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ВСТУП 
 
 10 червня 2010 року на сесії Києво-Святошинської районної ради була 
затверджена Програма економічного, соціального та культурного розвитку Києво-
Святошинського району на 2010 рік, основним завданням Програми є вирішення 
соціальних проблем та підвищення рівня життя населення району, шляхом зростання 
обсягів залучених інвестицій в економіку району, розвитку конкурентоспроможного 
промислового і сільськогосподарського виробництва, покращення фінансового стану 
підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу. 
 Управлінням економіки райдержадміністрації 17.09.2010 року були зроблені 
відповідні запити до структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади району, органів місцевого 
самоврядування району, промислових підприємств основного кола звітності, з 
приводу виконання показників закладених у даній Програмі. 
 Зупинимось більш детально по кожному пункту Програми. 
 

2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
 

2.1. Промисловість 
 
 Станом на 01.01.2011 року в районі знаходиться 194 діючих промислових 
підприємства, із яких 43 основного кола звітності. Обсяг реалізованої промислової 
продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)             
за 2010 рік складає 3 021 млн. 666 тис.грн., що становить 118,5 % до відповідного 
показника 2009 року, 10,4 % до всієї реалізованої промислової продукції Київської 
області за підсумками 2010 року та 107,7% до запланованого річного показника 
Програми. Києво-Святошинський район займає перше місце у Київській області серед 
інших районів і міст обласного підпорядкування щодо обсягу реалізованої 
промислової продукції.   

 У розрахунку на 1 особу відповідний показник за підсумками 2010 року 
складає 19 577,0 грн., що на 7,8 % більше очікуваного показника 2010 року. 

 Починаючи з другого півріччя 2010 року спостерігалася позитивна тенденція 
росту обсягу реалізованої промислової продукції, у порівняні з відповідним 
показником 2009 року. Так за підсумками І півріччя 2010 року показник складав 
101,8%, а за підсумками 2010 року показник склав 118,5%, тобто зростання становить 
16,7 %, що ми можемо побачити на діаграмі 1.  

 
 Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах (без 

ПДВ та акцизу), у порівнянні з відповідним періодом 2009 року, %
Діаграма 1
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2.2. Агропромисловий комплекс 
 
 В районі станом на 01.01.2011 року ведуть виробничу діяльність 28 
сільськогосподарських підприємств. 
 Обсяг реалізації продукції с/г підприємствами всіх форм власності як 
рослинництва так і тваринництва за підсумками 2010 року становить 113 млн. 568 
тис.грн., що складає 101,9 % до відповідного показника 2009 року та 92,6% до 
запланованого річного показника Програми. 

 Починаючи з ІІ кварталу поточного року у відповідній галузі спостерігалося 
скорочення обсягу реалізованої власно виробленої сільськогосподарської продукції 
до рівня 82,9%, у порівняні з відповідним показником 2009 року, але на прикінці року 
показник зріс до 101,9%, маємо зростання обсягу реалізації сільськогосподарської 
продукції, що ми можемо побачити на діаграмі 2.   

 
Обсяг реалізації сільськогосподарської продукції, у порівняні з 

відповідним періодом 2009 року, %.
Діаграма 2  
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 Суттєве скорочення зазначеного показника, що відбулося в середині 2010 року, 
в першу черну пов’язано із зменшенням поголів’я великої рогатої худоби на 
підприємствах СГ ТОВ АК «Тарасівський», ДГ «Новосілки», Філія «Антонов-Агро», 
на суму близько 4 млн. 504 тис.грн.,  



  
 

 Найбільша частка сільськогосподарської продукції реалізується с/г 
підприємствами на ринках та через власні магазини, а саме птиця – 100,0 %, мед – 
100,0%, ріпак – 100,0 %, від загальної кількості. 

 Отримано дотацій з початку року за рахунок коштів податку на додану вартість 
від реалізації переробними підприємствами молока та молочних продуктів – 3 246 
тис.грн., худоби та птиці - 168,0 тис.грн. 
 За 2010 рік придбано сільськогосподарської техніки на загальну суму близько 1 
млн. 625 тис.грн. 
 Станом на 1 січня 2011 року в сільськогосподарських підприємствах було в 
наявності 2 264 т зерна, що на 46,9% менше ніж у минулий рік, у тому числі 1 161 тон 
пшениці. 
 
 
2.3. Транспортна галузь 

 
 Станом на 1 січня 2011 року в районі зареєстровано 124 автотранспортних 
підприємства різних форм власності, із них вантажних автотранспортних підприємств 
79, підприємств автомобільного регулярного транспорту 20, підприємств 
нерегулярного пасажирського транспорту 14, підприємств з діяльності таксі 11, також 
вагома частка пасажирських перевезень припадає на долю Південно-Західної 
залізниці. 
 Автобусним сполученням охоплені всі населені пункти району, так станом на 
01.01.2011 року перевезення пасажирів у районі здійснюється на 82 автобусних 
маршрутах, з яких 11 транзитних, обслуговують ці маршрути 22 автотранспортних 
підприємства різної форми власності, які за 2010 рік придбали 57 одиниць нових 
транспортних засобів. 
 За 2010 рік пасажирським автомобільним транспортом перевезено 5 млн. 308 
тис. 900 осіб, що становить близько 100% до відповідного показника 2009 року та 
85,6% до річного показника Програми.  
 

 Вантажооборот за підсумками 2010 року складає 86,2 млн.т.км., що становить 
153,3% до відповідного періоду 2010 року та 139,4% до річного показника Програми. 
На зазначеному напрямку спостерігається позитивна динаміка нарущування 
відповідного показника. За 2010 рік показник зріс по відношенню до 2009 року на 
54,4%, що ми можемо спостерігати на діаграмі 3. 
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Діаграм 3



  
 

 
 
 

 
2.4. Зв’язок 
 
 Станом на 01.01.2011 року номерна ємність району складає 31 тис. 335 номерів, 
в тому числі сільська мережа – 10 тис. 750 номерів, міська мережа – 20 тис.585 
тис.номер. Кількість основних домашніх телефонних апаратів складає 27 тис. 240 шт, 
в тому числі сілька мережа – 7 тис.920 шт., міська мережа – 19 тис. 320 шт. 
 За 2010 рік Цехом телекомунікаційних послуг № 20 Київської обласної філії 
ВАТ «Укртелеком» проводилася робота щодо подальшого розвитку мережі місцевого 
телефонного зв’язку в м. Вишневе, с. Михайлівка Рубежівка, с. Віто-Поштова, с. 
Музичі, с. Гореничі, с. Лісники, с. Хотів. 
 Введенно в дію бездротову комунікаційну мережу місцевої нумерації 
практично по всій території району.  
 Проводилася робота щодо забезпечення доступу населених пунктів району до 
мережі Інтернет в м.Боярка, м.Вишневе, с.Хотів, с.Ходосівка, с.Тарасівка, с.Гореничі, 
с.Лісники.       
  
2.5. Науково-інноваційна діяльність 

 
  Протягом січня-грудня 2010 року проведено наступну роботу щодо 

впровадження інноваційних технологій та методів діяльності на підприємствах та в 
установах Києво-Святошинського району, а саме: 

І. Промисловість 
- ДП «ЖМЗ «Візар» 
Підприємством розроблено та впроваджено у виробництво нові види складових 

комплектуючих для виробництва спецтехніки : МВН-66, подовжувач ПЕЗ 669.000. 
- ВАТ «Вімм Біль Данн Україна» 
Підприємство розпочало випуск нового виду продукції по новітніх технологіях, 

а саме закваску фруктову, традиційну в трьох смаках. 
- ЗАТ «Агропрод» 
Підприємство здійснило вдосконалення технологічного процесу по 

виготовленню знежиреного білково-соєвого концентрату. 
- ТОВ «Авангард» 
Підприємство почало випуск нових видів Інтернет-терміналів та терміналів 

квиткових. 
- ТОВ «Перша взуттєва фабрика» 
Підприємство розробило нову лінію текстильного взуття. 
ІІ. Сільське господарство 

- ТОВ «Рубежівське» впроваджено голландську технологію в овочівництві 
відкритого грунту, що дасть змогу отримати 500-600 цн/га овочевих культур.  

