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ВСТУП 
 
 

 
Програма економічного, соціального та культурного розвитку                        

Києво-Святошинського району Київської області на 2015 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 2015 рік та заходи щодо 
реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту 
громадян. 

Програма розроблена відповідно до Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про 
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку та складання проекту державного бюджету». У Програмі передбачений 
комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних 
галузей виробничої та соціальної сфери області. 

Програма підготовлена на виконання листа Київської облдержадміністрації    
від 13.10.2014 № 11-22/16101 про підготовку проекту Програми соціально-
економічного та культурного розвитку Київської області на 2015 рік. 

Метою Державної програми є зростання добробуту і підвищення якості життя 
населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 
підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання 
стандартів та показників економічного розвитку. 

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального 
розвитку Києво-Святошинського району Київської області на 2015 рік. За кожним 
напрямом державної політики сформульовані також проблемні питання, ризики та 
критерії ефективності. Заходи державного регулювання, які реалізуються шляхом 
застосування економічних і організаційно-правових важелів, повинні закласти основи 
для стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту 
населення. 

Відповідно до Програми головні зусилля будуть спрямовані на закріплення 
економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, 
забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої 
кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої 
сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом 
підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – 
підвищення добробуту населення Києво-Святошинського району Київської області. 

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням 
положень: 

 Законів України: 
- «Про місцеві державні адміністрації»; 
- «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
- «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України»; 
- «Про державні цільові програми»; 
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- «Про стимулювання розвитку регіонів»; 
- «Про інвестиційну діяльність»; 
- «Про режим іноземного інвестування»; 
- «Про зовнішньоекономічну діяльність»; 
- «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».  
 

 Постанов Кабінету Міністрів України: 
- від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»; 
- від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2015 року». 
 
 Розпоряджень Кабінету Міністрів України: 
- від 08.09.2010 № 1794 - р «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо 

реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» та 
інших нормативно-правових актів. 

 
Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку Києво-

Святошинського району Київської області на 2015 рік розроблені на підставі 
статистичних даних Держкомстату України, Головного управління статистики у 
Київській області та Управління статистики у Києво-Святошинському районі, з 
врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку 
Київської області на 2015 рік і відображають наміри структурних підрозділів 
райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, місцевих рад Києво-Святошинського району, а також підприємств, організацій 
і господарств району щодо результатів їх діяльності у наступному році. 

Реалізацію намічених показників передбачається здійснювати в основному 
через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської 
обласної ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної            
адміністрації, рішеннями Києво-Святошинської районної ради, розпорядженнями 
голови Києво-Святошинської райдержадміністрації, які спрямовані на подальший 
розвиток економіки і вирішення найактуальніших соціальних проблем. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися, зміни і доповнення до 
Програми затверджуються районною радою за поданням райдержадміністрації. 

 
Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками 

року. 
 

1. Цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку Києво-
Святошинського району у 2015 році 
 

Основне завдання Програми полягає у вирішенні соціальних проблем та 
підвищення рівня життя населення Києво-Святошинського району Київської області 
за рахунок подальшого нарощування економічного потенціалу шляхом суттєвого 
зростання обсягів залучення інвестицій в економіку району, насамперед прямих 
іноземних, розвитку конкурентоспроможного промислового і сільськогосподарського 
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виробництва, покращення фінансового стану підприємств, розвитку малого і 
середнього бізнесу. 

З метою реалізації зазначених цілей визначено основні пріоритетні напрями 
розвитку Києво-Святошинського району Київської області: 

 реальний сектор економіки – створення умов для поступового 
перетворення господарського комплексу у високоефективну систему, спрямовану на 
забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва, створення сприятливого 
ринкового середовища, та стимулювання інвестиційно-інноваційного перетворень. 

Районна влада вважає необхідним спрямувати основні зусилля на забезпечення 
прогнозованості економічної і соціальної політики для життєдіяльності населення 
району та бізнес-середовища на основі підвищення конкурентоспроможності 
економіки та зміцнення економічної, енергетичної, продовольчої та екологічної 
безпеки.  

 соціальна сфера – забезпечення послідовного та стійкого зростання 
показників, які характеризують рівень життя населення району та в першу чергу 
збільшення грошових доходів населення; 

 гуманітарна сфера – створення в районі необхідних умов для збереження і 
зміцнення репродуктивного здоров’я населення, підтримки молоді, захисту інвалідів 
та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, спорту, культури, відпочинку; 

Вирішення вказаних завдань передбачається здійснити шляхом реалізації 
пріоритетних напрямів щодо поступального та збалансованого розвитку 
економічної та соціальної сфери району: 

 нарощування темпів приросту інвестицій: збереження позитивної 
інвестиційної динаміки як внутрішнього, так і зовнішнього попиту шляхом створення 
в районі сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання інвестиційної 
діяльності підприємств та організацій, подальшого формування привабливого 
інвестиційного іміджу району за рахунок: презентації інвестиційних пропозицій 
району на міжнародних економічних та інвестиційних форумах і виставках, 
розміщення на веб-сторінці Київської обласної державної адміністрації та                 
Києво-Святошинського району Київської області інвестиційних пропозицій 
підприємств і організацій району українською та англійською мовами. 

 розбудова ефективного промислового сектору: перетворення його у 
високоприбуткову галузь економіки шляхом продовження формування 
інфраструктури підтримки інновацій, введення в дію нових виробничих потужностей, 
залучення інвестиційних ресурсів, впровадження енерго та ресурсозберігаючих 
технологій, що дасть можливість задовольняти матеріальні та соціальні потреби 
населення. 

 формування конкурентоспроможного агропромислового виробництва: 
забезпечення продовольчої безпеки району, підтримання сировинної бази переробної 
промисловості, поліпшення соціальної сфери села шляхом фінансово-економічних 
умов розвитку сільських територій та поліпшення умов проживання сільського 
населення. 

 забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва й підвищення 
його ролі у соціально-економічному житті району: усунення перешкод для 
започаткування та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення їх рівного 
доступу до ресурсів району, активізація фінансово-кредитної та інвестиційної 
підтримки суб’єктів малого бізнесу шляхом часткового відшкодування відсоткових 
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ставок за кредитами, що їм надаються на реалізацію інвестиційних проектів, сприяння 
підвищенню конкурентоспроможності продукції малих підприємств. 

 запровадження стратегії планування використання земельних ділянок 
відповідно до генеральної схеми розвитку території: забезпечення ефективного 
використання земельних ресурсів, забезпечення прозорого продажу земельних 
ділянок на аукціонах, проведення робіт щодо відновлення земельного фонду району, 
розробка містобудівної документації в районі, визначення принципових підходів до 
вирішення питання щодо планування, забудови та іншого використання території 
району. 

 Досягнення вищезазначених пріоритетних напрямів розвитку економіки 
забезпечить наповнення бюджетів усіх рівнів та дозволить спрямувати фінансові 
ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, 
додержання державних соціальних стандартів та гарантій: 

 зростання добробуту та підвищення рівня життя населення: підвищення 
рівня доходів мешканців району шляхом зростання заробітної плати та збільшення її 
частки у структурі доходів населення, поліпшення якості робочих місць та якості 
трудового потенціалу району, його конкурентоспроможності на ринку праці та 
вжиття заходів щодо запобігання росту безробіття в умовах впливів міжнародного 
розподілу праці, створення умов для гігієни і безпеки праці, подальше підвищення 
рівня пенсійного забезпечення громадян, розвиток пенсійного реформування, 
подальше розв’язання проблем соціально-побутової, медичної, натуральної і 
грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, громадянам похилого 
віку та інвалідам, поліпшення умов проживання громадян в інтернатних установах 
області. 

 забезпечення всебічного розвитку людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства: створення мешканцям району умов рівного доступу до якісної 
освіти, продовження роботи із створення умов для здобуття повноцінної освіти 
різними категоріями дітей, створення умов для відродження та розвитку культури на 
території району, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення 
культурного рівня та естетичного виховання громадян, поліпшення діяльності усіх 
складових фізкультурного руху в районі.  

 розвиток транспортної інфраструктури: розробка техніко-економічного 
обґрунтування будівництва нової окружної дороги навколо Києва. 

 здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення 
стану навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих стоків у поверхневі водойми та 
поліпшення якості питної води, впорядкування поводження з твердими побутовими 
відходами, збереження лісового фонду району та розвиток мережі природно-
заповідного фонду. 

 забезпечення населення, підприємств та організацій якісними житлово-
комунальними послугами та створення конкурентного середовища на ринку 
житлово-комунальних послуг: залучення інвестицій для проведення реконструкції, 
капітального ремонту та модернізації і розвитку житлового фонду та систем водо-, 
теплопостачання та водовідведення; забезпечення беззбиткового функціонування 
підприємств житлово-комунального господарства; формування ринку послуг з 
управління та утримання багатоквартирних будинків, посилення контролю за їх 
якістю. 
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2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
 

2.1. Промисловість 
 

     Станом на 01.09.2014 року в районі налічується 79 звітуючих промислових 
підприємств основного кола звітності. Обсяг реалізованої промислової продукції 
(робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за січень-травень 
2014 року склав  3 311 154,4 тис. грн, що становить 46,1 % до відповідного показника 
2013 року, 74,8 % до річного показника Програми. За підсумками 2014 року обсяг 
реалізованої промислової продукції очікується на рівні 4 424  021 тис. грн., що на 10 
% більше ніж у 2013 році. У розрахунку на 1 особу відповідний показник за 
підсумками 2013 року складе 27 585 грн., що на 10 % більше ніж у 2012 році. 

У 2015 році обсяг реалізованої промислової продукції прогнозується на рівні 
4 866 423 тис. грн, що становить 110 % до очікуваного показника 2014 року. 
Протягом останніх років спостерігається позитивна динаміка нарощування 
відповідного показника до минулих років. 

 
У розрахунку на 1 особу показник в 2015 році складатиме 31 171 грн, що на          

13 % більше очікуваного показника 2014 року. 
      Покращення ситуації в промисловості у 2015 році прогнозується за рахунок 

кредитування банківськими установами відповідних галузей реального сектору 
економіки району, що в свою чергу надасть можливість поповнити обігові кошти для 
оплати матеріалів, енергоносіїв, переобладнання і модернізації виробництв, в 
наслідок чого збільшиться рівень обсягів виробництва промислової продукції та 
подальшої її реалізації. 

 
Пріоритетні напрямки розвитку на 2015 рік:  
 освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, розширення її 

асортименту, підвищення якості; 
 впровадження нових наукоємних технологій, насамперед 

енергозберігаючих; 
 удосконалення роботи маркетингових служб підприємств; 
 сприяння підприємствам району у залученні інвестицій для реалізації 

інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та технічного 
переоснащення виробничих потужностей з метою освоєння нових видів 
конкурентоспроможної продукції;  

 створення та постійне оновлення бази даних продукції, яку виробляють 
промислові підприємства району, з метою використання цих матеріалів 
для інформування потенційних споживачів як в Україні, так і за її 
межами;  

 забезпечення активної участі підприємств району у виставково-
ярмаркових заходах з метою освоєння нових ринків реалізації 
виробленої продукції; 

 сприяння підприємствам області у запровадженні європейської системи 
контролю якості продукції; 

 забезпечення інформування підприємств щодо інноваційних розробок 
наукових установ Національної академії наук України та вищих 
навчальних закладів. 
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Відповідальні: відділ економіки та інфраструктури РДА, органи місцевого 

самоврядування, комісії районної ради. 
 

               
2.2. Агропромисловий комплекс 
 

Станом на 01.10.2014 року отримано валової продукції по 
сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності 65  255 тис. грн. в т.ч. 
продукції рослинництва 41  550 тис. грн. продукції тваринництва 23  705 тис. грн.  

Станом на 01.10.2014 року у Києво-Святошинському районі рахується голів 
ВРХ 3946, в тому числі дійних корів 1727, овець 103 голів, свиней 3508 голів, 3 коней. 

Станом на 01.10.2014 року господарствами Києво-Святошинського району 
вироблено 6787 т. молока. Надій на фуражну корову склав 3639 кг. молока. 
 У 2015 році прогнозується, що обсяг реалізації продукції с/г підприємствами 
всіх форм власності як рослинництва так і тваринництва буде на рівні                        
151 846 тис. грн, що становить 102 % до очікуваного показника 2014 року.   
 В першу чергу збільшення обсягу реалізації с/г продукції очікується за рахунок 
призупинення скорочення та стабілізації кількості великого рогатої худоби, 
відновленню капітальних інвестицій в реконструкцію сільськогосподарських 
комплексів та впровадження нових технологій в овочівництві відкритого ґрунту. 

У 2015 році на території району планується введення в експлуатацію ІV черги 
оптового ринку сільськогосподарської продукції «Столичний» на якому створено 750 
робочих місць.  
 

Будівництво у 2015 році об’єктів сількогосподарського призначення: 
 

1. Планується будівництво у ПСП «Шевченківське» корівника на 200 голів та 
придбання 250 голів нетелів при умові взяття пільгового кредиту в сумі 5 млн. грн. 
Загальна вартість проекту становить 7 000 тис.грн. Продовження будівництва 
холодильника для зберігання овочів та фруктів місткістю 1000 тонн. Основною метою 
цих проектів є розширення власної племінної бази і збільшення виробництва 
продукції овочівництва та садівництва. 

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

Пріоритетні напрямки розвитку на 2015 рік: 
 Підвищити урожайність сільськогосподарських культур за рахунок 

внесення мінеральних добрив та підбору перспективних сортів насіння 
для посіву. 

 Збільшити поголів’я ВРХ до 4650 гол. та 2000 гол. корів та отримати 
надій молока 5000 кг від фуражної корови. 

 Дотримання ветеринарних вимог по недопущенню інфекційних хвороб у 
тваринництві таких як лейкоз та туберкульоз. 

 Згідно Указу Президента України від 03.12.1999 № 1529 «Про 
невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектора економіки» 
забезпечити сплату орендної плати за використання паю не менше 3,2%. 

 Агропромисловий комплекс потребує фінансової підтримки за рахунок 
коштів місцевого або державного бюджету. 
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 Підвищити урожайність овочевої продукції до 500 ц/га та підвищення 
урожайності зернових до 37,5 ц/га. 

 
Очікування та прогнозоване виробництво основної сільськогосподарської  

продукції по Києво-Святошинському району 
 

Всі категорії господарств у т.ч.: с/г підприємства 
2014 р. до  

2015 р. 
2014 р. до  

2015 р. 

` 
2013 
рік 

 

2015 
рік, 
прог 

2014 
рік, 
очік +/- % 

2013 
рік 

 

2015 
рік, 
прог 

2014 
рік, 
очік +/- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Рослинництво: 

 
Валовий збір (тонн): 
Зернові культури 
(після доробки) 

8540 8900 8900 - 100 5150 7500 7500 - 100 

Цукрові буряки - - - - - - - - - - 
Картопля 7900 12770 12770 - 100 7760 8000 8000 - 100 

відкр.ґру
нт 

62000 67700 67700 - 100 6190 7900 7900 - 100 Овочі 

закр.ґрун
т  

- - - - - - - - - - 

Урожайність (ц/га): 
Зернові культури 
(після доробки) 

30,0 37,1 37,3 +0,2 101 28,7 37,2 37,2 - 100 

Цукрові буряки - - - - - - - - - - 
Картопля 280 300 300 - 100 248 300 300 - 100 

відкр.ґру
нт 

320 330 330 - 100 400 300 300 - 100 Овочі 
 

закр.ґру 
кг/м2нт 

- - - - - - - - - - 

Тваринництво: 
Виробництво (тонн): 
М'ясо  1245 1350 1257 +93 107 883 855 799,6 +56 107 
Молоко  10 

100 
10 

080 
10 

250 
+65 101 9 

050 
9 

060 
9 

055 
+50 101 

Яйця (тис. шт.) 8792 8995 8795 +200 102 - - - - - 
Продуктивність худоби та птиці: 
Надій на корову 
(кг) 

4240 5100 4255 +845 119 5303 5100 5000 +100 122 

Яйценосність  
(тис. шт.) 

227 231 229 +2 100,1 - - - - - 

Поголів’я худоби та птиці на кінець року (голів): 
Велика рогата 
худоба 

5832 6100 5583 +517 109 4855 4600 4500 +100 101 

у т. ч.: корови 2888 2610 2296 +314 112 1761 1724 1724 - 100 
Свині 5135 5422 5222 +200 103 3870 3842 3842 - 100 
Птиця 49501 50150 49555 +595 101 - - - - - 

 
 

Показники на 2015 рік по всім категоріям господарств 
Києво-Святошинського району 

 
№ 
п/п 

Види сільськогосподарської 
продукції 

Очікуване валове виробництво (т) 

1. Зернові культури 8 900 
2. Картопля 85 140 
3. Овочеві культури 69 350 
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Відповідальні: відділ агропромислового розвитку РДА, органи місцевого 
самоврядування району, комісії районної ради. 

