
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження змін до Програми економічного, соціального 

 та культурного розвитку Києво-Святошинського району на 2014 рік 

 
 
 Відповідно до п. 16 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації, районна рада 

 
в и р і ш и л а: 

 
1. Затвердити зміни до розділів 4; 4.1; 4.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 14 Програми 

економічного, соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського 
району на 2014 рік (додаються). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та 
соціально-економічного розвитку (голова комісії - Починков Д.О.). 

 
 

 
 
 
 

                    Голова ради                         Л.С. Шевчук 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

м. Київ 
18 вересня 2014 року 
№ 434-38-VІ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                              рішенням ХХХVІІІ сесії Києво-Святошинської  
                                                              районної ради VІ скликання 
                     від 18.09.2014 року  № 434-38-VІ 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІНИ 

ДО РОЗДІЛІВ 4; 4.1; 4.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 14   

ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО 

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ  
НА 2014 РІК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

м. Київ 
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У зв’язку із затвердженням у встановленому порядку Програми (Плани) 
економічного, соціального та культурного розвитку відповідних місцевих рад Києво-
Святошинського району Київської області на 2014 рік, необхідно внести зміни та 
доповнити розділи Програми економічного, соціального та культурного розвитку 
Києво-Святошинського району на 2014 рік, а саме: 
 
 
 

РОЗДІЛ 4. «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» 
 
І. Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального господарства по 

наступним місцевим радам району: 
- Боярська міська рада - сума 7 380,6 тис. грн; 
- Чабанівська селищна рада – сума 3 588 тис. грн; 
- Бобрицька сільська рада – сума 300 тис. грн; 
- Забірська сільська рада – сума 4 тис. грн; 
- Княжицька сільська рада – сума 950 тис. грн; 
- Лісниківська сільська рада - 300 тис. грн; 
- Личанська сільська рада – сума 53 тис. грн; 
- Петрушківська сільська рада – сума 562,483 тис. грн. 
 
ІІ. Збільшити фінансування на розвиток житлово-комунального господарства 

по наступним місцевим радам району: 
- Вишнева міська рада - сума 2 864,22 тис. грн; 
- Гореницька сільська рада – сума 70 тис. грн; 
- Малютянська сільська рада – сума 28 тис. грн. 

 
Загальна сума видатків по розділу 4. «Житлово-комунального господарства» 

становить 81 573,237 тис. грн.  
 

РОЗДІЛ 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» 
 
І. Зменшити фінансування на поточний ремонт вуличного освітлення по 

наступним місцевим радам району: 
- Боярська міська рада - сума 500 тис. грн; 
- Забірська сільська рада – сума 239,002 тис. грн; 
- Крюківщинська сільська рада – сума 101 тис. грн; 
- Малютянська сільська рада – сума 1  499,301 тис. грн. 
 
ІІ. Збільшити фінансування на ремонт та обслуговування вуличного освітлення 

по наступним місцевим радам району: 
- Чабанівська селищна рада - сума 390 тис. грн; 
- Гатненська сільська рада – сума 59 тис. грн; 
- Гореницька сільська рада – сума 110 тис. грн. 
 
Загальна сума видатків по розділу 4.1. «Освітлення населених пунктів району» 

становить 5 207,997 тис. грн.  
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РОЗДІЛ 4.2. «УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» 
 
І. Зменшити фінансування на асфальтне покриття доріг по наступним місцевим 

радам району: 
- Боярська міська рада - сума 17 592 тис. грн; 
- Чабанівська селищна рада – сума 3 912 тис. грн; 
- Крюківщинська сільська рада – сума 63,6 тис. грн; 
- Личанська сільська рада – сума 120 тис. грн; 
- Малютянська сільська рада – сума 1 063,8 тис. грн; 
- Петрушківська сільська рада – сума 496,72 тис. грн. 
 
ІІ. Збільшити фінансування на асфальтне покриття доріг по наступним 

місцевим радам району: 
- Вишнева міська рада – сума 871,2 тис. грн; 
- Гореницька сільська рада – сума 50 тис. грн; 
- Забірська сільська рада – сума 80,7 тис. грн. 