- У ТОВ «Рубежівське», ТОВ «Бучанське», ПСП «Амарант-Агро» застосувано 
нові технології картоплярства за зразком швейцарської фірми «Крафт Фудз 
Україна».  



  
 

- У ДП НДВ АК «Пуща-Водиця» встановлено нову систему контролю за 
мікрокліматом і живленням рослин та систему опалення у теплицях на площі         
6 га. 
ІІІ. Освіта  
З метою розвитку дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності 

районних закладів освіти, протягом звітного періоду у навчальних закладах району 
впроваджено 13 відповідних Напрямків та Програм, згідно до яких було охоплено 282 
вчителів та 4 007 учнів, що становить відповідно 124,7% та 110,6% до річного 
показника Програми.  

 
 
 
 

2.6. Споживчий ринок 
 
Станом на 01.01.2011 року реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, 

надання послуг ресторанного господарства населенню району здійснюється через 
1587 підприємств та фізичних осіб – підприємців.  

Позитивна динаміка нарощування обсягів роздрібного товарообігу, як і в 
попередні роки зберігалася і у 2010 році, так за 9 місяців 2010 року обсяг роздрібного 
товарообігу за всіма каналами реалізації становив 1 856 млн. 171 тис.грн., що складає 
111,2% до відповідного показника 2009 року та 72,1% до річного показника 
Програми.   

У розрахунку на 1 людину роздрібний товарообіг становить на 01.09.2010 року  
11 983,1 гривень. 
            Обсяг реалізованих послуг населенню району за підсумками 2010 року 
становить 564 млн. 561 тис.грн., що складає 134,5% по відношенню до аналогічного 
показника 2009 року та 124,0% до річного показника Програми. По відповідному 
напрямку спостерігається позитивна динаміка, що ми можемо побачити на діаграмі 
5. 

   У розрахунку на 1 людину реалізація послуг становить 3 639,9 грн. 
 

Обсяг реалізованих послуг, 
у порівнянні з відповідним періодом 2009 року,% 

Діаграма 4  
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Розвиток закладів торгівлі та побутового обслуговування населення  
в Києво-Святошинському районі у 2010 році 

 
№ 
з/п 

Назва 
місцевої 

ради 

Заходи, які будуть здійснюватися 
місцевими радами у 2010 році 

Джерела 
фінансув

ання 

Стан 
виконання за 

2010 року 
1. Боярська 

м/р 
1. Відкриття об’єктів торговельного та 
побутового призначення в 
багатоповерхових житлових будинках 
за адресами: 
- вул. Пушкінська,1 
- вул. Білогородська,17-19 
2. Встановлення торгівельних 
павільйонів 

Кошти 
інвестор 
рів 
 
 
 

1.Відкриття  
банного 
комплексу по 
вул.Тарасівсь 
ка. 22; 
2. Відкриття 
Магазину 
«Кондитерська
» по вул. 
Залізнична; 
3. Відкриття 
магазину 
«Автотовари» 
во вул. 
Вокзальна, 75  

2. Вишнева 
м/р 

1. Реконструкція торгівельного 
майданчику на розі вулиць 
Святоюріївська та Першотравнева; 
2. Введення в експлуатацію комплекса 
побутових послуг по вул. Балукова; 
3. Будівництво та відкриття об’єктів 
торговельного та побутового 
призначення в багатоповерховому 
житловому будинку по 
вул. Жовтнева 

Кошти 
інвестор 
рів 

1. Введення в 
експлуатацію 
торгівельних 
рядів по вул. 
Чорновола,5-б; 
2.Відкриття 
фірмового 
магазину 
свіжого мяса 
«Пятачок» по 
вул. 
Святоюріївсь 
ка,10/2 

3. Чабанівська 
сел./р 
 

1. Будівництво та відкриття об’єктів 
торговельного та побутового 
призначення в багатоповерхових 
житлових будинках за адресами: 
- вул. Машинобудівників,4-б 
- вул. Юності,3 

Кошти 
інвестор 
рів 
 
 
 

Відкриття 
торгівельного 
павільйону на 
площі Озерна 

4. Білгородськ
а с/р 
 

1. Введення в експлуатацію ринку з 
продажу с/г продукції; 
2. Відкриття комбінату побутового 
обслуговування населення  

Кошти 
інвестор 
рів 
 

Відкриття 
магазину з 
продажу 
меблів 

5. Бузівська 
с/р 

- Кошти 
інвестор 
рів  

1. Відкриття 
кафе-бару по 
вул.Леніна, 28; 
2. Відкриття 
кафе в с. 
Гурівщина по 



  
 

вул. 
Київська,15/2 

6. Віта-
Поштова с/р 
 

Будівництво та відкриття: 
- торговельного центру; 
- логістичного центру; 
- розважально-готельного комплексу. 

Кошти 
інвестор 
рів  

- Відкриття 
СТО по вул. 
Центральна, 
2-а; 
- Відкриття  
готельного 
комплексу 
«Едельвейс» із 
рестораном та 
магазином на 
21 км траси 
Київ-Одеса; 

7. Гатнянська 
с/р 
  

Будівництво та відкриття: 
- авто мийки,  
- готеля, ресторана 

Кошти 
інвестор 
рів 

Відкриття СТО 
по 
вул.Д.Дуба,17 

8. Петрівська  
с/р 
 

- Будівництво та відкриття об’єктів 
торговельного та побутового 
призначення в багатоповерхових 
житлових будинках по вул. Червоний 
Пахар, 2-в; 
- введення в експлуатацію торгівельних 
павільйонів на вул. Господарській та 
Петрівській 

Кошти 
інвесторі
в 
 

Відкриття 
торгівельного 
павільйону по 
вул. 
Петрівського,3 

8. Петруківсь 
ка с/р 

Будівництво та відкриття: 
- магазинів з продажу продовольчих та 
промислових товарів 
- СТО, перукарні, кафе 

Кошти 
інвесто 
рів 

Відкриття кафе 
«Будьмо» 
поблизу траси 
Київ-ЧОП 

9. П.П. 
Борщагівсь 
ка с/р 

Будівництво та відкриття: 
- торговельно комплексу «Меблі 
інтер’єр» 
- готельного комплексу 

 
Кошти 
інвесто 
рів 

1. Відкриття 
магазину 
«Будматеріали
» та магазину 
«Юлія» по 
вул.Авіаторів, 
144; 
2. Відкриття 
магазину 
«Продукти» по 
вул. 
Шкільна,12; 
3. Відкриття 
магазину ДП 
Чайка по вул. 
Леніна, 28; 
4. Відкриття 
магазину 
«Продукти» по 
вул. Жовтнева, 
72. 



  
 

10. Софіївська- 
Борщагівськ
а с/р 

Будівництво та відкриття: 
- автосалону 
- продуктового магазину 

Кошти 
інвесто 
рів 
 

1. Відкриття 
магазину «Все 
для рибалки», 
пров. 
Шкільний, 12; 
2. Відкриття 
автосалону 
«Мазда» по 
вул. Велика 
Кільцева, 24; 
3. Відкриття 
торгівельних 
рядів 
«Автотовари» 
по вул. 
Київська. 