 
 
2.3. Транспортна галузь 

 
Станом на 01 вересня 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 
01.10.2014 року перевезення пасажирів у районі здійснюється на 82 автобусних 
маршрутах, з яких 18 транзитних. Обслуговують ці маршрути 18 автотранспортних 
підприємств різної форми власності. 
 За січень-вересень 2014 року пасажирським автомобільним транспортом 
перевезено 2 млн. 259 тис. 400 осіб, що становить 117,8 % до відповідного показника 
2013 року.  
 Протягом січня-вересня 2014 року автотранспортними підприємствами 
перевезено 49,3 тис. тон вантажів, на 127,5 % більше, ніж у відповідному періоді 2013 
року.  

 
 

Кількість перевізників району у 2013, 2014 роках та прогноз на 2015 рік 
 

                       Назва  перевізника 
2013 2014 2015 

Київські автопарки 1 - - 
Відкрите акціонерне товариство - - - 
Товариств з обмеженою відповідальністю 10 10 8 
Фізичні особи - підприємці 2 2 1 
Приватні підприємства 6 7 8 

Всього: 
19 19 

 
17 

 
Оновлення рухомого складу на транспортних підприємствах району за 

власні кошти підприємств 

№ 
з\п Транспортні підприємства 

Кількість 
транспортних 

засобів 
станом на 

01.11.2014 р. 

Рік вводу в 
експлуатацію 

Кількість 
транспортних 

засобів, що 
планується 
придбати в 
2015 році 

1. ПП «Агробудтранс» 52 2000-2013 10 
  2. ПП «А.Т.Н.» 150 2006-2013 30 

3. ПП «АКІВ» 19 2010-2013 3 
4. ПП «Надія-Транс» 17 2006-2012 5 
5. ПП «Алекс-Транс-Плюс» 28      2008-2013 4 
6. ПП «Надія-2000» 95 2000-2013 5 
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7. ТОВ «Кийтранс – 2005» 282 2002-2013 10 
8. ТОВ «Авто-груп» 34 1999-2011 2 
9. ТОВ «Клайт» 81 2007-2013 5 
10. ТОВ «Транс-групп» 40 2006-2013 8 
11. ТОВ «КІО-Транс» 35 2007-2013 2 
12. ТОВ ТД «Добротвір » 18 2006-2012 3 
13. ТОВ „Ірпінське АТП – 13250” 20 2008-2012 3 
14. ТОВ УК «Династія» 4 1998-2006 2 
15. ТОВ «Спецінтертранс» 51 2005-2013 3 
16. ФОП Книрша Л. В. 16 2006-2013 5 
17. ПП Дідович О.Я. 5 2008-2012 5 

 Всього: 947 - 105 
 

Відкриття нових автобусних маршрутів у 2015 році 
№ Назва підприємства Назва маршруту Вид маршруту 
1.  ТОВ «Спецінтертранс» 

 
«с. Бузова- м. Київ» 

АС «Дачна» 
Приміський 

 
 
2.4. Зв’язок 
 
Пріоритетні напрямки розвитку на 2015 рік: 

 Розширення географії доступності послуги широкосмугового доступу: 
впровадження цієї послуги в селах Петрушки, Шпитьки, Малютянка. 

 Подальше розширення ємності та якісних показників послуги 
широкосмугового доступу в містах Боярка та Вишневе, в селах Бобриця, 
Лісники, Стоянка, Хотів, Віта Поштова, Тарасівка. 

 Виконання нових підключень до широкосмугового доступу послуги 
«Інтернет». 

 Розширення ємності АТС місцевої та Київської нумерації в селах Дмитрівка, 
Тарасівка, Віто-Поштова та в місті Вишневе. 

 
Відповідальні: відділ економіки та інфраструктури РДА, ЦТП № 20, органи 

місцевого самоврядування, комісії районної ради. 
 

2.5. Науково-інноваційна діяльність 
 
Науково-технологічний потенціал району: 
      Станом на 01.10.2014 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. 
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- Український центр підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації 
   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 2015 році планується продовження робіт над подальшим розвитком 
інноваційних заходів на підприємствах та в установах Києво-Святошинського району, 
по наступних напрямках: 
 

І. Промисловість 
 
№ 
п/п 

Назва технологічного процесу, 
 нового виду продукції 

Результат 
впровадження 

1. ВАТ «Вімм Біль Данн Україна»  
- Молоко питне ультра пастеризоване 3,2 % жиру Збільшення 

асортименту продукції, 
обсягів виробництва та 

заробітної плати 
- 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 -/- 

2. ТОВ «Авангард»  
- Автомат торговий для продажу презервативів АVC-07 -/- 
- Модуль кавовий MCF-01  
- Модуль снековий МСN-01 -/- 

3. ВАТ «Ливарно-ковальський завод»  
- Технологічний процес лиття за моделями, що газифікуються -/- 
- Технологічний процес лиття сталі у піщано-глинясті форми -/- 
- Лавки -/- 
- Каміни -/- 
- Огорожі -/- 
- Дровники -/- 

4. ЗАТ «Вишнівська взуттєва фабрика»  
- Виготовлення нової технологічної оснастки  
  (удосконалення моделей робочого черевика) 

-/- 

5. ДП «ЖМЗ «Візар»  
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 

-/- 
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- 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 ТОВ «Рубежівське» голландської технології в овочівництві 
відкритого ґрунту, що дасть змогу отримати 500-600 цн/га овочевих 
культур.  

 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 
2014 році очікується на рівні 310 цн/г, що складає 109 % до відповідного 
показника 2013 року. 

 
 
ІІІ. Освіта  

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

(ІД) в закладах освіти Києво-Святошинського району на 2014-2015 навчальні роки 
 

№ 
з/п 

Напрями дослідно-
експериментальної та інноваційної 

діяльності закладів освіти 
 Києво-Святошинського району у 

2014-2015 н. р. 
 

Кількість задіяних 
закладів освіти 

Кількість 
учасників 

інноваційної 
діяльності 
(вчителів/ 

учнів) 
1. Навчання педагогічних та 

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

3 21/1560 

2. Апробація  навчальної літератури  5 5/125 

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 

4. Комплексна програма формування 
навичок здорового способу життя серед 
дітей та підлітків, за проектом"Діалог" 

1 2/32 
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5. Проект «Профілактика здорового 
способу життя: захисти себе від ВІЛ» 

34 38/934 

6. Комплексна програма розвитку дітей 
"Росток"  

7 
 

10/240 
 

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

1 35/201 

8. Національна мережа шкіл сприяння 
здоров'ю (ШСЗ) 

10 56/3462 

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

2 78/847 

10. Державна цільова соціальна програма  
«Школа майбутнього» 

1 104/1061 

11. Еколого-оздоровча робота з дітьми в 
дошкільному навчальному закладі 

4 66/820 

12. Організація індивідуально-групового 
профільного навчання учнів старшої 
школи 

1 30/139 

13. Навчально-розвивальна програма 
«Інтелект України»  

5 7/150 

14. Науково-педагогічний проект 
« Навчання, виховання, розвиток дітей 
від дошкільного рівня до закінчення 
загальноосвітньої школи» 

3 6/140 

15. Дослідно-експериментальна діяльність 
 

  

16. «Психологічні основи забезпечення 
організаційного розвитку та 
формування інноваційної 
організаційної культури навчальних 
закладів» (на базі Новосілківської 
загальноосвітньої школи Києво-
Святошинського району); 
(регіональний рівень) 

1 205 

17. «Впровадження диференційованих форм 
організації профільного навчання».  
Боярський навчально-виховний 
комплекс "Гімназія – загальноосвітня 
школа І ступеня" (регіональний рівень) 

1 18/104 

18. «Науково-методичні засади впровадження  
вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-
виховний процес  загальноосвітніх 
навчальних закладів України» (Хотівський 
навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
гімназія"(всеукраїнський рівень) 

1 92 

 
ІV. Охорона здоров’я 
 

1. Проведення магнітно-резонансної томографії та комп’ютерної 
томографії. 
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2. Проведення хроматографічного дослідження біологічних рідин людини 
на вміст алкоголю та наркотичних препаратів. 

3. Подріблення камінців на всіх рівнях сечової системи лазерним 
літотріптером. 

4. Проведення Rq –обстеження з комп’ютерною обробкою даних. 
 
 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 
 надання інноваційно-активним підприємствам інформаційно-консультативної 

допомоги з боку місцевих органів влади. 
 Забезпечення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності, 

впровадження високотехнологічних проектів, стимулювання залучення 
новітніх технологій у виробничу діяльність та сферу надання послуг. 
 

Відповідальні: відділ економіки та інфраструктури РДА, управління 
агропромислового розвитку РДА, відділ освіти РДА, Центральна 
районна лікарня, органи місцевого самоврядування, комісії 
районної ради. 

 
 
2.6. Споживчий ринок 
 

Станом на 01.10.2014 року реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, 
надання послуг населенню району здійснюється через 1609 підприємств, 208 закладів 
ресторанного господарства різних форм власності (у тому числі 138 у сільській 
місцевості), які впроваджують на сучасному споживчому ринку району сучасні 
технології, нові методи обслуговування, високу культуру споживання. Побутові 
послуги (за 20 видами) населенню надають 230 підприємств побутового 
обслуговування (у тому числі 109 у сільській місцевості). 

За 9 місяців 2014 року у Києво-Святошинському районі відкрито та введено в 
експлуатацію 5 об’єктів відповідного профілю. 

Обсяг роздрібного товарообігу за всіма каналами реалізації за І півріччя 2014 
року становив 3 568 845,1 тис. грн, що на 113,7 % більше відповідного показника 
2013 року. 

 У 2015 році прогнозується збільшення обсягу роздрібного товарообороту на         
10 % по відношенню до очікуваного показника 2014 року (3 665 082 тис. грн), що 
становитиме за підсумками 2014 року 4 031 590 тис. грн.  

У розрахунку на 1 людину обсяг роздрібного товарообороту складатиме          
25 134 тис. грн. В першу чергу зростання відбудеться за рахунок збільшення кількості 
суб’єктів господарювання району.  

Обсяг реалізованих послуг за підсумками січня-серпня 2014 року становить  
985 240,9 тис. грн, що складає 86,4 % до відповідного показника 2013 року.. 

 У 2014 році прогнозується, що обсяг реалізованих послуг збільшиться на 10 % 
до очікуваного показника 2014 року (1 796 983 тис.грн) і становитиме                    
1 979 195 тис.грн. 
 У розрахунку на 1 людину реалізація послуг становитиме 12 325 грн. 
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Основні цілі, завдання та заходи на 2015 рік:  
 формування ефективної торговельної інфраструктури споживчого ринку, 

здатної задовольнити зростаючі потреби населення в якісних товарах та 
послугах, забезпечення високого рівня обслуговування у сучасних умовах;  

 забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на 
вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення; 

 насичення споживчого ринку району широким асортиментом якісних 
продовольчих та непродовольчих товарів; 

 розширення та раціональне розміщення мережі підприємств торгівлі і 
ресторанного господарства; 

 вдосконалення діяльності об’єктів ринкового господарства, завершення 
реконструкції та будівництво нових об’єктів ринкового господарства. 

 
Розвиток закладів торгівлі та побутового обслуговування населення  

в Києво-Святошинському районі у 2015 році 
 

№ 
з/п 

Назва 
місцевої ради 

Заходи, які плануються здійснюватися 
місцевими радами у 2015 році 

Джерела 
фінансуван- 

ня 
1. Боярська м/р 1. Відкриття об’єктів торговельного та 

побутового призначення в багатоповерховому 
житловому будинку по вул. Пушкінська, 1. 
2. Відкриття готельного комплексу  
по вул. Білогородська, 68 - б 

 
Кошти 
інвесторів 
 
 

2. Вишнева м/р 1. Реконструкція торгівельного майданчика на 
розі вулиць Святоюріївська та Першотравнева; 
побутових послуг по вул. Балукова; 
2. Будівництво та відкриття об’єктів 
торговельного та побутового призначення в 
багатоповерховому житловому будинку по 
вул. Святошинська, 5/11. 
3. Будівництво продуктового магазину по вул. 
Чорновола 

 
 
 
Кошти 
інвесторів 

3. Чабанівська 
с/р 

Будівництво та відкриття об’єктів 
торговельного та побутового призначення по 
вул. Васильківська 

Кошти 
інвесторів 

4. Білгородська 
с/р 

Будівництво та відкриття офісно-складського 
комплексу по вул. Боярська 

Кошти 
інвесторів 

5. Гореницька 
с/р 
  

1. Будівництво та відкриття об’єктів 
торговельного та побутового призначення 
по вул. Леніна; 

Кошти 
інвесторів 

6. Дмитрівська 
с/р 

1. Будівництво та відкриття продуктового 
магазину в с. Мила, 22 км. Житомирського 
шосе; 
2. Відкриття готельного комплексу в с. Мила 
по вул. Комарова; 

Кошти 
інвесторів 

7. Забірська с/р   Будівництво та відкриття магазину з продажу 
продовольчих товарів по вул. Леніна. Відкриття 

Кошти 
інвесторів 
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ресторанного комплексу по вул. Леніна 
8. Крюківщинсь 

ка с/р  
 

1. Будівництво та відкриття об’єктів 
торговельного та побутового призначення в 
багатоповерховому житловому будинку 
по вул. Балукова; 
2. Будівництво розважального комплексу по 
вул. Балукова 

Кошти 
інвесторів 
 

9. Малютянська 
с/р 

Будівництво та відкриття аптеки  
по вул. Перемоги 

Кошти 
інвесторів 

10. Мироцька с/р Відкриття перукарні та майстерні по ремонту 
взуття по вул. Радгоспна 

Кошти 
інвесторів 

11. Михайлівсько-
Рубежівська 
с/р 

Будівництво (реконструкція) приміщення 
бувшого меблевого магазину під культурно-
розважальний центр 

Кошти 
інвесторів 

12. Лісниківська 
с/р 

1. Будівництво та відкриття об’єктів 
торгівельного та побутового призначення; 
2. Відкриття ринку по вул. Ватутіна 

Кошти 
інвесторів 

13. Личанська с/р Облаштування ринку по вул. Центральна Кошти 
інвесторів 

14. Петрівська  
с/р 
 

Будівництво та відкриття об’єктів 
торговельного та побутового призначення в 
багатоповерхових житлових будинках по  
вул. Червоний Пахар, 2-а 

 
Кошти 
інвесторів 

15. Петрушківсь 
ка с/р 

1. Будівництво та відкриття магазинів з 
продажу продовольчих та промислових товарів  
по вул. Лесі Українки. 
2. Відкриття аптечного пункту  
по вул. Лесі Українки 
3. Облаштування місця для виїзної торгівлі 
(ринку) по вул. Лесі Українки 

Кошти 
інвесторів 

16. П.П. 
Борщагівська 
с/р 

1.Відкриття об’єктів торговельного та 
побутового призначення в багатоповерховому 
житловому будинку в с. Чайки. 
2. Відкриття кафе «Меліса» по вул. Леніна,74 

Кошти 
інвесторів 

17. Софіївська- 
Борщагівська 
с/р 

1. Відкриття будівельного супермаркету  
«Мостера» по вул. Пушкіна 
2. Будівництво бази зі складами підприємств 
торгівлі і суспільного харчування Хутір 
Фермерський по вул. Чорновола, 6-а. 
3. Будівництво торгівельно-офісного комплексу 
з вбудованими складськими приміщеннями по 
вул. Леніна, 15-а. 
4. Відкриття Готельного комплексу по вул. 
Пушкіна,21 

Кошти 
інвесторів 
 

18. Тарасівська 
с/р 

Відкриття аптечного кіоску та перукарні по 
провул. Островського, 6 

Кошти 
інвесторів 

19. Ходосівська 
с/р 

Будівництво та відкриття мінімаркету  
по вул. П. Мирного, 6 

Кошти 
інвесторів 

20. Шпитьківська Відкриття продовольчого магазину в Кошти 
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с/р с.Шпитьки по вул. Леніна інвесторів 

 
Відповідальні: відділ економіки та інфраструктури РДА, органи місцевого 

самоврядування, комісії районної ради. 
 
 
2.7. Розвиток підприємництва 

 
Станом на 01.10.2014 року в районі зареєстровано 8902 юридичних осіб, з них: 

ТОВ – 5108, ПП – 1560, АТ – 159, Колективних під-в – 323, Комунальних під-в – 83, 
Фермерських господарств – 124, Спільних підприємств – 16, інші – 1704, припинили 
діяльність – 1432 підприємств. 

Фізичних осіб зареєстровано – 13900, скасовано - 5978. 
В порівняні з аналогічним періодом минулого року кількість юридичних осіб, 

що діють в районі збільшилася на 6,9% або на 572 осіб, кількість діючих фізичних 
осіб – підприємців збільшилася на 5,7 % або на 806 осіб.  

