
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про зміни до Програми економічного, соціального та культурного  

розвитку Києво-Святошинського району на 2014 рік 

 
 
 Відповідно до п. 16, 28 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи подання районної державної адміністрації та 
листи органів місцевого самоврядування, заслухавши та обговоривши зміни, районна 
рада 
 

в и р і ш и л а: 
 

1. Внести 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, затвердженої рішенням Києво-Святошинської районної ради від 18.09.2014 
№ 433-38-VІ, згідно з додатком. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного 
розвитку. 
 
 
 
 

                  Голова ради                                       Л.С. Шевчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 
12 березня 2015 року 
№ 475-42-VІ  



                        Додаток  
         до рішення Києво-Святошинської 
         районної ради VІ скликання 

                                                                                     від 12.03.2015 року  № 475-42-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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РОЗДІЛ 4. «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» 
  
Зменшити фінансування на розвиток житлово-комунального господарства по 

наступним місцевим радам району: 
 - Боярська міська рада – 7 720 тис. грн; 
 - Чабанівська селищна рада - 412 тис. грн; 
 - Бузівська сільська рада - 350 тис. грн; 
 - Віто-Поштова сільська рада - 60 тис. грн; 
 - Забірська сільська рада - 1 604,5 тис. грн; 
 - Княжицька сільська рада - 45 тис. грн; 
 - Личанська сільська рада - 15 тис. грн; 
 - Михайлівсько-Рубежівська сільська рада - 12 000 тис. грн; 
 - Малютянська сільська рада - 18 тис. грн; 
 - Петрушківська сільська рада - 6 тис. грн; 
 - Хотівська сільська рада - 18 469,013 тис. грн. 

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

становить 40 855,237 тис. грн.  
 
 
РОЗДІЛ 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» 
Зменшити фінансування на ремонт та обслуговування вуличного освітлення по 

наступним місцевим радам району: 
- Боярська міська рада - 300 тис. грн; 
- Бобрицька сільська рада - 800 тис. грн; 
- Бузівська сільська рада - 50 тис. грн. 

 
 

Загальна сума видатків по розділу 4.1. «Освітлення населених пунктів району» 
становить 4 057,997 тис. грн.  

 
 

РОЗДІЛ 4.2. «УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» 
Зменшити фінансування на асфальтне покриття доріг по наступним місцевим 

радам району: 
- Боярська міська рада - 1708 тис. грн; 
- Чабанівська селищна рада - 1500 тис. грн; 
- Віто-Поштова сільська рада - 200 тис. грн; 
- Забірська сільська рада - 35,3 тис. грн; 
- Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада - 8 000 тис. грн;  
- Хотівська сільська рада - 500 тис. грн. 

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

становить 21 074 тис. грн.  
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РОЗДІЛ 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 
 

Зменшити фінансування на охорону здоров’я по наступним місцевим радам 
району: 

- Бузівська сільська рада - 10 тис. грн;  
- Личанська сільська рада - 40 тис. грн;  
- Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада - 10 500 тис. грн.  

 
Загальна сума видатків по розділу 7.1. «Охорона здоров’я» становить 

25 784,262 тис. грн.  
 

РОЗДІЛ 7.2. «ОСВІТА» 
 
1. Зменшити фінансування на будівництво дитячого садка та початкової школи 

на суму 300 тис. грн по Бобрицькій сільській раді.  
2. Зменшити фінансування на реконструкцію ДНЗ «Пролісок» на суму 

960 тис. грн по Бузівській сільській раді.  
3. Зменшити фінансування на заміну вікон ДНЗ «Казкова рибка» на суму 

63 тис. грн по Гореницькій сільській раді. 
4. Зменшити фінансування на будівництво дитячого садка на 150 місць на суму 

21 900 тис. грн по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді.  
5. Зменшити фінансування на будівництво дитячого садка на суму 

3 267,9 тис. грн по Хотівській сільській раді.  
6. Зменшити фінансування на будівництво дитячого садка на суму 

1 000 тис. грн по Шпитківській сільській раді.  
 

Загальна сума видатків по розділу 7.2. «Освіта» становить 114 697,3 тис. грн.  
 
 

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

 
Зменшити фінансування на будівництво спортивного майданчика по наступним 

місцевим радам району: 
- Боярська міська рада - 990 тис. грн;  
- Чабанівська селищна рада - 50 тис. грн. 
 

Загальна сума видатків по розділу 7.3. «Підтримка сім”ї дітей і молоді, фізична 
культура і спорт» становить 12 010 тис. грн.  
 
 

РОЗДІЛ 7.4. «КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ» 
 

1. Зменшити фінансування на розвиток закладів культури на суму 205 тис. грн 
По відділу культури, національностей та релігії райдержадміністрації.  
 

2. Зменшити фінансування на будівництво даху молодіжного центру в с. Мрія  
на суму 100 тис. грн по Княжицькій сільській раді.  
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Загальна сума видатків по розділу 7.4. «Культура і туризм» становить 
3 166 тис. 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 5 226 тис. грн; 
 -   Чабанівська селищна рада – загальна сума видатків 5 538 тис. грн; 
 -   Бобрицька сільська рада – загальна сума видатків 265 тис. грн; 
 -   Бузівська сільська рада – загальна сума видатків 220 тис. грн; 

-   Віто-Поштова сільська рада – загальна сума видатків 120 тис. грн; 
-   Забірська сільська рада – загальна сума видатків 162,2 тис. грн; 
-   Княжицька сільська рада – загальна сума видатків 554 тис. грн; 
-   Личанська сільська рада – загальна сума видатків 1 050 тис. грн; 
- Михайлівсько-Рубежівська сільська рада – загальна сума видатків 

4 100 тис. грн; 
-   Малютянська сільська рада - загальна сума видатків 56,2 тис. грн; 
-   Петрушківська сільська рада - загальна сума видатків 375 тис. грн; 
- П.П. Борщагівська сільська рада - загальна сума видатків 11 290 тис. грн; 
-   Ходосівська сільська рада - загальна сума видатків 595,3 тис. грн; 
-   Хотівська сільська рада - загальна сума видатків 8 018,487 тис. грн; 
-   Шпитьківська сільська рада - загальна сума видатків 543 тис. грн. 

 
Загальна сума видатків по розділу 14 «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, 

СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 
2014 РІК» становить 156 499,625 тис. грн. 

 
 
 
 

                           Голова ради                                      Л.С. Шевчук 
 


