
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про зміни до Програми економічного, соціального та культурного  

розвитку Києво-Святошинського району на 2015 рік 

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

 
в и р і ш и л а: 

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

економічного, соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського району на 
2015 рік, затвердженої рішенням Києво-Святошинської районної ради від 12.03.2015 
№ 477-42-VІ, згідно з додатком. 
 

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

                  Голова ради                                       Л.С. Шевчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
16 червня 2015 року 
№ 502-43-VІ  



                       Додаток  
         до рішення Києво-Святошинської 
         районної ради VІ скликання 

                                                                                     від 16.06.2015 року  № 502-43-VІ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

ЗМІНИ 

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

ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО 

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ  
НА 2015 РІК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

м. Київ 
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РОЗДІЛ 4. «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» 
 
1. Збільшити фінансування на ремонт вулиці Черновола в м. Вишневе на суму 

17 400 тис. грн.  
 
2. Збільшити фінансування на будівництво дитячого майданчика в с. Юрівка 

Віто-Поштової сільської ради на суму 20 тис. грн.  
 
3. Збільшити фінансування по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 

наступні заходи: 
- виготовлення проектно-технічну документацію на будівництво закладу 

комунального обладнання КП «Благоустрій» вул. Білогородська,2-а на суму 
280 тис. грн; 

- виготовлення карти-схеми села П.П. Борщагівка – 50 тис. грн; 
- закінчення поточного ремонту квартир комунальної власності по 

вул. Шкільна 22-б, кв. 54 на суму 540 тис. грн; 
- виготовлення проектної документації на проведення замін котлів КП 

«Борщагівка» вул. Шкільна на суму 270 тис. грн;  
- внесення змін щодо оновлення генеральних планів сіл П.П.Борщагівка 

та Чайки на суму 90 тис. грн; 
- будівництво ТП для забезпечення енергопостачання ДНЗ на 150 місць 

по вул. Паркова,34а на суму 4 800 тис. грн; 
- виготовлення технічної документації на будівництво водопроміжних 

мереж до ДНЗ по вул. Паркова,34 а на суму 260 тис. грн; 
- виготовлення технічної документації на будівництво каналізаційних 

мереж до ДНЗ по вул. Паркова,34 а на суму 360 тис. грн; 
- благоустрій сільського кладовища – 800 тис. грн; 
- виготовлення проектної документації на облаштування колумбарію на 

сільському кладовищі та початок будівництва на суму    500 тис. грн; 
- виготовлення технічної документації та проведення благоустрою 

території в центрі села на суму 490 тис. грн; 
- погодження техдокументації та проведення тендеру на виконання робіт 

по розчистці русла річки Нивка на суму 500 тис. грн; 
- виконання робіт по відведенню стічних вод по вул. Шевченка, Лісна, 

Леніна на суму 950 тис. грн; 
- будівництво дощової каналізації по вул. Леніна на суму 3 748 тис. грн; 
- будівництво приміщень захисних споруд цивільної оборони 

вул. Тернопільська, 10 на суму 500 тис. грн.  
 
4. Зменшити фінансування на реконструкцію каналізаційних очисних споруд в 

с.Хотів на суму 10 002,5 тис. грн та на будівництво 2-х свердловин та водопроводу 
протяжністю 9 км в с.Кременище на суму 7 495 тис. грн.  
 

Загальна сума видатків по розділу 4 «Житлово-комунального господарства» 
становить 98 309,633 тис. грн.  
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РОЗДІЛ 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» 
 
1. Зменшити фінансування на ремонт мережі вуличного освітлення по вул. 

Піонерській, Червоноармійській та Київській в м. Вишневе на суму 2 110,228 тис. грн.  
 
2. Збільшити фінансування на поточний ремонт ліхтарів вуличного освітлення 

на території сіл Віта-Поштова та Юрівка на суму 20 тис. грн.  
 

3. Збільшити фінансування по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 
наступні заходи: 

- будівництво зовнішнього освітлення вул. Я.Мудрого, Авіаторів та 
Парковій на суму 700 тис. грн; 

- освітлення пішохідних доріжок та проїзної частини на суму 
800 тис. грн.  
 
Загальна сума видатків по розділу 4.1 «Освітлення населених пунктів району» 

становить 4 151 тис. грн.  
 

РОЗДІЛ 4.2. «УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» 
 
1. Зменшити фінансування на ремонт доріг в м. Вишневе на суму 2 142 тис. грн.  
 