11. Мироцька 
с/р 

- Кошти 
інвесто 
рів  

Відкриття 
аптечного 
комплексу по 
вул. 
Колгоспній 

12. Михайлівсь
ко- 
Рубежівська 
с/р 

- Кошти 
інвесто 
рів  

Відкриття кафе 
«Мкрічян» по 
вул. 
Ватутіна,13 

13. Хотівська 
с/р 

- Кошти 
інвесто 
рів  

Відкриття 
магазину 
«Продовольчі 
товари», кафе 
«Камелія» по 
вул. Хотівська 

14. Ходосівська 
с/р 

- Кошти 
інвесто 
рів  

Відкриття 
магазину 
«Кондитерська
» по вул. 
Центральна 

 
2.7. Розвиток підприємництва 
 

Станом на 01.01.2011 року в районі зареєстровано 6818 юридичних осіб та 12 828 
фізичних осіб-підприємців. Для підтримки малого підприємництва в районі діє 31 
об’єкт інфраструктури підтримки підприємництва, що включає в себе                 1 
інвестицний фонд, 17 інформаційно-консультативних установ, 4 небанківські 
фінансово-кредитні установи, 8 громадських об’єднань суб’єктів підприємництва, 
1 координаційну раду з питань підприємництва.  

Податків за підсумками 2010 року суб’єктами малого бізнесу сплачено на 194 

млн. 528 тис, грн., що складає 115,4 % до відповідного періоду 2009 року та 104,8% 

до річного показника Програми. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у 

загальній сумі надходжень становить 26,2%, що на 2,1% менше показника 2009 року. 



  
 

Кількість працівників, які працюють в малому бізнесі (враховуючи громадян, 

які знаходяться у трудових відносинах з фізичними особами) становить 16 388 осіб. 

Спостерігається позитивна динаміка зростання обсягу надходжень податків від 

суб’єктів малого підприємництва, із 103,3% на початку року до 115,4% за підсумками 

січня-грудня 2010 року, зростання склало 12,1% по відношенню до аналогічного 

показника 2009 року, що ми бачимо на діаграмі 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для суб’єктів малого то середнього бізнесу протягом звітнього періоду 

поточного року райдержадміністрацією оголошувався конкурс інвестиційних 

проектів на визначення переможця щодо часткового відшкодування відсоткових 

ставок за кредитами, який тривав з 22 березня до 22 квітня 2010 року та з                     

29 вересня по 29 жовтня 2010 року. На жаль пропозицій щодо інвестиційних проектів 

від суб’єктів малого та середнього бізнесу не надходило, відповідні оголошення щодо 

конкурсу друкувалися в районній газета «Новий день», в газеті Вишневої міської ради 

«Наше місто», в газеті Боярської міської ради «Боярка-інформ», в газеті П.П.- 

Борщагівської сільської ради «Трибуна». 

З 19.01.2006 року в райдержадміністрації діє дозвільний центр щодо видачі 

документів дозвільного характеру суб’єктам підприємницької діяльності. 

     Протягом січня-грудня 2010 року в дозвільному центрі РДА проведені наступні 
заходи:   

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого 
підприємництва, у порівняні з відповідним періодом 2009 року, %.

Діаграма 5
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- кількість наданих консультацій – 489, 
- кількість виданих документів дозвільного характеру – 179, 
- кількість зареєстрованих декларацій 79, 
- кількість відмов у реєстрації декларацій – 1; 
- кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру – 19. 

Разом з тим, згідно постанови КМУ від 09.09.2009 № 965 «Про заходи щодо 
упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності» – Регіональні дозвільні органи Київської області забезпечують  видачу 
документів дозвільного характеру – через дозвільний центр, який створений Києво-
Святошинською райдержадміністрацією. 

З метою виконання відповідної постанови КМУ райдержадміністрацією 
проведено ряд заходів щодо виділення та облаштування нового приміщення 
дозвільного центру райдержадміністрації в м. Вишневе по вул. Святошинській, 29, що 
включає в себе три кімнати на першому поверсі будівлі. В приміщенні проведено 
капітальний ремонт, придбані нові меблі та оргтехніка, облаштовані інформаційні 
стенди.  
 
 
2.8. Будівництво  
 

 За 2010 рік підрядними будівельними і ремонтними організаціями району, 
згідно статистичних даних, виконано будівельних робіт на суму 239 млн. 881 тис.грн., 
що становить 100,3 % до 2009 року та 91,2% до річного показника Програми.  

Протягом 2010 року спостерігається зростання зазначеного показника по 
відношенню до 2009 року від 40,7% в січні до 100,3% за підсумками року. За звітний 
рік зростання склало 59,6%, що ми бачимо на даграмі 6. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

За січень-грудень 2010 року підрядними, будівельними і ремонтними 
організаціями  введено в експлуатацію 8 багатоквартирних житлових будинки:  

1. 6 – ту чергу житлового комплексу в с. Петрівське по вул.Красного Пахаря,  2-В, 
загальною площею 6,9 тис.кв.м. 

2. Житловий будинок в с. П. П. Борщагівка по вул. Авіаторів, 41-А , загальною 
площею 6,3 тис. кв. м. 
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Діаграма 6



  
 

3. Житловий комплекс «Брест-Литовський» в с. Чайки, вул. Печерська, 2 та 6, 
загальною площею 44,5 тис.квм. 

4. Житловий комплекс в с. Чайки по вул. Лобановського, 11, загальною площею 
7,5 тис.кв.м. 

5. Секція А (40 квартир) житлового будинку з дитячою поліклінікою в                   
м. Вишневе по вул. Жовтнева, 31-а, загальною площею 3,7 тис.кв.м. 

6. Житловий будинок в смт. Чабани по вул. Юності, 3, загальною площею         
11,4 тис.кв.м. 

7. Другий пусковий комплекс житлової забудови в смт. Чабани по                        
вул. Машинобудівників, 4-в, загальною площею 10,6 тис. кв.м. 

За 2010 рік в районі введено в експлуатацію 410,2 тис.кв.м. житла, з них: 
багатоквартирного житла 90,9 тис.кв.м, що на 48% більше показника 2009 року та 
становить 90,5% до запланованого показника Програми. Індивідуального житла 
введено 1 214 одиниць, загальною площею 319,3 тис.кв.м., що в 7,1 рази перевищує 
показник 2009 року та становить 285% до планового показника Програми. Такий ріст 
щодо індивідуального житла в першу чергу відбувався в наслідок того, що в 2009 році 
відповідно до постанови КМУ від 08.10.2008 № 923 «Про порядок прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», повноваження щодо прийняття в 
експлуатацію індивідуального житла були передані від органів місцевого 
самоврядування районів області до Інспекції архітектурно-будівельного контролю 
Київської області, тому в першому півріччі 2009 року було тимчасово призупинено 
введення в експлуатацію індивідуального будівництва. На сьогодні відповідна робота 
проводиться в повній мірі Інспекцією архітектурно-будівельного контролю Київської 
області. 

Триває будівництво багатоквартирних житлових будинків в м.Вишневе, 
м.Боярка, смт.Чабани, с.П.П. Борщагівка, с. Петрівське, с. Білогородка. 

  
3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
За 9 місяців 2010 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становить           1 

252 млн. 436 тис. грн., що складає 164,1 % до відповідного показника минулого року 
та 43,6% до річного показника Програми. 

Головним джерелом інвестування у відповідному періоді 2010 року, як і у 
попередні роки, були власні кошти підприємств та організацій району.  

 За 2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій в район становить 20 млн. 479 
тис. дол. США, що складає 33,9 % до відповідного показника 2009 року та 74,8 % до 
річного показника Програми. 