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого 
підприємництва за підсумками 9 місяців 2014 року складає 96 млн. 202 тис грн., що 
становить 87,6% до відповідного показника 9 місяців 2013 року. Питома вага 
суб’єктів малого підприємництва у загальній сумі надходжень складає 6,6 %. 

Кількість працівників, які працюють в малому бізнесі (враховуючи громадян, 
які знаходяться у трудових відносинах з фізичними особами) складає 4054 ос. 

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, м. Вишневе, вул. Святошинська,29. Протягом січня - вересня 
2014 року центром надання адміністративних послуг проведені наступні заходи: 

- кількість звернень суб’єктів господарювання – 2852;   
- кількість наданих адміністративних послуг – 1426; 
- кількість відмов у видачі документів по наданню адміністративних послуг – 95; 
- кількість зареєстрованих декларацій – 3; 
- кількість відмов у реєстрації декларацій – 1; 
- кількість наданих консультацій – 1426. 

Розвиток інфраструктури малого підприємництва 
 
Києво-Святошинського району в 2014 році та прогноз на 2015 рік 
№ 
з/п Показники 2013 рік 

  
2014 

(очікув.) 
2015 

(прогноз) 

2015 рік 
до 2014 
року, % 

1 2 3 4 5 6 
1. Кількість малих підприємств, 

(одиниць) 2111 2153 2196 102 

2. Кількість малих підприємств у 
розрахунку на 10 тис. осіб 
населення, (одиниць) 

135 138 141 
 

102 

3. Середньорічна кількість зайнятих 
працівників, (осіб) 17 819 18 354 18 904 103 
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4. Обсяги реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) малих 
підприємств, (тис. грн) 

5 680 500 5 964 525 6 262 751 
 

105 

5. Питома вага суб’єктів малого 
підприємництва у загальній сумі 
надходжень щодо сплати податків, 
(%) 

26,0 26,0 26,0 х 

6. Загальна сума надходжень до 
бюджетів всіх рівнів, одержаних 
від діяльності малого 
підприємництва, (тис. грн) 

302 621 332 883 366 171 110 

7. Кількість зареєстрованих/діючих 
об’єктів інфраструктури 
підтримки малого підприємництва 
(одиниць) : 

104/50 105/51 105/51 101/102 

7.1. - бізнес-центри 1/1 1/1 1/1 - 
7.2. - бізнес-інкубатори - - - - 
7.3. - лізингові центри 4/4 4/4 4/4 - 
7.4. - технопарки - - - - 
7.5. - фонди підтримки 

підприємництва 1/1 1/1 1/1 - 

7.6. - інвестиційні, інноваційні фонди і 
компанії 3/3 3/3 3/3 - 

7.7. - інформаційно-консультативні 
установи 78/26 78/26 78/26 - 

7.8. - небанківські фінансові-кредитні 
установи 7/5 7/5 7/5 - 

7.9. - кількість громадських об’єднань  
суб’єктів підприємництва 
- об’єкти інфраструктури, створені 
за участю місцевих органів влади 
 

6/6 
 

3/3 

6/6 
 

3/3 

6/6 
 

3/3 

- 

8 Кількість координаційних рад з 
питань підприємництва, створених 
на місцевому рівні 

1 1 1 
- 

 
Аналіз розвитку малого підприємництва в районі показав, що починаючи з 

1996 року в середньому щороку реєструється 350-400 новостворених підприємств.  
 
Прогноз розвитку галузі на 2015 рік. 

 Кількість малих підприємств збільшиться на 2 % в порівнянні з 2014 роком і 
становитиме 2 196 одиниць. 

 Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах 
збільшиться на 3 % по відношенню до 2014 року і буде становить 18 904 тис. 
осіб. 

 Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами району 
складе 6 262 751 тис. грн., що на 5 % більше очікуваного показника 2014 року 
(5 964 525 тис. грн.). 

 Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого 
підприємництва планується в сумі 366 171 тис. грн., що на 10 % більше 
очікуваного показника 2014 року (332 883 тис. грн). 
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 Кількість юридичних осіб – 8902 одиниць. 
 Кількість фізичних осіб-підприємців – 13900 одиниць. 
 

 
Основні цілі, завдання та заходи на 2015 рік: 

 організація в районі (враховуючи існуючий вітчизняний і міжнародний досвід) 
стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки 
суб’єктів малого та середнього бізнесу шляхом часткового відшкодування 
відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та 
середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, спрощення доступу 
малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів; 

 забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності; 

 забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки малого та середнього 
підприємництва; 

 спрощення реєстраційних та дозвільних процедур; 
 формування інфраструктури підтримки підприємництва;  
 надання суб’єктам малого підприємництва інформаційно-консультативної 

допомоги з боку місцевих органів влади; 
 сприяння співпраці державних, громадських, профспілкових та інших 

організацій, які причетні до діяльності малих підприємств в Україні, з 
відповідними міжнародними структурами. 

 
Відповідальні: відділ економіки та інфраструктури РДА, відділ державних 

реєстраторів РДА, дозвільний центр РДА, органи місцевого 
самоврядування, комісії районної ради. 

 
 
2.8. Будівництво  
 

За січень-серпень 2014 року підрядними будівельними і ремонтними 
організаціями району, згідно статистичних даних, виконано будівельних робіт на 
суму 187 482 тис. грн., що становить 116,9 % до відповідного показника 2013 року. 

У 2015 році за попередніми підрахунками прогнозується збільшення на 15 %         
(у порівнянні з очікуваним показником 2014 року (418 924 тис. грн.) обсягу 
виконаних будівельних робіт підрядними і ремонтними організаціями району до рівня 
439 870 тис. грн. 
 
 

 Основні пріоритетні напрямки розвитку галузі у 2015 році: 
 фінансування житла за рахунок населення у порядку пайової участі; 
 подальше забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або 

відставку, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів, членів 
сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання у зарубіжних 
країнах ними службових обов’язків та інших пільгових категорій населення 
(при наявності фінансування з державного бюджету); 

 погодження Схеми планування території району; 
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 завершення розробки Генерального плану розвитку населених пунктів району 
та затвердження містобудівної документації.  

 
Відповідальні: відділ житлово-комунального господарства РДА, відділ ЖКГ 

РДА, органи місцевого самоврядування, комісії районної ради. 
 
 
3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Основною метою реалізації інвестиційної політики у 2015 році є нарощування 

обсягів залучення інвестицій в економіку району, зокрема, з метою проведення 
реконструкції та технічного переозброєння підприємств, розвитку мережі об’єктів 
соціально-культурного та комунального призначення тощо. 
 

Прогноз надходження інвестицій до району в 2014 році 
 Обсяг освоєних капітальних інвестицій прогнозується на рівні 4 млрд. 919 млн.           

грн., що складатиме 110 % по відношенню до очікуваного показника 2014 року 
(4 472 млн грн), позитивна тенденція щодо збільшення обсягу капітальних 
інвестицій збережеться у 2015 році. 

 
 До кінця 2015 року надходження прямих іноземних інвестицій прогнозується 

на рівні 329 428 тис. дол. США, що на 10 % більше очікуваного показника 
2013 року (299 480 тис. дол. США).  
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (наростаючим підсумком, 
починаючи з 2000 року) прогнозується за підсумками 2015 року на рівні        
311 691 тис. дол. США, що складає 112 % до очікуваного показника 2014 року 
(278 296 тис. дол. США). 
        
Основні обсяги іноземних інвестицій направлені в ті галузі, які мають 

найкращу перспективу розвитку та можуть забезпечити високу ефективність 
інвестицій. Це промисловість, будівництво, транспорт та операції з нерухомістю та  
оптова і роздрібна торгівля.  
 

Основні цілі, завдання та заходи на 2015 рік: 
 стимулювання інвестиційної діяльності підприємств та організацій;  
 створення в районі сприятливого інвестиційного клімату;  
 подальше формування привабливого інвестиційного іміджу району;  
 Підвищення інвестиційного іміджу району та зацікавленості як вітчизняних, 

так і іноземних інвесторів у 2015 році відбуватиметься шляхом розширення і 
оновлення бази інвестиційних проектів підприємств та організацій району для 
потенційних інвесторів; 

 розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної 
діяльності району в мережі Internet; 

 активізація інформативної відкритості району у сфері висвітлення 
інвестиційного потенціалу району на семінарах, конференціях;  



 23 
 

 залучення керівників підприємств у семінарах з питань підготовки 
інвестиційних проектів, бізнес-планів та їх презентацій з метою 
залучення інвесторів. 

 
ПЕРЕЛІК  

інвестиційних об’єктів, які планується ввести в експлуатацію у 2015 році  
на території Києво-Святошинського району Київської області 

 

 
№ 

Назва об’єкту 
інвестицій 

Місце 
знаходже
ння об’єк 

та 

Інвестор 

Сума 
проект 

ту 
 

Кіль-
кіс- 
ть 

робоч-
их 

місць, 
млн. 

Освоєння 
проекту, 

станом на 
01.11.2014 
року, % 

Рік 
вводу 
об’єк 

ту 

1 Будівництво кінного 
центру на земельній 
ділянці загальною 
площею 26,458 га, 

в межах 
Шпитьківської 
сільської ради 

В межах 
Шпитьків

ської 
сільської 

ради 
Києво-

Святошин
ського 
району 

Київської 
області 

ТОВ 
«Віан-
Груп», 

м. 
Донецьк,  
Щорса,26

-а 

200,0 
млн грн 75 7,6 2015 

2 Будівництво 
торгівельно-офісного 

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

с. ПП 
Борщагівк

а, вул. 
Криштале

ва, 4 

ТОВ 
«Веста 
2000», 

с.Мих.Ру
бежівка, 
Шкіль 
на, 30 

 
31,680  

млн грн 

 
50 

 
61,3 

 
2015 

3 Оптовий ринок з 
продажу 

сільськогосподарської 
продукції 

«Столичний» 

с. 
Софіївськ

а 
Борщагівк

а, вул. 
Велика 

Кільцева 

Група 
приватни

х 
інвесторів

, 
генпідряд

ник 
компанія 
«Столичн

ий 
комфорт» 

1 400,0  
млн грн 5000 51,6 

2015 рік 
третя 
черга, 

 
2016 рік 
четвер-
та черга 
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4 Будівництво 
торгівельно- офісного 

комплексу зі 
вбудованими 
складськими 

приміщеннями, 
організація зони 

відпочинку 

 с. 
Соф.Борщ

а-гівка, 
вул. 

Леніна, 
15-а 

ТОВ 
«Ковчег» 

с. 
Соф.Борщ

а-гівка, 
вул. 

Леніна, 
15-а 

13,5 млн грн 100 46 2015 

5 Будівництво офісно-
складського 
комплексу 

В 
адміністра 

тивних 
межах с. 

Білогород 
ка 

ТОВ 
«Міжнаро

д 
на 

логістичн
а 

компанія
»,  

м. Київ, 
вул. 

Пушкінсь
ка, 21, оф. 

1 

425,0  
млн грн 473 15 2015 

 
 

Загальна сума інвестицій в район по вищезазначених об’єктам буде становити 
близько 5 698 млн грн, що дасть можливість створити 6 263 млн грн нових робочих 
місць та суттєво поповнити місцеві бюджети району.  

 
Відповідальні: відділ економіки та інфраструктури РДА, органи місцевого 

самоврядування, комісії районної ради. 
 

 
4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства у 2014 

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 включені пропозиції щодо фінансування ремонтних 
робіт житлового фонду з державного бюджету, а також за кошти спонсорів та 
інвесторів в рахунок робіт по розвитку відповідних територій. 
 

Фінансування заходів передбачених для розвитку житлово-комунального 
господарства населених пунктів Києво-Святошинського району у 2015 році 

 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн 

Джерела 
фінансування 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 Реконструкція Свято-Михайлівської 

набережної 
419,9 Місцевий 

бюджет 
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2 Капітальний ремонт та заміна ліфтів  443,345 Місцевий 
бюджет 

3 Встановлення дитячих майданчиків (10 
шт.) 

150 Місцевий 
бюджет 

4 Реконструкція контейнерних майданчиків  200 Місцевий 
бюджет 

5 Виготовлення проекту землеустрою щодо 
встановлення меж м.Боярка 

450 Місцевий 
бюджет 

6 Придбання екскаватора  1 161 Місцевий 
бюджет 

7 Капітальний ремонт покрівлі вул. Гоголя, 
Волгоградська 

843,941 Місцевий 
бюджет 

8 Виготовлення проектної документації по 
реконструкції вул. Шевченка 

578,347 Місцевий 
бюджет 

9 Капітальний ремонт двох свердловин  610 Місцевий 
бюджет 

10 Будівництво двох резервуарів-
накопичувачів питної води 

620 Місцевий 
бюджет 

11 Придбання лічильників диференційного 
обліку електроенергії  

414,8 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 5 891,333  
ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 

1 Реконструкція теплопункту з установкою 
ІТП по залежній схемі опалення 
житлового будинку по вул. Чорновола, 
42-б 

300 Місцевий 
бюджет 

2 Реконструкція квартирної бойлерної по 
вул. Жовтнева, 13 

800 Місцевий 
бюджет 

3 Проект та монтаж утилізатора димових 
газів на котел КВГМ-20 №1 провул. 
Київський,11 

900 Місцевий 
бюджет 

4 Заміна теплових мереж  dy 500 від ТК-35 
-до  ТК-35-1  по вул. Жовтневій (100 
метрів) 

950 Місцевий 
бюджет 

5 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) вул. Жовтнева,21 

270 Місцевий 
бюджет 

6 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) вул. Першотравнева,10 

239,76 Державний 
бюджет 

7 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) вул. Першотравнева,15 

122,767 Місцевий 
бюджет 

8 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) пров. Лісний,8 

161,736 Місцевий 
бюджет 

9 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) пров. Лісний,10 

155,876 Місцевий 
бюджет 

10 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) вул. Машинобудівників,15 

363,34 Місцевий 
бюджет 

11 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) вул. Машинобудівників,1а 
 

214,23 Місцевий 
бюджет 
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12 Капітальний ремонт спортивних 
майданчиків 

200 Місцевий 
бюджет 

13 Капітальний ремонт дитячих майданчиків 
 

200 Місцевий 
бюджет, кошти 

спонсорів  
14 Капітальний ремонт з утепленням фасадів 

житлових будинків вул. Л.Українки,33-а 
410 Місцевий 

бюджет 
15 Капітальний ремонт з утепленням фасадів 

житлових будинків вул. Л.Українки, 33-Б 
410 Державний 

бюджет  
16 Капітальний ремонт з утепленням фасадів 

житлових будинків вул. Жовтнева, 17 
450 Державний 

бюджет  
17 Капітальний ремонт житлових будинків 

(герметизація стиків) 
200 Державний 

бюджет  
18 Капітальний ремонт ліфтів 1 000 Місцевий 

бюджет 
19 Капітальний ремонт прибудинкової 

території вул. Червоноармійська,3, 3а 
586 Спонсорські 

кошти  
20 Капітальний ремонт прибудинкової 

території вул. Святошинська,31 
430 Державний 

бюджет  
21 Капітальний ремонт прибудинкової 

території вул. Жовтнева,7а 
 

670 Місцевий 
бюджет 

22 Капітальний ремонт прибудинкової 
території вул. Л.Українки,33 
 

810 Державний, 
місцевий 
бюджети 

23 Кап.ремонт ділянки сталевої 
водопровідної мережі Ду-600  довжиною 
180м/п на ПЄ400-430 м/п   за адресою 
вул.Київська,2 

715 Місцевий 
бюджети 

24 Будівництво резервуара чистої води на 
3000 куб. м на ВНС по вул. Промислова,2 

6 900 Спонсорські 
кошти  

25 Будівництво  каналізації  по вул.Гоголя, 
м.Вишневе 

335,1 Державний, 
місцевий 

26 Будівництво  каналізації  по вул. Фрунзе, 
м. Вишневе 

457 Державний, 
місцевий 

27 Кап.ремонт водогону Ду-300  із 
свердловин "Артемівські" по вул. 
Жовтнева (ринок) дві нитки по 157 м.п. 