2. Збільшити фінансування на будівництво доріг з твердим покриттям в с. Віта-

Поштова на суму 50 тис. грн.  
 

3. Збільшити фінансування по П.П.Борщагівській сільській раді на виконання 
наступних заходів: 

- ремонт доріг на території сільської ради на суму 1 200 тис. грн; 
 - виготовлення технічної документації на реконструкцію доріг по 
вул. Я.Мудрого, Паркова, В.Кільцева на суму 10 681,91 тис. грн; 
 - будівництво доріг на території сільської ради суму 3 600 тис. грн.  

 
4. Зменшити фінансування на облаштування твердого покриття в с. Хотів, 

вул. Садова, Жидкова, Вишнева, пр. Князькіна на суму 104,5 тис. грн.  
 
Загальна сума видатків по розділу 4.2 «Утримання автомобільних доріг» 

становить 30 464,895 тис. грн.  
 

РОЗДІЛ 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 
1. Зменшити фінансування на реконструкцію лабораторно-адміністративного 

корпусу УНДІФФП по вул. Святошинській, 29 в м. Вишневе на суму 
1 237,675 тис. грн. 

2. Збільшити фінансування по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 
наступні заходи: 

- проведення конкурсних торгів на початок будівництва приміщення 
медамбулаторії на суму 6 000 тис. грн; 

- проведення поточного ремонту приміщення медамбулаторії на суму 
156,35 тис. грн.  
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Загальна сума видатків по розділу 7.1 «Охорона здоров’я» становить     
10 986,35 тис. грн.  
 

РОЗДІЛ 7.2. «ОСВІТА» 
 
1. Зменшити фінансування на будівництво ДНЗ (ясла-садок) «Колобок» в 

м. Вишневе на суму 7 000 тис. грн.  
 
2. Зменшити фінансування по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді по 

наступним заходам: 
- будівництво дитячого садка на 150 місць по вул. Парковій – 

7 883,786 тис. грн; 
- закінчення проведення реконструкції по вул. Кооперативній, 1 для 

розміщення будинку дитячої творчості на суму 3 920,507 тис. грн.  
 
3. Збільшити фінансування по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді по 

наступним заходам: 
- виготовлення проектно-технічної документації на будівництво школи по 

вул. Паркова, 34-б на суму 998,713 тис. грн; 
- виготовлення технічної документації на будівництво ДНЗ по вул. Печерська 

на суму 500 тис. грн.  
 
4. Зменшити фінансування на реконструкцію ДНЗ «Струмочок» 

пров. Центральний, 3 с. Хотів на суму 11 252,9 тис. грн.  
 
Загальна сума видатків по розділу 7.2 «Освіта» становить 71 257,513 тис. грн.  

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

КУЛЬТУРА І СПОРТ» 
 

1. Збільшити фінансування на реконструкцію футбольного поля та прилеглої 
території по вул. Жовтневій в м. Вишневе на сума 2 000 тис. грн. 

 
2. Збільшити фінансування по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді по 

наступним заходам: 
- фінансування культурно-масових заходів на суму 100 тис. грн; 
- фінансування газети «Трибуна Петропавлівської Борщагівки» та видання на 

суму 300 тис. грн.  
 

Загальна сума видатків по розділу 7.3 «Підтримка сім’ї дітей і молоді, фізична 
культура і спорт» становить 10 550 тис. грн.  
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РОЗДІЛ 7.4. «КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ» 
 
1. Збільшити фінансування по Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді на 

наступні заходи: 
- придбання обладнання для дитячого садка та будинку культури на суму 

1 000 тис. грн; 
- фінансування по утриманню сільського стадіону та Програми спорту на суму 

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

3 761,5 тис. грн.  
 

 
РОЗДІЛ 14. «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2015 РІК» 
 
 Здійснити перерозподіл видатків по наступним місцевим радам району: 
 
 -   Вишнева міська рада – загальна сума видатків 70 059 тис. грн; 
 -   Віто-Поштова сільська рада – загальна сума видатків 290 тис. грн; 

- Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада - загальна сума видатків 
55348,273 тис. грн; 

-   Хотівська сільська рада - загальна сума видатків 1 400,5 тис. грн. 
 

Загальна сума видатків по розділу 14 «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, 
СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 
2015 РІК» становить 272 736,665 тис. грн.  
 
 
 
 
                           Голова ради                                      Л.С. Шевчук 
 