Основні обсяги іноземних інвестицій надходять в район із Російської 
Федерації, Китаю, Кіпру, Польщі, Німеччини та направлені в ті галузі, які мають 
найкращу перспективу розвитку та можуть забезпечити високу ефективність 
інвестицій. Це промисловість –54,5%, торгівля та побутове обслуговування – 17,9%, 
операції з нерухомістю – 12,2%, транспортна галузь – 10,3%, будівництво – 2,1%, 
сільськогосподарське господарство – 2,0% та інші галузі 1,0%, що ми бачимо на 
діаграмі 7.  

Іноземні інвестиції у Києво-Святошинський район  
у розрізі відповідних галузей, станом на 01.01.2011 року. 

Діаграма 7 
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 Станом на 01.01.2011 року на стадії впровадження знаходяться наступні 
інвестиційні проекти: 

 
 1. ТОВ «Євроінвест» (с. ПП Борщагівка, вул. В.Кільцева,2) 
 Будівництво торговельного комплексу «ОББІ», площею 18,0 тис.кв.м, на 
земельній ділянці загальною площею 6 га, в с. С.Борщагівка, вул. В.Кільцева, 100. 
 Сума проекту складає 80,0 млн.грн., буде створено близько 1500 нових робочих 
місць. Освоєння проекту становить 5%. 
 2. ТОВ «Базис-центр» (м. Київ, пров. Музейний, 10) 
 Будівництво розважального комплексу, площею 170,0 тис.кв.м, на земельній 
ділянці загальною площею 10 га, в с. С.Борщагівка, вул. В.Кільцева, 104. 
 Сума проекту складає 400,0 млн.грн., буде створено близько 3500 нових 
робочих місць. Освоєння проекту становить 5%. 
 3. ТОВ «Медіа» (м. Вишневе, вул.Промислова,10) 
 Будівництво торгово-промислового комплексу, площею 60,0 тис.кв.м., на 
земельній ділянці загальною площею 3,4 га, в с.С.Борщагівка, вул. В.Кільцева, 102. 
 Сума проекту складає 408,0 млн.грн., буде створено близько 900 нових робочих 
місць. Освоєння проекту становить 5%. 
 4. ТОВ «Міжнародна логістична компанія» (м. Київ, вул.Підгірна / 
Татарська, 3/7) 
 Будівництво офісно-складського комплексу, площею 110,0 тис.кв.м, на 
земельній ділянці загальною площею 17,3 га на території Білогородської сільської 
ради. 
 Сума проекту складає 400,0 млн. грн., буде створено близько 475 нових 
робочих місць. Освоєння проекту становить 35 %. 
 5. Група приватних інвесторів (м. Київ, пр-т Свободи, 2) 
 Будівництво конферент-центру «Шпитьки», на земельній ділянці загальною 
площею 3,46 га, поблизу с. Горбовичі. 
 Сума проетку складає 4,5 млн. дол. США, буде створено близько 40 нових 
робочих місць. Освоєння проекту становить 5 %. 
 6. ТОВ «Віан-Груп» (м.Донецьк, вул. Щорса, 26-а) 
 Будівництво кінного центру, на земельній ділянці загальною площею 26,458 га, 
в межах Шпитьківської сільської ради. 
 Сума проекту складає 200,0 млн.грн., буде створено близько 75 нових робочих 
місць. Освоєння проекту становить 10 %. 
 7. ТОВ «Веста-2000» (м. Київ) 



  
 

 Будівництво торгівельно-офісного центру, площею 13,200 тис.кв.м.,              на 
земельній ділянці загальною площею 096 га, в с. ПП Борщагівка,                      вул. 
Кришталева, 4. 
 Сума проекту складає 31,68 млн.грн., буде створено близько 50 нових робочих 
місць. Освоєння проекту становить 40 %. 
 8. ПП «ЕСКО» та приватні інвестори (м.Київ, пр.-т 40 річчя Жовтня,120, 
корп. 1)  
 Будівництво будинку зборів з виставково-торгівельними, офісними та 
складськими приміщеннями «Форум-Плада», загальною площею 9 876,4 кв.м.,         
на земельній ділянці загальною площею 1,42 га, в с.ПП Борщагівка,                              
вул. Петропавлівська, 14. 
 Сума проекту складає 28,5 млн.грн., буде створено 80 нових робочих місць. 
Освоєння проекту становить 30 %.  
 9. Група інвестиційних компаній (Генпідрядник Компанія «Столичний 
комфорт») 
 Будівництво оптового ринку з продажу сільськогосподарської продукції 
«Столичний», в с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева. 
 Сума проекту складає 1 300,0 млн.грн., буде створено близько 5000 нових 
робочих місць. Освоєння проекту становить 5 %.  
 
 09 вересня 2010 року в приміщенні Українського Дому (м.Київ,                        
вул. Хрещатик, 2) за підтримки Київської облдержадміністрації відбувся 
інвестиційний форум «Стратегія Київщини: Партнерство. Інвестиції. Розвиток», у 
відповідному форумі прийняли участь вищезазначені інвестори нашого району. 
 
 
4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства на 2010 

рік визначені Програмою реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства Києво-Святошинського району на 2005-2010 роки. На теперішній час 
рішенням сесії Києво-Святошинської районної ради від 02.09.2010 року № 367-36V 
затверджено Програму реформування розвитку житлово-комунального господарства 
Києво-Святошинського району на 2010-2015 роки, в якій включені пропозиції щодо 
фінансування ремонтних робіт житлового фонду з державного та міських бюджетів, а 
також за кошти спонсорів, інвесторів в рахунок робіт по розвитку відповідних 
територій. 

 
Стан виконання місцевими радами району за підсумками 2010 року плану 

розвитку житлово-комунального господарства: 
   

№ 
з/п 

Місцева рада Уточнений 
план, 

тис.грн 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання у 

2010 році, 
тис.грн. 

1. Боярська міська рада 25 984,0 державний 
бюджет, місцевий 

бюджет, кошти 

1 912,8/ (7,3%) 
 



  
 

спонсорів  

 2. Вишнева міська рада 22 080,51 державний 
бюджет, місцевий 

бюджет, кошти 
спонсорів  

1 436,3/ (6,5%) 

3. Чабанівська селищна рада 4 785, 0 державний 
бюджет, місцевий 

бюджет, кошти 
спонсорів   

2 615,5 (54,6%) 

4. Білогородська сільська рада 50,0 спонсорські кошти 27,0 (54,0%) 

5. Бобрицька сільська рада 1 055,0 спонсорські кошти 480,0 (45,5%) 
6. Віто-Поштова сільська рада 100,0 спонсорські кошти 10,0 (10,0%) 

 
7. Гатнянська сільська рада 300,0 обласний бюджет, 

місцевий бюджет, 
спонсорські 

кошти, 

70,4 (23,4%) 
 

 

8. Гореницька сільська рада 10 120,0 субвенція з 
державного 
бюджету, 

місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

353,0 (34,8%) 

9. Горенська сільська рада 10,0 місцевий бюджет 40,0 (140,0 %) 
 

 10. Дмитрівська сільська рада 195,0 місцевий бюджет, 
спонсорські 

кошти,  

155,0 (79,4%) 

11. Забірська сільська рада 2 500,0 субвенції з 
державного 
бюджету, 

спонсорські кошти 

- 

12. Крюківщинська сільська 
рада 

660,0 місцевий бюджет, 
спонсорські кошти  

50,0 (7,5%) 

13. Лісниківська сільська рада 10,0 спонсорські кошти - 
14. Личанська сільська рада 35,0 спонсорські кошти  10,0 (28,5%) 

 
15. Мироцька сільська рада 508,0 субвенції з 

державного 
бюджету, 

спонсорські кошти 

- 

16. Михайлівсько-Рубежівська 
сільська рада 

8 800,0 Субвенції з 
державного 
бюджету, 

місцевий бюджет 

2 000,0 (22,7%) 

17. Музичанська сільська рада 50,0 спонсорські кошти - 
 

18. Петрівська сільська рада 1 500,0 спонсорські кошти 1074,5 (71,6%) 
 



  
 

19. Петрушківська сільська рада 200,0 спонсорські кошти 320,0 (160,0%) 
 

20. Петропавлівська-
Борщагівська сільська рада 

4 200,0 місцевий бюджет 3 275,1 (77,9%) 

21. Софіївська-Борщагівська 
сільська рада 

500,0 місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

475,0 (95,0%) 

22. Тарасівська сільська рада 800,0 спонсорські кошти 300,0 (37,5%) 

23. Хотівська сільська рада 670,0 місцевий бюджет 
спонсорські кошти 

- 

  Всього: 85 112,51 - 14 604,6 
 - 17,2% до 

річного плану 
Програми 

 
4.1. Освітлення населених пунктів району 
 

№ 
з/п 

Місцева рада Уточнений 
план  

тис. грн. 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання за 

2010 рік, 
тис.грн. 