1 507 Державний, 
місцевий 

28 Модернізація грабельної решітки КНС 
№3, вул. Балукова 

330 Державний, 
місцевий 

29 Переоснащення вузлів обліку 
багатоквартирних житлових будинків 

870 Державний, 
місцевий 

30 Внески до статутного капіталу КП "УМГ" 820 Державний, 
місцевий 

31 Встановлення світлофорів (вул. Зелена- 
вул. Л.Українки, вул. Святошинська 

740 Державний, 
місцевий 

32 Придбання та встановлення котлів (на 
дровах) 

99 Державний, 
місцевий 

 ВСЬОГО: 22 616,809  
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БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Виготовлення генерального плану села 

 
100 Місцевий 

бюджет 
2 Будівництво котелень на твердому 

опаленні 
1 200 Місцевий 

бюджет 
 ВСЬОГО: 1 300  

БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ланшафтне планування площі  200 Місцевий 

бюджет 
2 Вивіз твердих відходів  40 Місцевий 

бюджет  
 ВСЬОГО: 240  

ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво дитячого майданчика в  

с. Юрівка 
60 Спонсорські 

кошти 
ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Виготовлення нормативно-грошової 
оцінки земель Гореницької сільської ради 300 Місцевий 

бюджет 
2 Провести капітальний ремонт вулиці 

Гагаріна 60 Місцевий 
бюджет 

3 Провести капітальний ремонт вулиці 
Висоцького 60 Місцевий 

бюджет 
4 Проведення обрізки аварійних та хворих 

дерев на території сільської ради 
50 Місцевий 

бюджет  
5 

Провести ремонт містка по вул. Леніна 200 
Спонсорські 

кошти 
 

6 Будівництво ЛЕП по вулицях Черешнева, 
Сологуба, Фермерська, Лесі Українки, 
Підгірна 

300 Місцевий 
бюджет 

7 Ремонт ТП599 та ТП771 100 Місцевий 
бюджет 

8 Ремонт житлового фонду 
багатоквартирних будинків, які 
знаходяться на балансі ПКГ при 
Гореницькій сільській раді 

500 

Спонсорські 
кошти 

Місцевий 
бюджет 

9 Будівництво водовідведення дощових вод 
з вулиці Депутатської через вулицю 
Яблуневу, Леніна та Нову 

150 Місцевий 
бюджет 

10 Винос вулиць Черешнева, Сологуба, 
провулок Сологуба в натуру (на 
місцевість) 

200 

Місцевий 
бюджет 

Спонсорські 
кошти 

11 Реконструкція котельні сільської ради 100 Місцевий 
бюджет 

12 Провести поточний ремонт даху будинку 
по вул. Садова,4-а 
 

100 Спонсорські 
кошти 
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13 Розробка проектно-кошторисної 
документації систему центрального 
водопостачання та водовідведення  

100 Місцевий 
бюджет 

14 
Відлов бродячих собак на території 
Гореницької сільської ради 30 

Місцевий 
бюджет 

Спонсорські 
кошти 

с. Лука 
15 Будівництво водовідведення дощової 

води з вул. Л.Українки до вул. Шевченка 
150 Спонсорські 

кошти 
16 Будівництво ТП на новому масиві 300 Місцевий 

бюджет, 
спонсорські 

кошти 
17 Заміна ТП в центрі села Лука 200 Спонсорські 

кошти 
18 Будівництво котельні клубу села Лука 250 Спонсорські 

кошти 
19 Будівництво зупинки в центрі села Лука в 

напрямку до села Музичі 60 Спонсорські 
кошти 

с. Стоянка   
20 Будівництво водовідведення дощових вод 

по вул. Тичини 
100 Спонсорські 

кошти 
21 Заміна ТП 63 по вул. Дачна 200 Спонсорські 

кошти 
с. Гнатівка 

22 Виготовлення генерального плану села 
Гнатівка 150  

23 Будівництво бювету 100  
 ВСЬОГО: 3 760  

ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт та реконструкція Горенської 

сільської ради 
99 Місцевий 

бюджет 
2 Виготовлення нормативно-грошової 

оцінки земель сіл Горенка та Мощун 
50 Місцевий 

бюджет 
 ВСЬОГО: 149  

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Електрифікація та газифікація нових 

житлових масивів 
100 Місцевий 

бюджет  
2 Ремонт багатоповерхових будинків 300 Місцевий 

бюджет 
3 Реконструкція системи водопостачання і 

водовідведення в с. Дмитрівка 
300 Місцевий 

бюджет 
 ВСЬОГО: 700  

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт водопровідної мережі по вул. 

Гончаренка, 10 
5 Місцевий 

бюджет  
2 Реконструкція станції біологічної очистки 

стічних вод з пропускною спроможністю 
1 604,5 Місцевий 

бюджет 
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200 м.куб. доба 
 ВСЬОГО: 1 609,5  

КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Капітальний ремонт центрального 

водопроводу 
50 Місцевий 

бюджет 
2 Поточний ремонт житлового масиву 

(даху будинку № 5 та №1) 
50 Місцевий 

бюджет 
 ВСЬОГО: 100  

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Проведення благоустрою села 15 Спонсорські 

кошти 
2 Вивезення твердих побутових відходів 20 Спонсорські 

кошти 
3 Реконструкція братської могили на 

сільському кладовищу 
20 Місцевий 

бюджет  
 ВСЬОГО: 55  

МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво очисних споруд 14 000 Спонсорські 

кошти 
2 Будівництво парку відпочинку  30 Місцевий 

бюджет 
3 Проект на електропостачання на ново 

виділені житлові масиви 
1 000 Місцевий 

бюджет 
  15 030  

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Облаштування дитячих майданчиків 70 Місцевий 

бюджет 
2 Придбання зупиночних комплексів  90 Місцевий 

бюджет 
3 Ремонт ліфтів навісів в ДНЗ «Буратіно» 150 Місцевий 

бюджет 
4 Облаштування клумби на стикові вул. 

Петровського, Боярська 
250 Місцевий 

бюджет 
5 Проведення озеленення паркових 

насаджень 
80 Місцевий 

бюджет 
6 Придбання контейнерів та урн для сміття  90 Місцевий 

бюджет 
7 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації для облаштування скверу 
100 Місцевий 

бюджет 
8 Встановлення світлофора на перехресті 

вул. Теплична та Петровського 
180 Місцевий 

бюджет 
 ВСЬОГО: 1 010  

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Санітарне очищення території сільської 

ради та благоустрій кладовищ 
5 Місцевий 

бюджет  
2 Благоустрій та облаштування оберегу 

села 
2 Місцевий 

бюджет 
 ВСЬОГО: 7  
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СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Проведення озеленення паркових 

насаджень 
200 Місцевий 

бюджет 
2 Створення та утримання дитячих 

майданчиків  
100 Місцевий 

бюджет 
3 Будівництво систем водовідведення та 

водопостачання 
440 Місцевий 

бюджет 
4 Проведення ремонту багатоповерхівок 1 030 Місцевий 

бюджет 
5 Обрізка дерев 119 Місцевий 

бюджет 
6 Проведення робіт по будівництву 

трансформаторних підстанцій 
850 Спонсорські 

кошти 
7 Проведення робіт по ремонту в школі 5 000 Місцевий 

бюджет 
8 Будівництво обеліску пошани по вул. 

Леніна  
726 Місцевий 

бюджет 
9 Утримання дощової каналізації існуючої 

вулично-дорожньої мережі і будівництво 
нової 

500 Спонсорські 
кошти 

10 Утримання світлофорів, переобладнання 690 Місцевий 
бюджет 

11 Вивезення ТВП 366 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 9 921  
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Поточний ремонт а/б покриття 
прибудинкової території  

100 Місцевий 
бюджет 

2 Поточний ремонт вул. Маяковського 119,9 Місцевий 
бюджет 

3 Поточний ремонт вул. Садовій в с. Нове 254 Місцевий 
бюджет 

4 Поточний ремонт вул. Радянської 119,9 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 593,8  
ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція каналізаційних очисних 
споруд в с. Хотів Києво-Святошинського 
району 

10 987,5 Місцевий 
бюджет, кошти 
фіз.та юр. осіб 

2 Будівництво 2-х свердловин та 
водопроводу протяжністю 9 км в 
с.Кременище Києво-Святошинського 
району 

7 500 Місцевий 
бюджет, кошти 
фіз.та юр. осіб 

 ВСЬОГО: 18 487,5  
 ВСЬОГО по галузі: 81 540,942  
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4.1. Освітлення населених пунктів району 
  

№  
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансування 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 
1 Капітальний ремонт мережі вуличного 

освітлення вул. Машинобудівників 
974 Міський бюджет 

2 Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення вул. Київська 

836,418 Міський бюджет 

3 Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення вул. Піонерська 

300 Міський бюджет 

4 Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення вул. Червоноармійська 

999,81 Міський бюджет 

 ВСЬОГО: 3 110,228  
БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Поточний ремонт вуличного освітлення  100 Місцевий 
бюджет 

БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція вуличного освітлення вул. 

Леніна, Шевченка, Гагаріна, Дніпровська 
в с. Бузова 

50 Місцевий 
бюджет 

ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт ліхтарів вуличного 

освітлення на території сіл Віта-Поштова 
та Юрівка 

40 Бюджетні кошти 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Встановлення та ремонт освітлення 

вулиць с. Гатне 
99 Місцевий 

бюджет 
ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Ремонт та обслуговування вуличного 
освітлення на території сільської ради 

50 Місцевий 
бюджет 

2 Будівництво освітлення вулиць: 
Петровського, Депутатська та Щорса 

200 Місцевий 
бюджет 

с. Стоянка 
3 Улаштування освітлення по вул. Лісна та 

Дачна 
150 Місцевий 

бюджет, 
спонсорські 

кошти 
с. Гнатівка 

4 Облаштування освітлення по вулицях 
Перепелина  

60 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 460  
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція вуличного освітлення 100 Місцевий 
бюджет 

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво електромережі повітряних 275 Місцевий 
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ліній 0,4 кВт від ТП-1800, 1801, 1802, 
1803, 1805 

бюджет  

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Продовження будівництва електричних 

мереж села Малютянка з монтажем 
трансформаторних підстанцій 

  

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Освітлення вулиці Б.Хмельницького 30 Місцевий 

бюджет 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Поточний ремонт вуличного освітлення 357 Місцевий 
бюджет 

2 Проведення вуличного освітлення 100 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 457  
МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Проведення вуличного освітлення по вул. 
Радянська 

120 Спонсорські 
кошти 

 ВСЬОГО по галузі: 4 741,228  
 
 
4.2. Утримання автомобільних доріг 

 
Утримання доріг місцевими радами Києво-Святошинського району 

 
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн 

Джерела 
фінансування 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 Капітальний ремонт та 

реконструкція міських доріг 
1 102,821 Державний бюджет 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 
1 Капітальний ремонт тротуару 

по вул. Піонерській 
480 Міський бюджет 

2 Капітальний ремонт тротуару 
по вул. Л.Українки 

750 Міський бюджет 

3 Капітальний ремонт тротуару 
по вул. О.Вишні 

82 Міський бюджет 

4 Капітальний ремонт доріг та 
тротуарів вул. Святошинська 

200 Державний бюджет 

5 Капітальний ремонт тротуару 
по вул. Щорса 

215 Міський бюджет 

6 Капітальний ремонт доріг та 
тротуарів вул. Залізнична 

900 Міський бюджет 

7 Капітальний ремонт доріг  2 500 Субвенція з дер. 
бюд. 

 ВСЬОГО: 5 127  
ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

1 Влаштування стоянок 
легкового автомобільного 

400 Місцевий бюджет  
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транспорту на окремій частині 
вул. Садова в с. Новосілки 

2 Капітальний ремонт 
дорожнього покриття окремої 
частини вул. Теремська в 
с.Новосілки 

500 Місцевий бюджет 

3 Капітальне будівництво доріг 
в населених пунктах  

1 500 Місцевий бюджет 

 ВСЬОГО: 2 400  
БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Ремонт доріг сіл Білогородка 
та Шевченкове 

900 Місцевий бюджет  

БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт дороги 

с.Бузова, вул. Леніна 
70 Державний бюджет  

БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт тротуарів  100 Спонсорські кошти 

ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво доріг з твердим 

покриттям 
100 Бюджетні кошти 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт асфальтного 

покриття доріг с. Гатне 
100 Місцевий бюджет 

ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Провести поточний ремонт 
асфальтно-бетонного покриття 
доріг Гореницької сільської 
ради. 

300  
 Місцевий бюджет 

2 Провести капітальний ремонт 
асфальтно-бетонного покриття 
дороги до очисних споруд 

250 Спонсорські кошти 
Місцевий бюджет 

3 Проведення асфальтно-
бетонного покриття під’їзної 
дороги до вул. Шевченка 

50 Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

4 Проведення капітального 
ремонту асфальтно-бетонного 
покриття вул. 
Петровського,Бородавки, 
Воронкова та І.Франка 

1 000 Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

5 Провести капітальний ремонт 
асфальтно-бетонного покриття 
дороги по вулиці Військова та 
Академічна 

300 Місцевий бюджет 
Спонсорські кошти 

с. Стоянка 
6 Проведення асфальтно-

бетонного покриття дороги 
кладовища 
 

75 Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 
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с. Гнатівка 
7 Проведення асфальтування 

доріг від пров.Старо-
Житомирського до вул. 
Шевченка, 250 м.п. 

200 Місцевий бюджет  

 ВСЬОГО: 2 175  
ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція дорожнього  
покриття вул. Лісна, Мічуріна. 

120 Місцевий бюджет 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Капітальний ремонт вулиць 

Лісної в с. Капітанівка 
2 500 Субвенція з 

держбюджету 
2 Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 
ремонту вулиць 

100 Місцевий бюджет  

 ВСЬОГО: 2 600  
ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Проточний ремонт доріг 
с.Забір’я  

100 Місцевий бюджет 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція центральної 

частини території 
с.Крюківщина 

286 Місцевий бюджет 

2 Поточний ремонт дороги по 
вул. Дружби, Гагаріна, пров. 
Кірова, Балукова, Південний, 
Мічуріна в с.Крюківщина 

479,5 Місцевий бюджет 

3 Капітальний ремонт дороги по 
вул. Б.Хмельницького, Миру, 
Перемоги, Балукова та 
Поповича в с.Крюківщина 

1 873 Місцевий бюджет 

4 Розроблення проекту щодо 
захисту земель від 
підтоплення 

415 Спонсорські кошти 

5 Нормативна грошова оцінка 
земель сільського населеного 
пункту 

100 Спонсорські кошти 

 ВСЬОГО: 3 153,5  
ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Поточний ремонт асфальтного 
покриття вулиці Пролетарська  

90 Місцевий бюджет 

2 Поточний ремонт асфальтного 
покриття вулиці Садової 

70 Місцевий бюджет 

 ВСЬОГО: 160  
МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

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

120 Місцевий бюджет 
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2 Асфальтування вулиць села 
Малютянка 

990 Місцевий бюджет 

 ВСЬОГО: 1 110 
 

 

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт доріг 200 Місцевий бюджет 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт доріг 200 Місцевий бюджет 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт доріг 6 680 Місцевий бюджет 

ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Облаштування твердого 

покриття в с.Хотів, вул. 
Садова, Жидкова, Вишнева, 
пр. Князькіна 

500 Субвенція з 
державного 

бюджету, місцевий 
бюджет, кошти фіз. 

та юр. осіб 
 ВСЬОГО по галузі : 25 212,645  

 
Пріоритетні напрямки розвитку на 2015 рік: 

 
 забезпечення локального освітлення ділянок пішохідних переходів у місцях 

інтенсивного руху або концентрації ДТП; 
 виконання запланованих обсягів реконструкції, капітального та поточного 

ремонту автомобільних доріг, насамперед доріг комунальної власності. 
 Здійснення заходів щодо улаштування на транспортних розв’язках 

магістральних автомобільних доріг М-05 Київ – Одеса та М-06 Київ – Чоп, 
які проходять територією Києво-Святошинського району, поблизу 
Чабанівської селищної ради, Віто-Поштової, Петропавлівсько-
Борщагівської, Гореницької, Дмитрівської, Шпитьківської, Бузівської 
сільських рад світлофорів запрограмованих на часові періоди.       

 
Відповідальні: відділ економіки та інфраструктури РДА, комісії районної 

ради, районні дорожні управління, органи місцевого 
самоврядування. 

 
 
5. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ 
 

Прогнозні показники власних та закріплених 
доходів бюджету Києво-Святошинського району на 2015 рік 

 
№ 
з/п 

Найменування показника Загальний 
фонд 

тис. грн. 
1 Податок з доходів фізичних осіб 403 000 
2 Податок на прибуток підприємств  1 000 
3 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів  1 200 
4 Плата за землю 75 100 
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5 Збір за місце для паркування транспортних засобів 350  
6 Туристичний збір 180 
7 Збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності  
1 750 

8 Фіксований с/г податок 30 
9 Частина прибутку, що вилучається  300 

10 Адміністративні штрафи та інші санкції  100 
11 Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майном комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності  

1 000 

12 Державне мито  520 
13 Інші надходження (240603) 100 
14 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок… 20 
15 Авансові внески з податку на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 
1 000 

16 Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення 
(22130000) 

0,0 

 РАЗОМ: 485 650 
                     
Відповідальні: управління фінансів РДА, органи місцевого самоврядування, 

комісії районної ради. 
 
 
6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 
6.1. Демографічна ситуація 

 
Станом на 01.08.2014 року в районі, за оцінкою, чисельність наявного 

населення становить 164 тис. 801 осіб, що на 1,0 % більше відповідного показника 
минулого року в т.ч. кількість міського населення складала 78 тис. 062 особа та 
сільського населення 86 тис. 739 особи спостерігається приріст наявного населення 
району, до кінця 2014 року очікується, що чисельність наявного населення 
становитиме до 163,4 тис. осіб, в т.ч. міського населення 78,8 тис. осіб та сільського 
населення 84,5 тис. осіб. 

