89 109,9 123,5 

20 
 
 

- за рахунок коштів населення 
(індивідуальне будівництво) тис. кв.м 108,1 181 167 

 
* - згідно розрахункових показників Міністерства фінансів України. 
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та інфраструктури адміністрації                                                     Л.М. Сирчіна 
 
 
Погодив: 
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