1. Боярська міська рада 320,0 місцевий бюджет  
 

719,7 
 (в 2,2 рази) 

2. Бобрицька сільська рада 40,0 місцевий бюджет 12,0 (30,0%) 
3. Віто-Поштова сільська рада 100,0 місцевий бюджет  

 
99,7 (99,0%) 

4. Гореницька сільська рада 570,0 місцевий бюджет, 
 кошти спонсорів 

76,3 (13,4%) 

5. Горенська сільська рада 40,0 кошти спонсорів - 
6. Дмитрівська сільська рада - кошти спонсорів 150,0 
7. Крюківщинська сільська 

рада 
205,0 місцевий бюджет, 

кошти спонсорів 
240,2 (117,1%) 

8. Личанська сільська рада 
 

50,0 кошти спонсорів - 

9. Мироцька сільська рада 50,0 кошти спонсорів - 
10. Малютянська сільська рада 104,0 державні кошти - 
11. Петрівська сільська рада 200,0 державні кошти 89,4 (44,7%) 
12. Петрушківська сільська рада 150,0 кошти спонсорів  115,0 (76,6%) 
13. Петропавлівсько-

Борщагівська сільська рада 
600,0 місцевий бюджет 150,0 (25,0%) 

14. Софіївсько-Борщагівська 
сільська рада 

300,0 місцевий бюджет - 

15. Тарасівська сільська рада 300,0 спонсорські кошти 300,0 (100,0%) 
 Всього: 3 029,0  1952,3  

– 64,4% до 
річного плану 

Програми 
 
4.2. Утримання автомобільних доріг району 

  
№ Назви установи, План, Джерела Стан 



  
 

з/п місцевої ради  тис.грн. фінансування виконання за 
2010 рік, 
тис.грн. 

І. Філія 
«Києво-Святошинське 
  рай ДУ» 

5502,0 Кошти 
державного 

бюджету 

17 575,4  
- 319,4% до 

річного плану 
Програми  

     
ІІ. Філія  

«Києво-Святошинське 
ДЕУ» 

12 991,31 Кошти 
державного 

бюджету 

16 974,1 
- 130,6% до 

річного плану 
Програми 

     
ІІІ. Місцеві ради району 
1. Боярська міська рада 4 816,0 державний 

бюджет, 
міський бюджет 

9 100,8 
(188,9%) 

2. Вишнева міська рада 7 700,0 державний 
бюджет, місцевий 

бюджет, 
спонсорські кошти 

2005,7  
(26,1%) 

3. Чабанівська селищна рада 2 700,0 спонсорські кошти - 
4. Бобрицька сільська рада 150,0 спонсорські 

кошти, місцевий 
бюджет 

- 

5. Бузівська сільська рада 25,0 спонсорські кошти 25,0 (100,0%) 
6. Віто-Поштова 

сільська рада 
100,0 спонсорські кошти - 

7. Гатнянська сільська рада 1 300,0 спонсорські 
кошти, кошти 
сільської ради 

- 

8. Гореницька сільська рада 3 220,0 місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

310,0 (9,6%) 

9. Горенська сільська рада 350,0 місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

- 

10. Забірська сільська рада 1 530,0 державний 
бюджет, 

місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

5,0 (0,3%) 

11. Княжицька сільська рада 1 380,0 спонсорські кошти 800,0 (57,9%) 
12. Крюківщинська сільська 

рада 
1 230,0 державний 

бюджет, 
місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

1 462,4 
(118,9%) 

13. Личанська сільська рада 200,0 державний 
бюджет, 

спонсорські кошти 

- 

14. Мироцька сільська рада 400,0 спонсорські кошти - 
15. Михайлівсько-Рубежівська 

сільська рада 
400,0 спонсорські кошти 200,0 (50,0%) 

16. Малютянська сільська рада 700,0 державний - 



  
 

бюджет 
17. Петрівська сільська рада 200,0 державний 

бюджет 
433,4 (216,7%) 

18. Петрушківська сільська рада 550,0 спонсорські кошти - 
19. П.П. Борщагівська сільська 

рада 
3 500,0 місцевий бюджет 5 670,3 

(155,3%) 
20. Соф. Борщагівська сільська 

рада 
1 800,0 місцевий бюджет 1 739,0 (96,6%) 

21. Ходосівська сільська рада 2 000,0 спонсорські кошти 2 227,0 
(111,3%) 

22. Хотівська сільська рада 500,0 місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

125,0 (25,0%) 

23. Шпитьківська сільська рада 300,0 спонсорські кошти - 
 Всього по місцевим радам 35 051,0  24 103,6 

- 68,7% до 
річного плану 

Програми 
 
 

5. ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ 
Виконання зведеного бюджету Києво-Святошинського району за  2010 рік 

     тис.грн. 

Загальний фонд 

Найменування показника 

Код 
 

бюджетно
ї 

класифіка
ції 

Передбаче
но на 2010 

рік 

Передбачен
о з 

урахування
м змін 

 на 2010 р. 

Виконано 
за  2010 

рік 

% 
виконан

ня до  
плану 
на рік 

1. ДОХОДИ           
Податкові надходження: 10000000 262 592,5 251 119,0 244 144,9 97,2 

Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 11000000 207 788,8 196 817,9 187 412,5 95,2 
Податок на доходи з фізичних осіб 11010000 206 299,2 195 294,8 185 571,5 95,0 
Податок на прибуток підприємств і 
організацій, що належать до комун. 
власності 11020200 1 489,6 1 523,1 1 841,0 120,9 
Збори за використання природних 
ресурсів 13000000 41 960,3 41 562,6 43 529,5 104,7 
Збір за спеціальне використання лісових 
ресурсів та користування земельними 
ділянками лісового фонду 13010000 236,9 236,9 312,0 

більше в 
1,3 рази 

Плата за землю  13050000 41 723,4 41 325,7 43 217,5 104,6 
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 1 076,2 1 036,7 953,2 91,9 
Податок на промисел 14060100 15,0 14,7 13,9 94,6 
Плата за державну реєстрацію суб’єктів 
підприємницької діяльності   14060300 130,0 130,0 141,3 108,7 
Плата за державну реєстрацію, крім 
суб’єктів підприємницької діяльності   14060900 0,3 0,3 0,4 

більше в 
1,3 рази 

Плата за торговий патент на деякі види 
підприємницької діяльності 14070000 930,9 891,7 797,6 89,4 
Інші податки 16000000 11 767,2 11 701,8 12 249,7 104,7 



  
 

Місцеві податки і збори 16010000 1 941,2 1 869,1 1 762,7 94,3 
Фіксований сільськогосподарський 
податок 16040000 84,4 73,8 56,9 77,1 
Єдиний податок для суб'єктів малого 
підприємництва 16050000 9 741,6 9 758,9 10 430,1 106,9 