Прогнозується, що в 2015 році чисельність наявного населення району по 
відношенню до 2014 року збільшиться на 0,2 % і буде становити приблизно 
164 тис. осіб. Стале зростання населення району в першу чергу пов’язано з 
розбудовою населених пунктів району та введенню в експлуатацію нових 
багатоквартирних житлових будинків та індивідуального будівництва.  

 
Основні цілі, завдання та заходи на 2015 рік: 

 
 удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, 

молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, 
побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя 
населення; 

 створення умов для соціальної адаптації, підготовки до самостійного життя 
осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
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через розширення мережі соціальних гуртожитків - закладів для 
тимчасового проживання, осіб зазначеної категорії; 

 проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та 
адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, 
безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної 
кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних 
сімей; 

 підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і 
дитинства; 

 поліпшення планування сім’ї, вдосконалення системи надання відповідної 
кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей; 

 розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

 розвиток мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
шляхом створення сільських, селищних, студентських соціальних служб для 
надання вчасної соціальної підтримки та допомоги потребуючим категоріям 
населення; 

 забезпечення нарахування та виплати державної соціальної допомоги дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають 
під опікою (піклуванням), за принципом «гроші ходять за дитиною»; 

 запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності в рамках реалізації 
заходів районної Комплексної Програми подолання дитячої бездоглядності, 
підтримки сімей з дітьми та реформування закладів для дітей «На зустріч 
дітям» на 2009-2017 роки, затвердженої рішенням 29 сесії Києво-
Святошинської районної ради V скликання від 10.11.2009 № 307-29-V. 

 створення ефективної системи роботи з попередження та профілактики 
негативних явищ в молодіжному середовищі, сприяння формуванню 
здорового способу життя у молоді.  

 підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, залучення їх до 
реалізації державної молодіжної політики, зокрема, через проведення 
районного конкурсу проектів-програм розроблених молодіжними та 
дитячими громадськими організаціями стосовно дітей, молоді та сім’ї; 

 розвиток дошкільного і позашкільного виховання та освіти, включаючи 
сімейні форми; 

 забезпечення дітей у навчальних закладах екологічно чистими продуктами 
харчування та якісною питною водою; 

 зменшення масштабів зовнішньої, зокрема, трудової міграції молоді шляхом 
працевлаштування її через центри занятості;  

 сприяння внутрішній міграції населення з метою забезпечення 
збалансованого розвитку регіону; 

 створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості 
з материнством та підтримка гендерної рівності;  

 подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних 
умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення механізму 
залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою 
трудової діяльності.  
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 В результаті проведення цих та інших заходів прогнозується, що демографічна 
ситуація в районі поліпшиться, проте подолання кризи і досягнення сталого 
демографічного розвитку, нормалізація відтворення населення є тривалим і складним 
процесом. При цьому вихід із ситуації, що склалася, полягає не стільки в подоланні 
депопуляції, скільки у підвищенні якості життя населення, збереженні та відтворенні 
його життєвого і трудового потенціалу.  
 
6.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 
В умовах нинішньої економічної ситуації основною метою служби зайнятості 

району є забезпечення соціальних гарантій громадян, збереження кадрового 
потенціалу підприємств району, недопущення зростання рівня безробіття.  

Першочергова увага приділятиметься підвищенню якості робочих місць та 
робітничих кадрів, підвищенню кваліфікації працюючих та забезпечення їх гідною 
заробітною платою. 

Прогноз основних показників ринку праці та баланс руху робочої сили через 
Києво-Святошинський районний центр зайнятості у 2015 році 

 

Показники 
2014 рік, 
факт за 9 
місяців 

2014 рік, 
очік. 

2015 рік, 
прогноз 

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

 
1981 1840 2090 

1.1. На початок року 380 379 377 
1.2. Звернеться протягом року 1321 1996 2090 
1.3. Матимуть статус безробітного 1031 1971 1300 
2. Працевлаштування протягом року, 
всього осіб  

682 
800 900 

Рівень працевлаштування  34,4 38,1 38,1 

2.1. На вільні та новостворені робочі місця  646 639 639 
2.2. Шляхом одноразової виплати допомоги 
по безробіттю для організації безробітним 
підприємницької діяльності 

36 
23 45 

3. Зняття з обліку з інших причин, осіб 380 760 760 

4. Чисельність незайнятих громадян 
станом на кінець року, осіб 

365 
370 380 

5. Чисельність безробітних громадян 
станом на кінець року, осіб 

273 
300 370 

5.1. Одержують  допомогу по безробіттю,  
осіб 

83 180 300 

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

539 
510 180 
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7. Братимуть  участь у оплачуваних 
громадських роботах протягом року з 
числа зайнятого та незайнятого 
населення, осіб 

539 

510 500 

7.1. з числа  незайнятого населення, осіб 6095 3950 500 
8. Чисельність громадян, яким будуть 
надані профорієнтаційні послуги, осіб 

 
1981 1840 

3500 
 

Пріоритетні напрямки діяльності у 2015 році: 
 
 чітка організація прийому громадян, забезпечення резерву спеціалістів, які 

будуть готові перейти на подовжений робочий тиждень та подовжений 
робочий день для реєстрації громадян, у разі різкого збільшення числа 
звернень; 

 щоденний моніторинг чисельності незайнятого населення, яке перебуває на 
обліку в службі зайнятості та кількості наявних вакансій; 

 збирання інформації у розрізі підприємств про адміністративні відпустки, 
скорочений режим роботи та можливі обсяги вивільнення; 

 через ЗМІ та під час масових заходів проводити інформаційно-
роз’яснювальну роботу про можливості служби зайнятості щодо надання 
соціальних послуг і допомоги у випадку вивільнення, про переваги 
легальної зайнятості над нелегальною та ін.; 

 організація виїзних зустрічей з керівниками і колективами підприємств, 
організацій, де відбуватиметься вивільнення працівників, для надання 
відповідної інформаційної допомоги та узгодження спільних дій;  

 активізація роботи з сільськими та селищною радами щодо вирішення 
проблем сільського населення в рамках прийнятих Програм зайнятості 
сільських та селищної рад, зокрема щодо організації оплачуваних 
громадських робіт як напряму тимчасової зайнятості;  

 з метою зменшення безробітних серед сільського населення районна вжиття 
службою зайнятості активних заходів щодо сприяння зайнятості сільського 
населення шляхом його професійної підготовки та перепідготовки кадрів, 
підвищення кваліфікації, зайняття малим підприємництвом; 

 проведення роботи щодо розширення кола підприємств, які надають 
інформацію про наявність вільних робочих місць з належними умовами та 
гідною оплатою праці; 

 збільшення обсягів навчання під конкретні замовлення роботодавців за 
індивідуальними і модульними програмами; 

  стажування безпосереднього на виробництві, що забезпечує 
працевлаштування конкретних безробітних і задоволення потреб 
роботодавців;  

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо 
використання вітчизняної робочої сили на підприємствах де працюють 
іноземні громадяни. 

 
Відповідальні: управління праці та соціального захисту населення РДА, 

районний центр зайнятості, комісії районної ради.  
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6.3. Грошові доходи населення та заробітна плата 
 

Реалізація в районі державної соціальної політики щодо збільшення грошових 
доходів населення є одним з найважливіших чинників, які впливають на розвиток 
виробництва, відтворення робочої сили та розв’язання соціально-економічних 
проблем. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 
підсумками 2014 року очікується на рівні 3 924 грн., що на 3,2 % більше ніж за 
підсумками 2013 року (3 508 грн.). Планується що середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника у 2015 році становитиме 4 464 грн., що на 9 % більша, 
ніж у відповідному періоді 2014 року. 

 
Основні цілі, завдання та заходи на 2015 рік: 

 
 забезпечення послідовного та стійкого зростання показників, які 

характеризують рівень життя населення району. В першу чергу – зростання 
заробітної плати та підвищення її частки в структурі доходів населення; 

 здійснення контролю за своєчасною оплатою праці не нижче встановленого 
державного мінімального розміру; 

 сприяння зростанню продуктивності праці та заробітної плати на 
підприємствах району; 

 зменшення диференціації в оплаті праці за видами економічної діяльності, 
формами власності; 

 реалізація заходів адресної соціальної допомоги населенню;  
 скорочення сфери тіньової економіки та підвищення мотивації до зайнятості у 

реальному секторі економіки; 
 прискорення погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в 

установах та організаціях району, а також недопущення нової заборгованості; 
 посилення захисту купівельної спроможності населення від впливу інфляції; 
 збільшення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму. 
 

Відповідальні: управління праці та соціального захисту населення РДА,  
комісії районної ради. 

 
6.4. Соціальний захист населення 

 
План розвитку у сфері соціального забезпечення на 2015 рік 

 
 Надання державної соціальної допомоги та компенсацій 10100 особі на 

загальну суму 162 043,3 тис. грн; 
 Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого 

газу, твердого побутового палива 1417 сім’ям на загальну суму 
6 177,1 тис. грн.; 

 Надання пільг на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та транспортні 
послуги 52699 ос. На загальну суму 42 204,9 тис. грн.; 

 Надання компенсацій, допомоги, пільг потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС 
23024 ос. На загальну суму 32 143,5 тис. грн; 

 Допомога соціально незахищеним категоріям населення (Програма «Турбота») 
на загальну суму 850, 0 тис. грн. 
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Основні пріоритетні напрямки розвитку соціального забезпечення 
населення у 2015 році 

 
 Здійснення контролю за своєчасністю виплати заробітної плати. 
 Підтримка статутної діяльності районних громадських організацій інвалідів 

(Програма «Турбота») 
 

Відповідальні: управління праці та соціального захисту населення РДА, 
комісії районної ради.  

 
7. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

 
 
7.1. Охорона здоров’я 
 

 
План розвитку охорони здоров’я Києво-Святошинського району в 2015 році. 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Фінансування 
тис. грн 

Джерела 
фінансування 

ЦРЛ 
 

1 Капітальний ремонт стаціонарного 
відділення 

750 Районний 
бюджет 

2 Капітальний ремонт хірургічного відділення 1 500 Районний 
бюджет 

3 Капітальний ремонт гаражу (покрівля боксів 
та ремонт системи опалення) 

500 Районний 
бюджет 

4 Капітальний ремонт протитуберкульозного 
відділення 

3 500 Районний 
бюджет 

5 Капітальний ремонт  пральні 700 Районний 
бюджет 

6 Капітальний ремонт  харчоблоку 750 Районний 
бюджет 

7 Капітальний ремонт  пологового будинку 6 000 Районний 
бюджет 

8 Капітальний ремонт кисневої станції 150 Районний 
бюджет 

9 Капітальний ремонт приміщення 
стоматологічної поліклініки та ремонт 
інженерних мереж 

250 Районний 
бюджет 

10 Капітальний ремонт бухгалтерії  650 Районний 
бюджет 

11 Закінчення реконструкції із розширенням 
приймального відділення в’їзду з вулиці 
Волгоградської  

3 200 Районний 
бюджет 

12 Огорожа  території лікарні 1 500 Районний 
бюджет 

 ВСЬОГО: 19 450  
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Місцеві ради району 
 

№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн.  

Джерела 
фінансуван-

ня 
ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 

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

1 200 Місцевий 
бюджет  

2 Реконструкція лабораторно-
адміністративного корпусу УНДІФФП по 
вул.Святошинська, 29 в м. Вишневе  (міська 
рада) 

2 737,675 Державний, 
місцевий 
бюджети  

 ВСЬОГО:  3 937,675  
БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Будівництво дільничної лікарні 2 000 Місцевий 
бюджет 

БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на клуб та ФАПу, бібліотеки в с. 
Хмільна 

10 Місцевий 
бюджет 

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Заміна вікон в лікарні 80 Місцевий 

бюджет 
ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Утеплення приміщення медамбулаторії   40 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО по місцевим радам: 6 067,675  
 
                                                                                            

Відповідальні: Центральна районна лікарня, органи місцевого 
самоврядування, комісії районної ради. 

 
 
7.2. Освіта 

 
Фінансування закладів освіти за рахунок коштів залучених 

місцевими радами району  
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансуван-

ня 
ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 

1 Капітальні видатки на ремонт та придбання 
обладнання ДНЗ міста 

2 200 Місцевий 
бюджет 

2 Будівництво ДНЗ (ясла-садок) «Колобок» 12 000 Місцевий 
бюджет  

3 Будівництво нового корпусу ДНЗ (ясла-садок) 6 900 Державний, 
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«Яблунька» місцевий 
бюджети  

 ВСЬОГО: 21 100  
ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

1 Будівництво школи в смт. Чабани 800 Субвенція з 
державного 

бюджету 
БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Виготовлення проектної документації на 
добудову ЗОШ № 1 

1 000 Місцевий 
бюджет 

2 Підготовка шкіл до навчального року 60 Місцевий 
бюджет  

 ВСЬОГО: 1 060  
БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Капітальний ремонт приміщення дошкільного 
навчального закладу «Пролісок» 

998 Місцевий 
бюджет 

ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт та реконструкція ДНЗ «Казка» 99 Субвенція з 

державного 
бюджету, 

спонсорські 
кошти 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція даху Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст.  1 000 Субвенція з 

державного 
бюджету  

2 Утеплення приміщення дитячого садка 1 000 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 2 000  
ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Заміна вікон ДНЗ «Казкова рибка» 80 Місцевий 
бюджет 

2 Ремонт та кладка плитки на ганку в Забірській 
ЗОШ 

5 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 85  
КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Виготовлення документації на будівництво 
дитячого садка 

150 Місцевий 
бюджет 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Реконструкція ДНЗ «Барвінок» 1 500 Місцевий 

бюджет 
ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Будівництво дитячого садка 10 000 Субвенція з 
державного 

бюджету 
 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво дитячої дошкільної установи на 

95 місць, об’єднаної зі школою І ст. на 50 
20 092 Субвенція з 

державного 
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місць в с. Малютянка бюджету 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Будівництво дитячого садка на 150 місць по            
вул. Парковій 

18 491,586 Місцевий 
бюджет 

2 Закінчення проведення реконструкції по вул. 
Кооперативній,1 для розміщення Будинку 
дитячої творчості  

4 975,507 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 23  
467, 093 

 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт та утримання дитячого садка 3 000 Місцевий 

бюджет 
ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція ДНЗ «Струмочок» пров. 
Центральний,3 с. Хотів 

11 267,9 Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

 ВСЬОГО по місцевим радам: 99 966,993  
 

Відповідальні: відділ освіти РДА, органи місцевого самоврядування, комісії 
районної ради. 

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

Місцеві ради району 
 

№ з/п Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансуван

ня 
ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 

1 Реконструкція футбольного поля та прилеглої 
території по вул. Жовтневій 

3 000 Місцевий 
бюджет  

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Фінансування програми розвитку фізичної 

культури та спорту 
5 000 Місцевий 

бюджет 
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Забезпечення регулярної участі дитячих та 
дорослих команд з футболу, волейболу, легкої 
атлетики в змаганнях різних рівнів. 

50 Місцевий 
бюджет 

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Співпраця з Ходосівською ЗОШ 100  
 ВСЬОГО по місцевим радам: 8 150  

 
 
 

Розвиток мережі закладів фізкультури та спорту району 
 

№ з/п Показники 2012 2013 2014 9 міс. 2015 
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очік. 2014 р. прогн. 
1 Стадіони 2 2 1 1 2 
2 Плавальні басейни 2 2 3 3 3 
3 Стрілецькі тири 3 3 3 3 3 
4 Спортивні зали 36 36 36 36 36 
5 Футбольні поля 18 18 18 18 18 
6 Приміщення для 

проведення 
фізкультурно-
оздоровчих занять 

27 27 28 28 28 

7 Дитячо-юнацькі 
спортивні школи 

2 3 3 3 3 

8 Кількість дітей, які 
займаються в ДЮСШ 

2580 2600 2580 2580 2600 

9 Займаються всіма 
видами фізкультуро-
оздоровчої роботи, осіб 

12 200 12 200 12 105 12 105 12 200 

 
 

Відповідальні: сектор молоді та спорту РДА, органи місцевого 
самоврядування, комісії районної ради. 

 
 

7.4. Культура і туризм 
 

План розвитку закладів культури за рахунок районного бюджету у 2015 році 
 

№ 
з/п 

Назва заходу План  
тис. грн. 