 
Загальна сума видатків по розділу 4.2. «Утримання автомобільних доріг» 

становить 33 017,3 тис. грн.  
 
 

РОЗДІЛ 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 
 

І. Збільшити фінансування на охорону здоров’я на суму 5 149,262 тис. грн по 
Вишневій міській раді.  
 

ІІ. Зменшити фінансування на охорону здоров’я на суму 300 тис. грн по 
Княжицькій сільській раді.  
 

Загальна сума видатків по розділу 7.1. «Охорона здоров’я» становить     
18 789,262 тис. грн.  

 
 
РОЗДІЛ 7.2. «ОСВІТА» 
 
І. Збільшити фінансування на реконструкцію дошкільних навчальних закладів 

по наступним місцевим радам району: 
- Вишнева міська рада – сума 13 287,3 тис. грн; 
- Гореницька сільська рада – сума 300 тис. грн; 
- Забірська сільська рада – сума 50 тис. грн. 

 
ІІ. Зменшити фінансування на ремонт дошкільних навчальних закладів по 

наступним місцевим радам району: 
- Чабанівська селищна рада - сума 7 640 тис. грн; 
- Крюківщинська сільська рада – сума 24 511 тис. грн; 
- Княжицька сільська рада – сума 200 тис. грн; 
- Малютянська сільська рада – сума 20 092 тис. грн; 
- Петрушківська сільська рада – сума 13 тис. грн. 
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Загальна сума видатків по розділу 7.2. «Освіта» становить 86 116,2 тис. грн.  
 
 

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

І. Зменшити фінансування на будівництво спортивних майданчиків по 
наступним місцевим радам району: 

- Личанська сільська рада - сума 1 680 тис. грн. 
 
ІІ. Збільшити фінансування на реконструкцію спортивних майданчиків по 

наступним місцевим радам району: 
- Вишнева міська рада - сума 8 000 тис. грн; 
- Чабанівська селищна рада – сума 50 тис. грн. 
 
Загальна сума видатків по розділу 7.3. «Підтримка сім’ї дітей і молоді, фізична 

культура і спорт» становить 13 050 тис. грн.  
 
 

РОЗДІЛ 7.4. «КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ» 
 
І. Зменшити фінансування на реконструкцію бібліотек та клубів по наступним 

місцевим радам району: 
- Княжицькій сільській раді - сума 680 тис. грн; 
- Личанська сільська рада – сума 78 тис. грн. 

 
ІІ. Збільшити фінансування на реконструкцію даху будинку культури на суму 

543 тис. грн по Шпитьківській сільській раді.  
 

Загальна сума видатків по розділу 7.4. «Культура і туризм» становить               
1 527тис. грн.  

 
 

 
РОЗДІЛ 14. «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2014 РІК» 
 
 Здійснити перерозподіл видатків по наступним місцевим радам району: 
 
 -   Боярська міська рада – загальна сума видатків 15 884 тис.грн; 
 -   Вишнева міська рада – загальна сума видатків 68 796,982 тис.грн; 
 -   Чабанівська селищна рада – загальна сума видатків 4 500 тис.грн; 
 -   Бобрицька сільська рада – загальна сума видатків 1 665 тис.грн; 

 -   Гатненська сільська рада – загальна сума видатків 1 079 тис.грн; 
 -   Гореницька сільська рада – загальна сума видатків 5 525 тис. грн; 
 -   Забірська сільська рада – загальна сума видатків 1 946,6 тис. грн; 

-   Крюківщинська сільська рада – загальна сума видатків 2 240,4 тис.грн; 
-   Княжицька сільська рада – загальна сума видатків 600 тис.грн; 
-   Лісниківська сільська рада – загальна сума видатків 10 878,3 тис.грн; 
-   Личанська сільська рада – загальна сума видатків 220 тис.грн; 
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-   Малютянська сільська рада – загальна сума видатків 94,2 тис.грн; 
-   Петрушківська сільська рада - загальна сума видатків 168,6 тис.грн; 
-   Шпитьківська сільська рада - загальна сума видатків 1 293 тис.грн. 
 

 
Загальна сума видатків по розділу 14 «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО 

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2014 РІК» 
становить 249 594,438 тис. грн. 

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