Неподаткові надходження 20000000 5 936,5 5 906,5 7 357,9 124,6 
Частина прибутку господарських 
організацій 21010300 28,0 28,0 27,2 97,1 
Надходження від розміщення в установах 
банків тимчасово вільних бюджетних 
коштів 21050000 1 865,7 2 102,7 2 762,5 

більше в 
1,3 рази 

Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 40,8 40,8 36,0 88,2 
Адмін. штрафи к сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху 21081300 1 879,3 1 879,3 2 423,4 

більше в 
1,3 рази 

Плата за оренду майнових комплексів та 
іншого майна, що у комунальній власності 22080400 10,0 10,0 70,7 

більше в 7 
разів 

Державне мито 22090000 2 076,8 1 809,8 1 852,2 102,3 

Інші надходження 24060300 35,9 35,9 185,0 
більше в 5 

разів 
Надходження коштів з рахунків виборчих 
фондів 24060600     0,9   
Надходження кощтів від реалізації 
безхазяйного майна, а також валютні 
цінності і грошові кошти, власники яких 
невідомі 31010200 20,0 20,0 10,1 50,5 

Разом доходів  900101 268 549,0 257 045,5 251 512,9 97,8 
Офіційні трансферти 40000000 135 070,6 182 570,8 165 905,8 90,9 

Кошти,що надходять з інших бюджетів 41010600 21 141,0 21 141,0 19 473,0 92,1 
Дотації вирівнювання, що одержується з 
державного бюджету  41020100 6 861,8 6 861,8 6 861,8 100,0 
Дотації вирівнювання, що одержується з 
районного бюджету  41020300 15 677,7 15 677,7 14 656,7 93,5 
Інша дотація  41020900   365,4 365,4 100,0 
Інші субвенції 41035000   1 310,0 1 190,9 90,9 

Субвенції 41030000 91 390,1 137 214,9 123 358,0 89,9 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомог сім'ям з 
дітьми , інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам 41030600 76 657,5 71 075,0 69 913,3 98,4 
Субвенція з держ. бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та субсидій 
населенню на оплату електроенергії, 
природного газу , послу тепло- , 
водопостачання і водовідведення  та 
послуг зв'язку 41030800 10 794,7 7 856,8 7 856,7 100,0 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг ветеранам 
війни і праці та компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 41030900 3 388,8 3 261,2 2 821,8 86,5 
Субвенція з держ. бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та субсидій 
населенню на оплату твердого та рідкого 
піного побутового палива, скрапленого 
газу , квартирної плати, вивозу сміття та 
побутових відходів 41031000 33,0 33,0 22,2 67,3 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на соц.економічний розвиток, у 
тому числі для Києво-Святош. р-ну 41032600   52 000,0 39 809,2 76,6 



  
 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на утримання дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського 
піклування 41035800 516,1 612,9 604,7 98,7 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної республіки 
Крим, місцевих рад та сільськиї, селищних, 
міських голів 41037001   2 376,0 2 330,1 98,1 

Всього доходів  900103 403 619,6 439 616,3 417 418,7 95,0 
 

Загальний фонд 

Найменування показника 

Код 
бюджетн

ої 
класифік

ації 

Передбаче
но на 2010 

рік 

Передбаче
но з 

урахуванн
ям змін 

 на 2010 р. 

Виконан
о за 2010 

рік 

% 
викона
ння до 
уточне

ного 
плану 
на рік 

2. ВИДАТКИ:           
Державне управління 010000 20 969,6 22 073,2 20 210,5 91,6 

Функціонування законодавчої влади 010100 20 969,6 22 073,2 20 210,5 91,6 
Органи місцевого самоврядування  010116 20 969,6 22 073,2 20 210,5 91,6 

Правоохоронна діяльність та 
забезпечення безпеки держави 060000 734,5 801,6 413,0 51,5 

Освіта 070000 144 174,5 147 544,8 140 982,8 95,6 
Охорона здоров’я 080000 71 043,9 72 432,0 70 260,1 97,0 

Субвенція на соц-економ. розвиток 080101   52 000,0 39 809,2 76,6 
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 090000 93 033,6 84 580,6 83 104,7 98,3 
Пільги ветеранам війни і праці  
(субвенція ) 090200 10 748,8 8 133,6 8 128,1 99,9 

Допомога сім’ям з дітьми (субвенція )  
090300 68 879,9 63 443,0 62 281,3 98,2 

 Інші види соціальної допомоги 090400 2 816,8 2 486,9 2 333,4 93,8 
Інші програми соціального захисту 
неповнолітніх 090802 63,3 50,3 44,2 87,9 
Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, 
молоді та дітей 091100 1 059,4 1 150,5 1 084,0 94,2 
Інші заклади та заходи в галузі 
соціальної політики ( терцентр ) 091200 1 978,8 1 938,8 1 856,2 95,7 
Державна соціальна допомога інвалідам 
з дитинства та дітям- інв. 091300 7 486,6 7 377,5 7 377,5 100,0 

Житло-комунальне госп-во 100000 10 297,6 15 791,1 14 148,7 89,6 
Культура і мистецтво 110000 18 132,1 17 675,6 16 084,9 91,0 

Засоби масової інформації 120000 1 200,0 1 314,0 1 164,0 88,6 
Телебачення та радіомовлення 120100 170,0 185,0 169,8 91,8 
Преса 120200 1 030,0 1 129,0 994,2 88,1 

Фізична культура і спорт 130000 2 811,7 2 812,6 2 430,0 86,4 
Транспорт, дорожнє господарство, 
зв*язок, телекомунікації та інформатика 
(субвенція намісцевий автомобільний 
транспорт) 170000 2 548,0 2 450,4 2 011,0 82,1 
Інші послуги, пов*язані з економічною 
діяльністью 180000 30,0 1,0   0,0 



  
 

Видатки, не віднесені до основних 
груп 250000 1 747,4 1 924,6 4 177,7 217,1 

Резервний фонд 250102 424,0 10,0   0,0 
Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 250105   20,0 20,0 100,0 
Різні виплати 250400 1 323,4 1 894,6 4 157,7 219,5 

Разом видатків 
900201 366 800,9 421 401,5 

394 
796,6 93,7 

Разом видатків ( без субвенції) 900201 275 410,8 286 562,6 273 772,5 95,5 
Офіційні трансферти   36 818,7 41 171,3 38 246,7 92,9 

Проведення виборів народних депутатів 
місцевих рад 250203   2 477,2 2 398,4 96,8 
Кошти, що передаються  до районних та 
міських бюджетів з міських, селищних та 
сільських бюджетів 250302 21 141,0 21 141,0 19 473,0 92,1 
Кошти, що передаються із загального 
фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 250306   150,0 150,0 100,0 
Дотації вирівнювання, що передаються з 
районного бюджету  250311 15 677,7 15 677,7 14 656,7 93,5 
Інші дотації 250315   365,4 365,4 100,0 
Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку 250344   52,9 52,9 100,0 
Інші субвенції 250380   1 307,1 1 150,3 88,0 

Всього видатків  за функціональною 
класифікацією 900202 403 619,6 462 572,8 

433 
043,3 93,6 

 
 
 
 
 
 
6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 
6.1. Демографічна ситуація 
 
 Станом на 01.12.2010 року в районі, за оцінкою, чисельність наявного 
населення становить 155 тис. 235 особа, в т.ч. кількість міського населення складала 
75 тис. 320 осіб та сільського населення 79 тис. 915 осіб, що становить 99,9% до 
очікуваного річного показника Програми.    
 