Джерело 
фінансування 

1 Придбання мультимедійного обладнання, 
копіювальної, цифрової та відеотехніки 
для центральної районної бібліотеки та 
районної бібліотеки для дітей 

48 Районний бюджет 

2 Придбання комп’ютерної техніки для 
центральної районної бібліотеки та 
районної бібліотеки для дітей 

60 Районний бюджет 

3 Придбання літератури для центральної 
районної бібліотеки та районної 
бібліотеки для дітей 

100 Районний бюджет 

4 Придбання комп’ютерних столів та 
стільців для районної бібліотеки для дітей 

5 Районний бюджет 

5 Поточний ремонт фасаду центральної 
районної бібліотеки (утеплення, заміна 
дверей) 

40 Районний бюджет 

6 Ремонт підлоги та стелі в Боярському 
краєзнавчому музеї 

60 Районний бюджет 

7 Встановлення енергозберігаючих вікон в 
спортивному залі районного будинку 
культури 

95 Районний бюджет 
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8 Поточний ремонт фасаду районного 
будинку культури 

95 Районний бюджет 

9 Заміна одягу сцени в районному будинку 
культури 

50 Районний бюджет 

10 Придбання комп’ютерної техніки для 
районного будинку культури та 
централізованої бухгалтерії 

27 Районний бюджет 

11 Придбання музичних інструментів для 
дитячих шкіл мистецтв району 

97 Районний бюджет 

12 Придбання меблів для КПНЗ «Петрівська 
дитяча школа мистецтв» 

10 Районний бюджет 

13 Благоустрій території навколо КПНЗ 
«Шпитьківська дитяча школа мистецтв» 

20 Районний бюджет 

 ВСЬОГО: 707  
 
 

План розвитку закладів культури за рахунок місцевих бюджетів району 
 та спонсорської допомоги у 2015 році 

 
№ з/п Назва заходу План, 

тис. грн. 
Джерела 

фінансування 
ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Будівництво відкритої сцени для виступів 
художніх, танцювальних колективів, 
проведення урочистих заходів біля 
будинку культури  

150 Спонсорські кошти 

ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Ремонт та реконструкція клубу в с. Мощун 99 Місцевий бюджет 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Капітальний ремонт будинку культури 1 000 Місцевий бюджет  

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Виконання ремонтних робіт в будинку 

культури  
60 Місцевий бюджет 

2 Придбання музичного обладнання  15 Місцевий бюджет 
 ВСЬОГО: 75  

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Придбання для сільського клубу музичних 

колонок 
5 Місцевий бюджет 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Фінансування культурно-масових заходів 32,5 Місцевий бюджет 
2 Проведення новорічних свят, подарунки 30 Місцевий бюджет 
 ВСЬОГО: 62,5  

ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Будівництво даху молодіжного центру в с. 

Мрія 
400 Спонсорські кошти 

 ВСЬОГО по місцевим радам: 1 791,5  
 ВСЬОГО по галузі: 2 498,5  
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План розвитку туризму на 2015 рік 
 

№  
з/п 

Заходи 

1 Підтримка у дієвому стані маршруту «Лінія оборони Києва часів Великої 
Вітчизняної війни» 

2 Організація зльотів молодіжних туристичних організацій, спільно з відділом 
сім’ї, молоді і спорту РДА 

3 Проведення спільно з відділом освіти РДА серії екскурсій для учнів ЗОШ 
району на тему «Боярка» та «Оборона Києва» 

 
 
Відповідальні: відділ культури, національностей та релігії РДА, органи 

місцевого самоврядування, комісії районної ради. 
 
 
7.5. Духовність 
 
 

Перелік об’єктів та заходів культового спрямування, які планується  
впроваджуватися у 2015 році 

 
№  
з/п 

Назва заходу План, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансуван-

ня 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Будівництво церкви в с. Софіївська 
Борщагівка 

200 Спонсорські 
кошти  

МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Утеплення зовнішнього фасаду храму 100 Спонсорські 

кошти 
 ВСЬОГО: 300  

 
 
 
8. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

У 2015 році основні зусилля в галузі природоохоронної сфери будуть 
спрямовані на реалізацію екологічних заходів, які дадуть змогу частково зменшити 
забруднення довкілля району.  

 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
природоохоронних заходів, що потребують вирішення у 2015 році  
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по Києво-Святошинському району (при наявності фінансування) 

№ 
з/п Зміст заходу 

Термін 
викона

ння 

Відповідальний за 
виконання заходу 

Очікувані 
результати 

1 Інвентаризація 
земель водного 
фонду 

2015 
рік 

- Управління 
Держкомзему у районі; 
- Ірпінське міжрайонне 
управління водного 
господарства; 
- місцеві ради району. 

Раціональне 
використання 
водних ресурсів 

2 Відведення 
прибережних 
захисних смуг 

2015 
рік 

- Управління 
Держкомзему  у районі; 
- Ірпінське міжрайонне 
управління водного 
господарства; 
- місцеві ради району. 

Раціональне 
використання 
водних ресурсів 

3 Паспортизація 
водойм 2015 

рік 

- Києво-Святошинська 
РДА; 
- Ірпінське міжрайонне 
управління водного 
господарства; 
- місцеві ради району. 

Раціональне 
використання 
водних ресурсів 

4 Екологічне 
поліпшення водних 
об’єктів  

2015 
рік 

- Ірпінське міжрайонне 
управління водного 
господарства; 
- місцеві ради району. 

Раціональне 
використання 
водних ресурсів 

5 Відродження та 
облаштування 
джерел 

2015 
рік 

- Ірпінське міжрайонне 
управління водного 
господарства; 
- місцеві ради району. 

Раціональне 
використання 
водних ресурсів 

 
 

Приоритетні напрямки охорони і раціонального використання 
сільськогосподарських земель у 2014 році 

 
- складання схем сучасного використання земель, які відображають нинішній 

стан використання земельних ресурсів, наявну наземну та підземну 
інфраструктуру, розташування санітарно-захисних зон, перспективи 
розвитку пунктів та інше; 

- складання схем протиерозійних заходів, які на базі ґрунтових обстежень та 
загального стану земель визначають необхідність вжиття тих чи інших 
заходів боротьби з ерозією земель; 

- складання схем перспективного використання земель, за допомогою яких 
визначаються подальші перспективи використання земель з погляду 
раціонального, ефективного використання та охорони земель конкретних 
територій (місцезнаходження особливо цінних земель, необхідність 
віднесення деяких площ земель до земель рекреаційного призначення, 
виокремлення орних земель гіршої якості, непридатних для 
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сільськогосподарського призначення, але які можуть використовуватися для 
іншого призначення їх інвестиційної привабливості). 

 
Відповідальні: управління агропромислового розвитку РДА, відділ 

містобудування та архітектури РДА, Ірпінське міжрайонне 
управління водного господарства, районне управління 
Держземагенства, комісії районної ради, органи місцевого 
самоврядування.  

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

населення і території від надзвичайних ситуацій у Києво-Святошинському 
районі у 2015 році 

№ 
з/п 

Назва заходу 

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

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

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 

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) 

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 

7 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 

8 Забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру 
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9 Удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, 

навчання населення на районному рівні тощо 
 

Витрати на реалізацію основних заходів у 2015 році 
 

№ 
з/п 

Назва заходу План  
тис. грн. 

Джерело 
фінансування 

1 Створення (відновлення) та утримання 
підрозділів місцевої (сільської) пожежної 
охорони  

2033,3 Місцевий бюджет 

2 Забезпечення засобами індивідуального 
захисту непрацюючого населення та 
особового складу територіальних 
невоєнізованих формувань цивільного 
захисту 

- - 

3 Створення матеріальних резервів для 
запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного 
характеру та їх наслідків 

150 Районний бюджет 

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

50 Місцевий бюджет 

 ВСЬОГО: 2233,3  
 
*- порядок та обсяги визначаються у відповідності до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження порядку 
забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами 
радіаційного та хімічного захисту». 

 
Відповідальні: відділ з питань надзвичайних ситуацій РДА, районне  

управління ГУ МНС України в Київській області, відділ освіти 
РДА, комісії районної ради. 

 
 
10. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ 

 
Площа земель Києво-Святошинського району в адміністративних межах 

становить 72 тис. 564 га. 
За інформацією управління фінансів адміністрації станом на 1.10.2014 року 

сума надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення до місцевих бюджетів району склала 9 402,5 тис. грн., а саме: 

Вишнева міська рада – 4 060 тис. грн. 
Бобрицька сільська рада – 451,8 тис. грн.  
Бузівська сільська рада – 81,3 тис. грн. 
Гореницька сільська рада – 112,9 тис. грн.  
Горенська сільська рада – 59,6 тис. грн.  
Дмитрівська сільська рада - 20,4 тис. грн.  



 51 
 

Крюківщинська сільська рада – 21,6 тис. грн.  
Музичанська сільська рада – 230,4 тис. грн.  
Петрівська сілська рада – 30,5 тис. грн. 
Петропавлівсько- Борщагівська сільська рада – 3 296,9 тис. грн.  
Софіївсько-Борщагівська сільська рада – 1 037,1 тис. грн.  

У порівнянні з відповідним показником за 9 місяців 2013 року сума надходжень 
збільшилась на 4 316,1 тис. грн. або на 148,9 %. 
 
 
 

 
 

11. СПІВПРАЦЯ З М. КИЄВОМ 
 

Впродовж останніх років у взаємовідносинах між Києво-Святошинським 
районом та районами м. Києва (Солом’янським, Святошинським, Голосіївським, 
Шевченківським) спостерігається позитивна тенденція співпраці в галузях 
економічного, соціального та культурного розвитку.  

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про обсяги реалізації сільськогосподарської продукції  

підприємствами Києво-Святошинського району в м. Києві  
(Солом’янський, Святошинський, Голосіївський, Шевченківський райони) 

 
№ 
п/п 

Види 
продукції 

Станом на 
01.11.2015 року 

(тонн) 

Реалізація 
за 2015 рік 

(тонн) 

Прогнозована 
реалізація 
на 2016 рік 

(тонн) 
1. Молоко 58 85 85 
2. Овочі 98 112 115 
3. Фрукти і ягоди 46 78 81 
4. М’ясні вироби 55 72 75 
5. Гриби 2,0 2,0 5,0 

 
 
Основними постачальниками сільськогосподарської продукції у                      

Києво-Святошинському районі є ДП НДВ АК «Пуща-Водиця», ДП ДГ «Новосілки»,              
ПСП «Шевченківське», СГ ТОВ АК «Хотівський»,  СГК «Рубежівський», ПСП 
«Амарант-Агро», АФ «Білогородка», АФ «Княжичі», ДСП «Чайка філія Лісне», філія 
«Антонов Агро». 
 
 
12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
       Обсяг експорту товарів. 

За січень-червень  2014 року обсяг експорту товарів становить 171 157,6 тис. дол. 
США, що складає 124 % до відповідного показника 2013 року  

За підсумками 2014 році очікується показник обсягу експорту товарів на рівні 
57 млн. 749 тис. дол. США, що буде становити 105% до відповідного показника 
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2013 року. Зростання обсягу експорту товарів в першу чергу стосується 
вищезазначених груп товарів. 

На 2015 рік прогнозується зростання обсягів експорту товарів до рівня                   
60 млн. 636 тис. дол. США, що становитиме 105,0% до очікуваного показника 
2014 року.  
 

Обсяг імпорту товарів. 
Обсяг імпорту товарів за січень-червень 2014 року становить 

 673 661,5 тис. дол. США, що складає 71,3% до відповідного показника 2013 року. 
За підсумками 2014 року очікується, що обсяг імпорту товарів збільшиться на 15% 

по відношенню до відповідного показника 2013 року і становитиме 1 537 718 тис. 
дол. США.  

У 2015 році прогнозується, що обсяг імпорту товарів збільшиться на 10 % по 
відношенню до очікуваного показника 2014 року і становитиме 1 772 037 тис. дол. 
США. 
 

Основні пріоритетні напрямки діяльності у 2015 році : 
 

 інформування громадськості через засоби масової інформації щодо актуальних  
подій, стану та перспектив у зовнішньоекономічній сфері тощо; 

 використання наявних можливостей району, зокрема, що стосується 
постачання на іноземний ринок української продукції виробничо-технічного 
призначення і товарів народного споживання, налагодження виробничої 
кооперації між підприємствами, взаємодія у банківсько-фінансовій сфері; 

 пожвавлення міжнародних контактів з регіонами країн як далекого, так і 
близького зарубіжжя шляхом пошуку нових партнерів. 

  
Відповідальні: відділ економіки та інфраструктури РДА, сектор внутрішньої 

політики РДА, органи місцевого самоврядування, комісії 
районної ради. 

 
 
13. ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2015 РІК 
 

№ 
з/п 

Назва 
підприємства 

Назва заходу Фінансуван
ня, тис. грн 

Джерела 
фінансування 

1. Закупівля оргтехніки 25 
2. Проведення повірки 
вимірювальних засобів 

10 

3. Закупівля бланків 
технічної 
інвентаризації 

5 

1. КП «Бюро 
технічної 
інвентаризації 
Києво-
Святошинської 
ради Київської 
області» 4. Закупівля паперу для 

креслення; ватману 
формату А1, А3, А4; 
паперу для письма 
формату А3 та А4; 

40 

Власні кошти 
підприємства 
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канцтоварів 
5. Закупівля кальки для 
креслення формату А3, 
А4 та рулонна 100 м 

15 

6. Закупівля 
господарських товарів 

10 

7. Закупівля паливно-
мастильних матеріалів 

90 

8. Утримання 
автотранспорту 

60 

9. Закупівля побутової 
техніки 

5 

   

Загальна сума: 260  
     

1. Поточний ремонт 
основних засобів  

168,3 

2. Реконструкція 
котельні в м. Боярка, 
вул. Матросова, 11 

70 

Власні кошти 
підприємства 

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

Загальна сума: 238,3   

     
1. Придбання техніки 
та витратних матеріалів 
для створення 
належних умов 
зберігання документів 
та використання їх 
інформації 

19 

2. Забезпечення волого-
температурного 
режиму зберігання 
документів 

8 

3. Підвищення рівня 
пожежної безпеки 
приміщення архіву 

1,6 

4. Забезпечення надій-
ної охорони архівних 
приміщень  

10 

5. Зміцнення ма-
теріально-технічної 
бази зберігання 
документів 

15 

6. Обладнання архіву 
комп’ютерною техні-
кою 

5 

3. КУ 
«Трудовий архів» 

7. Участь працівників 
архіву у заходах з 
підвищення кваліфіка-

1 

Районний 
бюджет, власні 

кошти 
підприємств 
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  ції  
  Загальна сума: 59,6  
     

1. Укладка та 
асфальтування дороги 
до кладовища в місті 
Боярка 

50 

2. Установка бетонної 
огорожі кладовища  

 м. Боярка 

100 

3. Обрізка дерев на 
кладовищі м. Боярка 

15 

4. Поточний ремонт та 
фарбування огорожі на 
кладовищі м. Боярка, 
вул. Шевчека, 195 

3 

5.Придбання орг.техніки 1 
6. Трактор  50 
7. Охорона кладовищ 20 
8. Поповнення уставно-
го фонду 

30 
 

4. КП 
«Спецобслуговува
ння населення 
Києво-
Святошинського 
району» 

9. Благоустрій околиці 
кладовища 

5 

Районний 
бюджет, власні 

кошти 
підприємств 

  Загальна сума: 274  
  Всього 

по підприємствах: 
831,9  

 
 
14. ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 
РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2015 РІК  
 
№ з/п Назва заходу План, 

тис. грн. 
Джерела 

фінансування 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 Реконструкція Свято-Михайлівської 
набережної 

419,9 Місцевий 
бюджет 

2 Капітальний ремонт та заміна ліфтів  443,345 Державний 
бюджет 

3 Встановлення дитячих майданчиків (10 
шт.) 

150 Місцевий 
бюджет 

4 Реконструкція контейнерних 
майданчиків  

200 Місцевий 
бюджет 

5 Виготовлення проекту землеустрою 
щодо встановлення меж м. Боярка 

450 Місцевий 
бюджет 

6 Придбання екскаватора  1 161 Місцевий 
бюджет 

7 Капітальний ремонт покрівлі 
вул. Гоголя, Волгоградська 

843,941 Місцевий 
бюджет 

8 Виготовлення проектної документації 578,347 Місцевий 
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по реконструкції вул. Шевченка бюджет 
9 Капітальний ремонт двох свердловин  610 Місцевий 

бюджет 
10 Будівництво двох резервуарів-

накопичувачів питної води 
620 Місцевий 

бюджет 
11 Придбання лічильників 

диференційного обліку електроенергії  
414,8 Місцевий 

бюджет 
12 Реконструкція дороги 1 102,821  

 ВСЬОГО: 6 994,154  
ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА 

1 Реконструкція теплопункту з 
установкою ІТП по залежній схемі 
опалення житлового будинку по вул. 
Чорновола, 42-б 

300 Місцевий 
бюджет 

2 Реконструкція квартирної бойлерної по 
вул. Жовтнева, 13 

800 Місцевий 
бюджет 

3 Проект та монтаж утилізатора димових 
газів на котел КВГМ-20 №1 
провул. Київський, 11 

900 Місцевий 
бюджет 

4 Заміна теплових мереж  dy 500 від ТК-
35 -до  ТК-35-1  по вул. Жовтневій (100 
метрів) 

950 Місцевий 
бюджет 

5 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) вул. Жовтнева, 21 

270 Місцевий 
бюджет 

6 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) вул. Першотравнева, 10 

239,76 Державний 
бюджет 

7 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) вул. Першотравнева, 15 

122,767 Місцевий 
бюджет 

8 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) пров. Лісний, 8 

161,736 Місцевий 
бюджет 

9 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) пров. Лісний, 10 

155,876 Місцевий 
бюджет 

10 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) вул. Машинобудівників, 15 

363,34 Місцевий 
бюджет 

11 Капітальний ремонт ж/ф 
(покрівля) вул. Машинобудівників, 1а 

214,23 Місцевий 
бюджет 

12 Капітальний ремонт спортивних 
майданчиків 

200 Місцевий 
бюджет 

13 Капітальний ремонт дитячих 
майданчиків 

200 Місцевий 
бюджет, кошти 

спонсорів  
14 Капітальний ремонт з утепленням 

фасадів житлових будинків 
вул. Л.Українки, 33-а 

410 Місцевий 
бюджет 

15 Капітальний ремонт з утепленням 
фасадів житлових будинків 
вул. Л.Українки, 33-Б 
 

410 Державний 
бюджет  

16 Капітальний ремонт з утепленням 450 Державний 
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фасадів житлових будинків 
вул. Жовтнева, 17 

бюджет  

17 Капітальний ремонт житлових будинків 
(герметизація стиків) 

200 Державний 
бюджет  

18 Капітальний ремонт ліфтів 
 

1 000 Місцевий 
бюджет 

19 Капітальний ремонт прибудинкової 
території вул. Червоноармійська,3, 3а 

586 Спонсорські 
кошти  

20 Капітальний ремонт прибудинкової 
території вул. Святошинська,31 

430 Державний 
бюджет  

21 Капітальний ремонт прибудинкової 
території вул. Жовтнева,7а 

670 Місцевий 
бюджет 

22 Капітальний ремонт прибудинкової 
території вул. Л.Українки,33 
 

810 Державний, 
місцевий 
бюджети 

23 Кап. ремонт ділянки сталевої 
водопровідної мережі Ду-600  
довжиною 180м/п на ПЄ400-430 м/п   за 
адресою вул. Київська,2 

715 Місцевий 
бюджет 

24 Будівництво резервуара чистої води на 
3000 куб.м. на ВНС по вул. 
Промислова,2 

6 900 Спонсорські 
кошти  

25 Будівництво  каналізації  по 
вул. Гоголя, м. Вишневе 

335,1 Місцевий 
бюджет 

26 Будівництво  каналізації  по 
вул. Фрунзе, м. Вишневе 

457 Місцевий 
бюджет 

27 Кап. ремонт водогону Ду-300  із 
свердловин "Артемівські" по вул. 
Жовтнева (ринок) дві нитки по 157 м. п. 

1 507 Місцевий 
бюджет 

28 Модернізація грабельної решітки КНС 
№3, вул. Балукова 

330 Місцевий 
бюджет 

29 Переоснащення вузлів обліку 
багатоквартирних житлових будинків 

870 Місцевий 
бюджет 

30 Внески до статутного капіталу КП 
"УМГ" 

820 Державний, 
місцевий 
бюджети  

31 Встановлення світлофорів (вул.Зелена- 
вул.Л.Українки, вул.Святошинська- 
вул. Л.Українки) 

740 Державний, 
місцевий 

32 Придбання та встановлення котлів (на 
дровах) 

99 Державний, 
місцевий 

33 Капітальний ремонт тротуару по 
вул. Піонерській 

480 Місцевий 
бюджет 

34 Капітальний ремонт тротуару по 
вул. Л.Українки 

750 Місцевий 
бюджет 

35 Капітальний ремонт тротуару по 
вул. О.Вишні 

82 Місцевий 
бюджет 

36 Капітальний ремонт доріг та тротуарів 
вул. Святошинська 

200 Державний 
бюджет 
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37 Капітальний ремонт тротуару по вул. 
Щорса 

215 Місцевий 
бюджет 

38 Капітальний ремонт доріг та тротуарів 
вул. Залізнична 

900 Місцевий 
бюджет 

39 Капітальний ремонт доріг  2 500 Субвенція з 
держ. бюджет 

40 Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення вул. Машинобудівників 

974 Місцевий 
бюджет 

41 Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення вул. Київська 

836,418 Місцевий 
бюджет 

42 Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення вул. Піонерська 

300 Місцевий 
бюджет 

43 Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення вул. Червоноармійська 

999,81 Місцевий 
бюджет 

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

1 200 Місцевий 
бюджет 

45 Реконструкція лабораторно-
адміністративного корпусу УНДІФФП 
по вул. Святошинська, 29 в м. Вишневе  
(міська рада) 

2 737,675 Державний, 
місцевий 
бюджети  

46 Капітальні видатки на ремонт та 
придбання обладнання ДНЗ міста 

2 200 Місцевий 
бюджет 

47 Будівництво ДНЗ (ясла-садок) 
«Колобок» 

12 000 Місцевий 
бюджет  

48 Будівництво нового корпусу ДНЗ (ясла-
садок) «Яблунька» 

6 900 Державний, 
місцевий 
бюджети  

49 Реконструкція футбольного поля та 
прилеглої території по вул. Жовтневій 

3 000 Місцевий 
бюджет  

 ВСЬОГО: 62 041,756  
ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

1 Влаштування стоянок легкового 
автомобільного транспорту на окремій 
частині вул. Садова в с. Новосілки 

400 Місцевий 
бюджет  

2 Капітальний ремонт дорожнього 
покриття окремої частини 
вул. Теремська в с. Новосілки 

500 Місцевий 
бюджет 

3 Капітальне будівництво доріг в 
населених пунктах  

1 500 Місцевий 
бюджет 

4 Ремонт житлового фонду смт. Чабани 3 000 Місцевий 
бюджет 

5 Ремонт житлового фонду с. Новосілки  5 000 Місцевий 
бюджет 

6 Виготовлення технічної документації з 
нормативно-грошової оцінки землі 
Чабанівської селищної ради 

100 Місцевий 
бюджет 

7 Виготовлення проекту землеустрою 
щодо встановлення і зміни меж 

100 Місцевий 
бюджет 
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смт. Чабани 
8 Ремонт ліфтів  2 500 Місцевий 

бюджет 
9 Встановлення змін до проекту на 

будівництво школи 
800 Місцевий 

бюджет 
10 Капітальний ремонт вуличного 

освітлення в населених пунктах  
200 Місцевий 

бюджет 
11 Будівництво дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків  
500 Місцевий 

бюджет 
12 Поточний ремонт спортивного 

майданчика на вул. Юності в 
смт. Чабани 

150 Місцевий 
бюджет 

13 Реконструкція ТП «Яблуневий» 400 Місцевий 
бюджет 

14 Будівництво спортивного майданчика в 
с. Новосілки 

400 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 16 850  
БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Будівництво дільничної лікарні 2 000 Місцевий 
бюджет  

2 Оздоровлення дітей в літній період 350 Місцевий 
бюджет 

3 Ремонт доріг сіл Білогородка 
Шевченкове  

900 Місцевий 
бюджет 

4 Організація, святкування, державних 
свят 

50 Місцевий 
бюджет 

5 Виготовлення проектної документації 
на добудову ЗОШ № 1 

1 000 Місцевий 
бюджет 

6 Будівництво котелень на твердому 
опаленні 

1 200 Місцевий 
бюджет 

7 Підготовка шкіл до навчального року 60 Місцевий 
бюджет 

8 Очистка озер, виготовлення 
документації 

120 Місцевий 
бюджет 

9 Виготовлення генплану села 100 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 5 780  
БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Поточний ремонт вуличного освітлення 100 Місцевий 
бюджет 

2 Обновлення бібліотечний фонд 20  
3 Проведення свята «День села» 20 Місцевий 

бюджет 
4 Ландшафтне планування площі 200 Місцевий 

бюджет 
5 Вивіз твердих відходів 40 Місцевий 

бюджет 
6 Поточний ремонт тротуарів 100 Місцевий 

бюджет 
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 ВСЬОГО: 480  
БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації клубу та ФАПу, 
бібліотеки в с. Хмільна 

10 Місцевий 
бюджет  

2 Капітальний ремонт приміщення 
дошкільного навчального закладу 
«Пролісок» 

998 Державний 
бюджет 

3 Реконструкція вуличного освітлення 
вул. Леніна, Шевченка, Гагаріна, 
Дніпровська в с. Бузова 

50 Місцевий 
бюджет 

4 Заміна вікон у Бузівській ЗОШ І-ІІІ ст. 500 Місцевий 
бюджет 

5 Поточний ремонт дороги с. Бузова,    
вул. Леніна 

70 Державний 
бюджет 

6 Оздоровлення дітей 24 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 1 652  
ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Будівництво доріг з твердим покриттям 100 Місцевий 
бюджет 

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

40 Місцевий 
бюджет 

3 Облаштування паркових зон в 
с. Юрівка по вул. Лугова та вул. 
Шевченка 

60 Місцевий 
бюджет 

4 Будівництво дитячого майданчика в            
с. Юрівка 
 

60 Спонсорські 
кошти 

5 Виїзне оздоровлення дітей 90 Спонсорські 
кошти 

 ВСЬОГО: 350  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Поточний ремонт асфальтного 
покриття доріг с. Гатне 

100 Місцевий 
бюджет 

2 Виділення коштів на матеріальну 
допомогу громадянам села, що її 
потребують 

60 Місцевий 
бюджет 

3 Капітальний ремонт вулиці 
Кібернетичної – друга черга 

800 Місцевий 
бюджет 

4 Встановлення та ремонт вуличного 
освітлення с. Гатне 

99 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 1 059  
ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
с. Гореничі 

1 Виготовлення нормативно-грошової 
оцінки земель Гореницької сільської 
ради 

300 Місцевий 
бюджет 
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2 Провести поточний ремонт асфальтно-
бетонного покриття доріг Гореницької 
сільської ради. 

300  
 

Місцевий 
бюджет 

3 Реконструкція системи водовідведення 
в ДНЗ «Сонечко» 400  

Спонсорські 
кошти 

 
4 Провести капітальний ремонт вулиці 

Гагаріна 60 Місцевий 
бюджет 

5 Провести капітальний ремонт вулиці 
Висоцького 60 Місцевий 

бюджет 
6 Проведення обрізки аварійних та 

хворих дерев на території сільської 
ради 

50 Місцевий 
бюджет 

7 Ремонт та обслуговування вуличного 
освітлення на території сільської ради 50 Місцевий 

бюджет 
8 Провести асфальтно-бетонного 

покриття під’їзної дороги до вулиці 
Шевченка  

50 

Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

9 Провести капітальний ремонт 
асфальтно-бетонного покриття вул. 
Петровського; Бородавки; Воронкова; 
І.Франка 

1 000 

Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

10 Будівництво освітлення вулиць: 
Петровського, Депутатська та Щорса. 200  Місцевий 

бюджет 
11 Провести капітальний ремонт 

асфальтно-бетонного покриття дороги 
до очисних споруд 

250 

Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

12 
Провести ремонт містка по вул. Леніна 200 

Спонсорські 
кошти 

 
13 Будівництво відкритої сцени для 

виступів художніх, танцювальних 
колективів, проведення урочистих 
заходів, біля будинку культури. 

150  Спонсорські  
кошти 

14 Будівництво ЛЕП по вулицях 
Черешнева, Сологуба, Фермерська, 
Лесі Українки, Підгірна 

300 Місцевий 
бюджет 

15 Ремонт ТП599 та ТП771 100 Місцевий 
бюджет 

16 Ремонт житлового фонду 
багатоквартирних будинків, які 
знаходяться на балансі ПКГ при 
Гореницькій сільській раді 

500 

Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

17 Будівництво водовідведення дощових 
вод з вулиці Депутатської через вулицю 
Яблуневу, Леніна та Нову 

150 Місцевий 
бюджет 

18 Винос вулиць Черешнева, Сологуба, 200 Місцевий 
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провулок Сологуба в натуру (на 
місцевість) 

бюджет, 
спонсорські 

кошти 
19 Ремонт даху будинку, №4-А по вул. 

Садова 100 Спонсорські 
кошти 

20 Реконструкція котельні сільської ради 100 Місцевий 
бюджет 

21 Провести капітальний ремонт 
асфальтно-бетонного покриття дороги 
по вулиці Військова та Академічна 

300 

Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

22 Реконструкція котельні будинку 
культури села Гореничі 100 Місцевий 

бюджет 
23 Розробка проектно-кошторисної 

документації систему центрального 
водопостачання та водовідведення  

100 Місцевий 
бюджет 

24 Розробка проектно-кошторисної 
документації на будівництво 
багатофункціонального спортивного 
залу та басейну 

500 

Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти  

25 
Відлов бродячих собак на території 
Гореницької сільської ради 30 

Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

с. Стоянка 

26 Будівництво освітлення по вул. Лісна 
та Дачна. 150 

Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

27 Будівництво церкви 500 Спонсорські 
кошти 

28 Провести асфальтобетонне покриття 
дороги до кладовища 75 

Місцевий 
бюджет 

 

29 Заміна ТП 63 по вул. Дачна 200 
Спонсорські 

кошти 
 

30 Будівництво водовідведення дощових 
вод по вул. Тичини та по вул. Лісна 100 

Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

с. Лука 

31 Заміна ТП в центрі села Лука 200 Спонсорські 
кошти 

32 Будівництво котельні клубу села Лука 250 Спонсорські 
кошти 

33 Будівництво зупинки в центрі села 
Лука в напрямку до села Музичі 60 Спонсорські 

кошти 
34 Будівництво ТП та ЛЕП на новому 300 Місцевий 
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масиві бюджет, 
спонсорські 

кошти 

35 
Будівництво водовідведення дощової 
води з вул. Лесі Українки до 
вул. Шевченка 

150 Місцевий 
бюджет 

с. Гнатівка 

36 Виготовлення генерального плану села 
Гнатівка 150 Місцевий 

бюджет  

37 Облаштування освітлення по 
вул. Перепелина  60 

Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

38 
Провести асфальтування дороги від 
пров. Старо-Житомирського до 
вул. Шевченка. (250м.п.) 

200 Місцевий 
бюджет 

39 Будівництво бювету 100 

Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

 ВСЬОГО: 8 045  
ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція дорожнього покриття по 
вул. Лісна, Мічуріна. 

120 Субвенція з 
державного 

бюджету 
2 Виготовлення інвентаризації справи на 

адміністративні будівлі, що 
перебувають на балансі Горенської 
сільської ради 

99 Місцевий 
бюджет 

3 Ремонт та реконструкція Горенської 
сільської ради 

99 Місцевий 
бюджет 

4 Ремонт та реконструкція клубу в 
с. Мощун 

99 Місцевий 
бюджет 

5 Ремонт та реконструкція ДНЗ «Казка» 99 Субвенція з 
державного 

бюджету 
6 Виготовлення нової нормативно-

грошової оцінки земель сіл Горенка та 
Мощун 

50 Місцевий 
бюджет 

7 Виготовлення свідоцтв на колективну 
власність Горенської сільської ради на 
яких розташовані адміністративні 
будівлі (земельні ділянки) 

99 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 665  
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Електрифікація та газифікація нових 
житлових масивів 

100 Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 
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2 Реконструкція вуличного освітлення 100 Місцевий 
бюджет 

3 Ремонт багатоповерхових будинків 300 Місцевий 
бюджет 

4 Утеплення приміщення дитячого садка 1 000 Місцевий 
бюджет 

5 Реконструкція даху Дмитрівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.  