6.2. Зайнятість населення та ринок праці 
 

За січень-грудень 2010 року чисельність громадян, зареєстрованих в державній 
службі зайнятості району за отриманням соціальних послуг становить 1219 осіб, 
проти 1448 осіб в 2009 році, що складає 84,2%. Отримали статус безробітного 755 
осіб. Протягом 2010 року чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку 



  
 

в службі зайнятості становила 1630 осіб, що на 602 особи менше ніж у відповідному 
періоді 2009 року та складає 75,5 % до річного завдання Програми зайнятості. 

Рівень зареєстрованого безробіття становить 0,6%.   
  

Стан виконання основних заходів у 2010 році 
№ 
з/п 

Назва заходу План 
2010 рік 

Стан 
виконання у  
2010 році/ % 

1. Бронювання робочих місць для соціально-
незахищених категорій громадян 

20 робочих 
місць 

2 робочих 
місця/   
10% 

2 Чисельність незайнятих громадян, які будуть 
перебувати на обліку в державній службі 
зайнятості на початок періоду 

560 осіб 411 осіб/ 73,4% 

3. Чисельність незайнятих громадян, які 
звернуться до державної служби зайнятості за 
сприянням у працевлаштуванні  протягом 
періоду 

1600 осіб 1219 осіб/ 
76,1% 

4. Чисельність незайнятих громадян, які будуть 
перебувати на обліку в державній службі 
зайнятості і матимуть статус безробітної особи 
протягом року 

1800 осіб 1630 осіб/ 
90,5% 

5. Чисельність незайнятих громадян, які будуть 
перебувати на обліку в державній службі 
зайнятості на кінець періоду 

560 осіб 423 особи/ 
75,5% 

6. Чисельність незайнятих громадян, які будуть 
працевлаштовані за сприянням державної 
служби зайнятості 

600 осіб 665 осіб/ 
110,8% 

7. Чисельність безробітних громадян, які 
проходитимуть професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації за 
сприяння державної служби зайнятості 

40 осіб 183 особи/  
у 4,5 рази 

8. Чисельність громадян, яким планується надати 
профорієнтаційні послуги державною службою 
зайнятості 

2095 осіб 1552 особи/ 
74,1% 

9. Чисельність незайнятих громадян, які будуть 
залучені до участі в оплачуваних громадських 
роботах 

400 осіб 526 осіб/ 
131,5% 

10. Чисельність інвалідів, які будуть 
працевлаштовані за сприяння державної служби 
зайнятості 

10 осіб 8 осіб/ 
80% 

 Всього охоплено за 2010 рік: 7 685 осіб 6 619 осіб/ 
86,1%. 

 
6.3. Грошові доходи населення та заробітна плата 
 
 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за підсумками 
2010 року становила 2234,0 грн., що у 2,5 раза вище прожиткового мінімуму для 
працездатної особи (875 грн.) та складала 115,8 % до відповідного показника 2009 
року і 106,3% до відповідного показника Програми. Серед районів і міст області за 



  
 

рівнем оплати праці район займав 11 місце. Заробітна плата в районі складала 97,3% 
до середнього рівня по регіону та 54,7% до максимальної заробітної плати по містах і 
районах Київської області, а саме м. Славутич (4084 грн.).   
 Найбільша заробітна плата по видам економічної діяльності за відповідний 
період була у працівників галузі транспорту – 4464 грн., промислової галузі - 2836 
грн. Найменша заробітна плата була у галузі рибальства та рибництва 1281 грн.   

 Райдержадміністрація разом з районними установами протягом 2010 року 
провела 14 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат, на яких розглянуто та заслухано 141 підприємство-боржник. Взяті 
пояснення та графіки погашення заборгованості від керівників підприємств-
боржників. 

 Станом на 01.01.2011 року згідно оперативних даних районного управління 
статистики заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Києво-
Святошинського району відсутня.  
 Райдержадміністрація спільно із службами району продовжує роботу щодо 
недопущення заборгованості із виплати заробітної плати та інших платежів на 
підприємствах, установах та організаціях району та легалізації заробітної плати та 
зайнятості населення. 
 
 Стан виплати пенсій. 

План власних надходжень за 12 місяців 2010 року становить 563 350.1 тис.грн, 
надходження власних коштів становить 570 420.3 тис.грн. Завдання виконано на 101,3 
%. 

Протягом 2010 року за несвоєчасну сплату страхових внесків та неподання 
звітності до ПФУ накладено 2828 фінансових санкцій на суму 1076,8 тис.грн, 
сплачено 2576 фінансових санкцій на суму 1016.2 тис.грн. 

На посадових осіб накладено 33 адмінстягнення на 21,8 тис.грн. 
В органах ДВС знаходяться вимоги про сплату боргу на суму 471,2 тис.грн та 
рішення суду на 258,6 тис.грн. Протягом 2010 року стягнуто 487,4 тис.грн.  

До органів прокуратури направлено 3 матеріали з переліком підприємств-
боржників та 3 матеріали про підприємства, що нараховують заробітну плату менше 
мінімальної та 3 заяви на притягнення до кримінальної відповідальності керівників 
підприємств-боржників. 

 За 2010 рік проведено 14 засідань комісії по погашенню заборгованості при 
Києво-Святошинській РДА. Заслухано 64 керівника підприємств, які не сплатили 
борги по страхових внесках та інших платежах. В результаті проведеної роботи 
сплачено 1 007,9 тис.грн.  

В органи СБУ, МВС та податкову міліцію направлено матеріали по 36 
боржниках. 

Було активізовано роботу по виконанню Закону України «Про внесення  змін 
до законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік» та                        
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Всі суб'єкти 
підприємницької діяльності були ознайомлені, доведені рахунки та терміни  сплати 
внесків. Станом на 12 січня 2011 року надійшло 4213,32 тис.грн від 4124 платників. 
 
6.4. Соціальний захист населення 
 



  
 

 За 2010 рік управлінням праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації проведена наступна робота щодо виконання плану розвитку у 
сфері соціального забезпечення: 

1. Надано державної соціальної допомоги та компенсацій 10 492 особам на 
загальну суму 69 913,3 тис. грн., що складає 91,2% до річного показника 
Програми. 

2. Призначено субсидій на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого 
газу та твердого побутового палива 2 013 сім’ям, на загальну суму 1 631,1 тис. 
грн., що складає 93,5% до річного показника Програми. 

3. Отримало пільги на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та 
транспортні послуги 55 952 особи, на загальну суму 24 554,8 тис. грн., що 
складає 89,5% до річного показника Програми. 

4. Надано компенсацій, допомог, пільг від наслідків аварії на ЧАЕС 24 766 
громадянам на загальну суму 21 974,2 тис. грн., що складає 102,2% до 
показника Програми.  

 
 
7. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

 
7.1. Охорона здоров’я 
 

Стан розвитку охорони здоров’я Києво-Святошинського району у 2010 році 
  

№ п/п Назва заходу Сума 
тис.грн. 