1 000 Районний 
бюджет 

6 Капітальний ремонт вулиць Лісової в 
с. Капітанівка 

2 500 Районний 
бюджет 

7 Реконструкція системи водопостачання 
і водовідведення в с. Дмитрівка 

300 Місцевий 
бюджет 

8 Капітальний ремонт будинку культури 1 000 Місцевий 
бюджет 

9 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по ремонту вулиць 

100 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 6 400  
ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Ремонт водопровідної мережі по вул. 
Жовтневій 

5 Місцевий 
бюджет 

2 Поточний ремонт доріг с. Забір’я  100 Державні 
кошти  

3 Заміна вікон ДНЗ «Казкова рибка» 80 Місцевий 
бюджет 

4 Облаштування вуличного освітлення 40 Місцевий 
бюджет 

5 Виконання ремонтних робіт в будинку 
культури  

60 Місцевий 
бюджет 

6 Благоустрій села 60 Місцевий 
бюджет 

7 Реконструкція станції біологічної 
очистки стічних вод з пропускною 
спроможністю 200 м.куб. доба 

1 604,5 Державні 
кошти 

8 Заміна вікон в лікарні 80 Місцевий 
бюджет 

9 Будівництво ринку 100 Спонсорські 
кошти 

10 Придбання музичного обладнання 15 Місцевий 
бюджет 

11 Ремонт та кладка плитки на ганку в 
Забірській ЗОШ 

5 Місцевий 
бюджет 

12 Придбання спортивного обладнання та 
інвентарю  

40 Місцевий 
бюджет 

13 Будівництво та облаштування дитячої 
спортивної площадки по вул. Ярова 

40 Місцевий 
бюджет 

14 Поповнення статутного капіталу КП 
«Оберіг» 

200 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 2 429,5  
КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
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1 Виготовлення документації на 
будівництво дитячого садка 

150 Місцевий 
бюджет 

2 Капітальний ремонт центрального 
водопроводу 

50 Місцевий 
бюджет 

3 Поточний ремонт житлового масиву 
(даху будинку №5 та №1) 

50 Місцевий 
бюджет 

4 Ремонт Жорнівського клубу 200 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 450  
КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція ДНЗ «Барвінок» 1 500 Місцевий 
бюджет 

2 Реконструкція центральної частини 
території с. Крюківщина 

286 Місцевий 
бюджет 

3 Капітальний ремонт дороги по вул. 
Райдужна, Б.Хмельницького, Миру, 
Перемоги, Балукова та Польова в 
с. Крюківщина 

1 873 Місцевий 
бюджет 

4 Поточний ремонт дороги по вул. 
Дружби, Гагаріна, пров. Кірова, 
Балукова, Південний, Мічуріна в 
с. Крюківщина 

479,5 Місцевий 
бюджет 

5 Систематичне обслуговування 
вуличного освітлення  

99 Місцевий 
бюджет 

6 Реалізація Програми «Розвиток спорту 
в с. Крюківщина» 

50 Місцевий 
бюджет 

7 Матеріальна допомога жителям села 
програма «Турбота» 

130 Місцевий 
бюджет 

8 Оздоровлення дітей  30 Місцевий 
бюджет 

9 Відпочинок, оздоровлення дітей 100 Місцевий 
бюджет 

10 Часткова заміна вікон в ЗОШ в 
с. Крюківщина  

100 Місцевий 
бюджет 

11 Капітальний ремонт світлофорного 
об’єкта   

200 Місцевий 
бюджет 

12 Розроблення проекту благоустрою 
парку села 

60 Місцевий 
бюджет 

13 Реконструкція електромереж вуличного 
освітлення  

500 Місцевий 
бюджет 

14 Заснування комунальної газети 
«Новини Крюківщини» 

150 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 5 657,5  
ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Будівництво дитячого садка 10 600 Субвенція з 
державного 

бюджету  
 

2 Проект розвитку зеленого туризму 50 Спонсорські 
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кошти 
3 Облаштування дитячого майданчику  98 Місцевий 

бюджет 
4 Поточний ремонт доріг  98 Місцевий 

бюджет  
 ВСЬОГО: 10 860  

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт асфальтного 

покриття вулиці Парникової  
 

90 Місцевий 
бюджет 

2 Поточний ремонт асфальтного 
покриття вулиці Садової 

70 Місцевий 
бюджет 

3 Ремонт приміщення медамбулаторії 40 Місцевий 
бюджет 

4 Оздоровлення дітей пільгових 
категорій 

5 Місцевий 
бюджет 

5 Вивезення твердих побутових відходів 20 Місцевий 
бюджет 

6 Проведення благоустрою села 15 Місцевий 
бюджет 

7 Реконструкція братської могили на 
сільському кладовищі 

20 Місцевий 
бюджет 

8 Встановлення двох зупинок 
пасажирського транспорту (Вагнера, 
Стадіонна) 

10 Місцевий 
бюджет 

9 Будівництво електромережі повітряних 
ліній 0,4 кВт від ТП-1800, 1801, 1802, 
1803, 1805 

275 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 545  
МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Утеплення зовнішнього фасаду храму 100 Спонсорські 
кошти 

2 Проведення вуличного освітлення по 
вул. Радянська 

120 Спонсорські 
кошти 

 ВСЬОГО: 220  
МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Будівництво очисних споруд 14 000 Субвенція з 
державного 

бюджету 
2 Реконструкція приміщення будинку 

культури 
800 Спонсорські 

кошти 
3 Будівництво сільського парку 

відпочинку 
30 Спонсорські 

кошти 
4 Будівництво ставка 100 Спонсорські 

кошти 
5 Проект на електропостачання на 

нововиділені житлові масиви 
1 000 Спонсорські 

кошти 
 ВСЬОГО: 15 930  

МУЗИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
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1 Газифікація сільського клубу                 
с. Неграші 

13 Місцевий 
бюджет 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Поточний ремонт вулиць села 

Малютянка та тротуарної доріжки по 
вулиці Ботанічній 

120 Спонсорські 
кошти 

2 Асфальтування вулиць села Малютянка 990 Спонсорські 
кошти 

3 Будівництво дитячої дошкільної 
установи на 95 місць, об’єднаної зі 
школою І ст. на 50 місць в с.Малютянка 

20 092 Субвенція з 
державного 

бюджету 
4 Продовження будівництва електричних 

мереж села Малютянка з монтажем 
трансформаторних підстанцій  

 Спонсорські 
кошти 

5 Проведення інвентаризації земель сіл 
Малютянка та Іванків 

18 Місцевий 
бюджет 

6 Встановлення дорожніх знаків  5 Місцевий 
бюджет 

7 Обрізка аварійних дерев 8 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 21 233  
ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Облаштування дитячих майданчиків 70 Місцевий 
бюджет 

2 Придбання зупиночних комплексів  90 Місцевий 
бюджет 

3 Ремонт ліфтів навісів в ДНЗ «Буратіно» 150 Місцевий 
бюджет 

4 Встановлення світлофору на перехресті 
вул. Теплична та Петровського 

180 Місцевий 
бюджет 

5 Облаштування клумби на стикові вул. 
Петровського, Боярська 

250 Місцевий 
бюджет 

6 Поточний ремонт доріг 200 Місцевий 
бюджет 

7 Проведення озеленення паркових 
насаджень 

80 Місцевий 
бюджет 

8 Придбання контейнерів та урн для 
сміття  

90 Місцевий 
бюджет 

9 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для облаштування скверу 

100 Місцевий 
бюджет 

10 Освітлення вулиці Б.Хмельницького 30 Місцевий 
бюджет 

11 Встановлення світлофора на перехресті 
вул. Петровського до траси Бишів-Київ 

200 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 1 440  
ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Санітарне очищення території сільської 
ради 

5 Місцевий 
бюджет 

2 Проведення інвентаризації земель 5 Місцевий 
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житлового масиву в с. Петрушки бюджет 
3 Облаштування спортивного 

майданчику біля приміщення клубу 
2 Місцевий 

бюджет 
4 Благоустрій та облаштування оберегу 

села 
2 Місцевий 

бюджет 
5 Надання матеріальної допомоги 

жителям села 
5 Місцевий 

бюджет 
6 Оздоровлення дітей школярів у 

пришкільному таборі Шпитьківської 
ЗОШ 

4,8 Місцевий 
бюджет 

7 Виписка газет та журналів 5 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 28,8  
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Завершення будівництва дитячого 
садка  по вул. Парковій, 34-а  

18 491,586 Місцевий 
бюджет 

2 Закінчення проведення реконструкції 
приміщення по вул. Кооператівній,1 
для розміщення Будинку дитячої 
творчості 

1 000 Місцевий 
бюджет  

 ВСЬОГО: 23 467,093  
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Поточний ремонт вуличного освітлення 357 Місцевий 
бюджет 

2 Поточний ремонт доріг 6 680 Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

3 Проведення вуличного освітлення 100 Місцевий 
бюджет 

4 Ремонт та утримання дитячого садка 3 000 Місцевий 
бюджет 

5 Утримання дітей в пришкільному 
таборі 

60 Місцевий 
бюджет 

6 Утримання дітей в таборах 
оздоровлення та відпочинку   

200 Місцевий 
бюджет 

7 Ремонт медичного закладу  100 Місцевий 
бюджет 

8 Проведення озеленення паркових 
насаджень 

200 Спонсорські 
кошти  

9 Проведення робіт по ремонту даху в 
школі 

5 000 Місцевий 
бюджет 

10 Утримання дитячих майданчиків 100 Місцевий 
бюджет 

11 Фінансування культурно-масових 
заходів 

32,5 Місцевий 
бюджет 

12 Проведення новорічних свят, 
подарунки 

30 Місцевий 
бюджет 

13 Утримання спортивно-масових заходів  110,3 Місцевий 
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бюджет 
14 Будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу 
11 000 Місцевий 

бюджет 
15 Утримання світлофорних об’єктів та 

будівництво нових 
690 Місцевий 

бюджет 
16 Будівництво обеліску пошани 726 Місцевий 

бюджет 
17 Будівництво систем водовідведення та 

водопостачання 
440 Спонсорські 

кошти 
18 Утримання дощової каналізації 

існуючої вулично-дорожньої мережі і 
будівництво нової 

500 Місцевий 
бюджет 

19 Проведення робіт по будівництву 
трансформаторних підстанцій 

850 Спонсорські 
кошти 

20 Проведення ремонту багатоповерхівок 1 030 Спонсорські 
кошти 

21 Будівництво церкви 300 Спонсорські 
кошти 

22 Вивезення ТПВ 366 Місцевий 
бюджет 

23 Обрізка дерев 119 Місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 31 990,8  
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Забезпечення регулярної участі 
дитячих та дорослих команд з футболу, 
волейболу, легкої атлетики в змаганнях 
різних рівнів. 

50 Місцевий 
бюджет 

2 Поточний ремонт а/б покриття при 
будинкової території с. Тарасівка 

100 Місцевий 
бюджет 

3 Поточний ремонт вул. Садова в с. Нове 254 Субвенція з 
державного 

бюджету 
4 Поточний ремонт вул. Маяковського 119,9 Місцевий 

бюджет 
5 Поточний ремонт вул. Радянської 119,9 Місцевий 

бюджет 
 ВСЬОГО: 643,8  

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Фінансування програми «Молодь і 

спорту» 
20 Місцевий 

бюджет 
2 Фінансування програми «Оздоровлення 

та відпочинку дітей» 
50 Місцевий 

бюджет 
3 Надання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим жителям та 
інвалідам с. Ходосівка 

80 Місцевий 
бюджет 

4 Співпраця з Ходосівською ЗОШ 100 Субвенція з 
держ. бюджет 

5 Капітальний ремонт доріг  1 000 Субвенція з 
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держ. бюджету, 
місцевий 
бюджет 

6 Проект на реконструкцію сільського 
клубу 

40 Місцевий 
бюджет 

7 Продовження будівництво вуличного 
освітлення  

30 Місцевий 
бюджет 

8 Встановлення проекту землеустрою на 
сільський ставок 

25 Місцевий 
бюджет 

9 Пожежна охорона 50 Місцевий 
бюджет 

10 Фінансування програми відзначення 
державних, професійних та народних 
обрядових свят, ювілейних дат 
с. Ходосівка 

10 Місцевий 
бюджет 

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

постійно - 

 ВСЬОГО: 1 405  
ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Реконструкція ДНЗ «Струмочок» 11 267,9 Місцевий 
бюджет, кошти 

спонсорів 
 

2 Реконструкція каналізаційних очисних 
споруд в с. Хотів 

10 987,5 Місцевий 
бюджет, кошти 

спонсорів 
 

3 Будівництво 2-х свердловин та 
водопроводу протяжністю 9 км в 
с. Кременище 

7 500 Місцевий 
бюджет, кошти 

спонсорів 
4 Облаштування твердого покриття в 

с. Хотів, вул. Садова, Жидкова, 
Вишнева, пр. Князькіна 

500 Субвенція з 
держ. бюджету, 

місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО: 30 255,4  
ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Початок добудови ДНЗ «Світлячок» 
села Шпитьки 

4 000 Субвенція з 
держ. бюджету 

2 Будівництво даху молодіжного центру 
в с. Мрія 

400 Спонсорські 
кошти  

3 Розробка проекту на розчистку ставка 
«Тарасенське» 

100 Місцевий 
бюджет  

 ВСЬОГО: 4 500  
 ВСЬОГО по місцевим радам району: 261 385,801  

 
Відповідальні: райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування, 

комісії районної ради. 
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                                              Таблиця 1 
 

Перелік 
програм, які планується фінансувати за рахунок коштів  

районного бюджету у 2015 році 
 

№ 
з/п 

Назва програми 

1 «Турбота» 
2 «Назустріч дітям» 
3 «Молодь» 
4 «Програма розвитку дитячо-юнацького футболу у Києво-Святошинському 

районі» 
5 «Діти України» 
6 «Програма розвитку системи освіти Києво-Святошинського району» 
7 «Програма розвитку позашкільної освіти» 
8 «Програма оздоровлення дітей» 
9 «Програма підтримки розвитку регіональних засобів масової інформації» 
10 «Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-Святошинському 

районі» 
11 «Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед Києво-Святошинським районом, здійснення 
представницьких та інших заходів» 

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

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

14 Комплексна цільова Програма профілактики злочинності «Правопорядок у 
Києво-Святошинському районі на 2012-2015 роки» 

15 Програма сприяння розвитку громадського суспільства у Києво-Святошинському 
районі на 2013-2015 роки 

16 «Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Києво-
Святошинському районі» 
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           Таблиця 2 
 

Показники економічного і соціального розвитку Києво-Святошинського 
району за 2013, 2014 роки та прогноз на 2015 рік 

 
№ 
з.п. Показники Одиниця 

виміру 
2013 

 
2014 

(очік) 
2015 

(прогн) 
2014 до 

2013 в% 
2015 до 

2014 в% 
1 2 3 5 6 6 7 8 

1 
Обсяг реалізованої 
промислової продукції у 
відпускних цінах підприємств 

тис. грн 4 0017 36 4 424 021 4 866 423 110 110 

2 

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

тис. грн 131 468 144 615,5 151 846 105 105 

3 

Обсяг виконаних будівельних 
робіт підрядними 
будівельними і ремонтними 
організаціями 

тис. грн 364 828 418 924 439 870 115 115 

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

тис. грн 5 680 500 5 964 525 6 262 751 110 105 

5 

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

тис. грн 302 621 317 752 333 640 105 110 

6 Обсяг реалізованих послуг тис. грн 1 633 621 1 796 983 1 979 195 110 110 

7 Обсяг роздрібного товарообігу тис. грн 3 331 893 3 665 082 4 031 590 110 110 

8 Обсяг освоєних капітальних 
інвестицій  тис. грн 4 065 600 4 472 160 4 919 376 119 110 

9 Обсяг прямих іноземних 
інвестиції 

тис. дол. 
США 

 
270 225 290 948 320 043 103 110 

10 Зареєстровано юридичних осіб тис. осіб 8293 8874 9406 106 107 

11 Зареєстровано фізичних осіб - 
підприємців тис. осіб 13285 13418 13552 101 101 

12 Створено нових робочих місць тис. осіб 1938 1977 2016 100 102 

тис. сімей 10 590 10 590 10 100 101 100 13 Надано соціальну допомогу 
тис. грн 86 143 90 450 162 043 112 105 

14 Середньомісячна зарплата 
штатного працівника грн 3 508 3 924 4 464 109 109 

15 Доходи зведеного бюджету 
всього тис. грн 416 388,7 466 800 485 650 112 104 

16 Доходи районного бюджету 
(власні та закріплені) тис. грн 224 077,6 256 800 270 000 115 105 

17 
Доходи бюджетів міських, 
селищної, сільських рад 
(власні та закріплені) 

тис. грн. 192 311,1 210 000 215 650 109 103 

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

тис. грн 2 477,8 1 000 1 000 40 100 

дітей 6531 4326 4320 66 100 
19 

 
Оздоровлення дітей 
 тис. грн 2 894 2376,2 2 500 82 105 
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Введення в експлуатацію 
житла за рахунок усіх джерел 
фінансування (загальної площі 
житла) 

тис. кв.м 378,3 340,5 354,12 104 90 

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 198,4 234,1 248,15 156 118 

20 
 
 

- за рахунок коштів населення 
(індивідуальне будівництво) тис. кв.м 161 121 108,9 90 75 

* - згідно розрахункових показників Міністерства фінансів України. 
 
 

На виконання розпорядження виконувача обов’язків голови                    
Києво-Святошинської райдержадміністрації від 01.12.2014 № 782 органами 
місцевого самоврядування Києво-Святошинського районуи (окрім Вишневої 
міської ради, Віто-Поштової, Петропавлівсько-Борщагівської та Хотівської 
сільських рад) були подані до відділу економічного розвитку та інфраструктури 
райдержадміністрації затвердженні у встановленому порядку Програми (Плани) 
економічного, соціального та культурного розвитку відповідних місцевих рад 
Києво-Святошинського району Київської області на 2015 рік.  
 
 
Підготував: 
Провідний спеціаліст відділу з питань  
торгівлі адміністрації                                                                           Л.М. Сирчіна 
 
 
Погодив: 
Керівник апарату 
адміністрації                                                     С. Є. Прунцев 
 
 
 