Джерела 
фінансув

ання 

Стан 
виконання 
у 2010 році 

 ЦРЛ    
1 Поточний ремонт медичної техніки     150,0 райбюдж

ет 
70,0 

2 Поточний ремонт офісного обладнання 10,0 -/- 10,0 
3 Поточний ремонт холодильного, прального 

обладнання 
50,0 -/- 20,0 

4 Поточний ремонт ліфтів 60,0 -/- 34,0 
5 Поточний ремонт туалетів та палат в 

стаціонарному відділенні  
506,0 -/- 395,4 

6 Поточний ремонт даху над операційною в 
гінекологічному відділенні 

150,0 -/- 100,0 

7 
 
 

Ремонт пральні, туалетів, коридору, 
стомат. обладнання , переобладнання 
рентгенологічного кабінету, підвалу 
Стоматологічної поліклініки  

165,0 
 
 

Спец.рах
унок 
ЦРЛ 

- 

 
8 

Поточний ремонт підстанції  № 4 Швидкої 
медичної допомоги 
с.Мила: 
- технічне обслуговування і ремонт 
радіостанції  
- фасад будівлі, ремонт 3 – х кімнат 

 
 
 

20,0 
20,0 

 
           -/- 

 
 
 
       13,6 

9 Капітальний ремонт приймального 
відділення,  обладнання ліфтової шахти 
відділення травматології, хірургії, 

1200,0 
 

-/- 160,0 



  
 

службові приміщення 
 Всього по ЦРЛ:                                                     2331,0  803,0/ 

34,5% до 
показника 
Програми 

Місцеві ради району 
№ з/п Назва заходу  План 

Фінансу 
вання  
(тис. 
грн.) 

Джерело 
фінансув

ання 

Стан 
виконання 

у 2010 
року 

Вишнева міська рада 
1 Добудова дитячої поліклініки 3 000 Місцевий 

бюджет 
- 

2 Обслуговування комп. техніки 18,0 Місцевий 
бюджет  

5,2 

3 Поточний ремонт палат стаціонару 40,0 Місцевий 
бюджет 

- 

 Сума: 3058,0  5,2 (0,1%) 
Бузівська сільська рада 

1 Реконструкція ФАПу в с.Хмільна 50,0 Спонсор. 
кошти 

10,0 
(20,0%) 

Гатненська сільська рада 
1 Виділення коштів на розробку проектно-

технічної документації на котельню при 
Гатненській медамбулаторії 

- Місцевий 
бюджет 

30,36 

Гореницька сільська рада 
1 
 
 

Придбання для Гореницької медичної 
амбулаторії фізіотерапевтичний препарат 
«Явь» 

50,0 Спонсор. 
кошти 

50,0 
(100,0%) 

Горенська сільська рада 
1 
 
 

Проведення капітального ремонту 
приміщення Горенської амбулаторії 
загальної практики-сімейної медицини 

70,0 Місцевий 
бюджет, 
Спонсор. 

кошти 

40,1 
(57,2%) 

Дмитрівська сільська рада 
1 
 

Поточний ремонт приміщення підстанції 
швидкої допомоги 

300,0 Спонсор. 
кошти 

- 

2 Реконструкція оздоровчо-побутового 
комплексу в с.Дмитрівка 

- Спонсор. 
кошти 

150,0 
(50,0%) 

Забірська сільська рада 
1 
 

Завершити будівництво пральні для 
дільничної лікарні 

60,0 Спонсор. 
кошти 

30,0 

2 
 

Придбання обладнання для Забірської 
дільничної лікарні з АЗПСМ 

50,0 Спонсорс
ькі 

кошти 

- 

 Всього 110,0 - 30,0 
(27,2%) 

Крюківщинська сільська рада 
1 
 

Заміна котла сільської мед амбулаторії 
КЧМ-5 на більш економний, сучасний з 

 КПД 90-92% 

20,0 Кошти 
спонсорів 

 
- 



  
 

Лісниківська сільська рада 
1 Розроблення проекту будівництва лікарні 375,0 Кошти 

спонсорів 
- 
 

Личанська сільська рада 
1 Ремонт приміщення медамбулаторії 50,0 місцеві 

бюджетні 
кошти 

50,0 
(100,0%) 

Мироцька сільська рада 
1 Ремонт покрівлі медамбулаторії 20,0 державні 

кошти 
20,0 

2 
 
 
 

Відкриття аптечного закладу для 
здійснення роздрібної торгівлі 
медикаментами загального призначення в 
адміністративному приміщенні 

30,0 спонсорс
ькі 

кошти 

30,0 

 Всього 50,0  50,0 
(100,0%) 

Малютянська сільська рада 
1 
 

Придбання діагностичного обладнання 
для медичної амбулаторії 

80,0 спонсорс
ькі 

кошти 

- 

П.П. Борщагівська сільська рада 
1 
 
 
 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво приміщення 
медамбулаторії по вул.Шкільній, 23 та 
теплого переходу між приміщеннями 

300 Спеціаль
ний фонд 

17,62 

2 
 

Придбання обладнання та інвентарю для 
медамбулаторії 

300 Загальни
й фонд 

35,0 
 

 Всього 600,0 - 52,62 
(8,7%) 

Соф. Борщагівська сільська рада 
1 Встановлення огорожі медамбулаторії 200,0 місцевий 

бюджет 
220,0 

(110,0%) 
Тарасівська сільська рада 

1 
 

Будівництво торгівельного майданчика з 
аптекою по вул. Калова с. Нове 

50,0 - 50,0 
(100,0%) 

Ходосівська сільська рада 
1 Початок будівництва нової медамбулаторії 500,0 Спонсор. 

кошти 
90,0 

(18,0%) 
Хотівська сільська рада 

1 Будівництво медамбулаторії 1000,0 Місцевий 
бюджет, 
спонсор. 

кошти 

2300,0  
(230,0%) 

 
 

Всього по місцевим радам району: 6 513,0 - 3128,28/ 
48,1% до 

показників 
Програми 

Загальна сума охороні здоров’я району: 8 844,0  3931,28 / 
44,5% до 

показників 
Програми 



  
 

                                                                                            
7.2. Освіта 

Стан виконання  
заходів соціально-економічного розвитку освіти району у 2010 році. 

 
№ 
п/п 

Назва заходу  фінансува
ння 

тис. грн 

Джерела 
фінансува

ння 

Стан 
виконання 
у 2010 році 

1. Продовження будівництва НВО Вишнівська 
ЗОШ №1 дитячий-садок 
 

 
5 600,0  

Обласний 
та 

місцевий 
бюджет 

 
2300,0 

2. Продовження будівництва Чабанської ЗОШ 
I-III ступенів 

305,6 Обласний 
та 

місцевий 
бюджет 

- 

3. Реконструкція та капітальний ремонт 
приміщень НВО Личанської ЗОШ I 
ступеня-дитячий садок 

150,0 Місцевий 
бюджет 

25,0 

4. 
 

Заміна системи опалення у Софіївсько-
Борщагівській спеціалізірованій ЗОШ I-III 
ступенів 

300,0 Місцевий 
бюджет 

Спонсорс
ька 

допомога 

300,0 

5. Будівництво котельні Музичанської ЗОШ I-
III ступенів 

300,0 Районний 
та 

місцевий 
бюджет 

- 

6. Заміна котлів на твердому паливі у 
Боярській ЗОШ № 1 та газових котлів у 
Бузівській ЗОШ I-III ст. 

420,0 Районний 
бюджет,м
ісцевий 
бюджет, 
Кошти 

спонсорів 

850,0 

7. Заміна системи опалення Боярської 
початкової школи  № 4 

200,0 Районний 
бюджет 

231,0 

8. Капітальний ремонт підлоги 1-го поверху 
Боярської ЗОШ № 3 

300,0 Районний 
бюджет 

298,0 

9. Капітальний ремонт туалетних приміщень 
Боярської ЗОШ № 5 

110,0 Районний 
бюджет 

108,0 

10. Капітальний ремонт дахів Вишнівської 
ЗОШ          № 3, 4 

200,0 Районний 
бюджет 

297,0 

11. Капітальний ремонт підлоги актової зали 
Крюківщинської ЗОШ 

40,0 
 

Районний 
бюджет 

40,0 
 

12. Здійснення перевірки та проведення 
ремонту опору ізоляції електромереж 
закладів освіти. Ремонт системи 
електропостачання Гореницької ЗОШ та 
Боярської ЗОШ № 2. Придбання первинних 
засобів пожежогасіння  

170,0 Районий  
бюджет 

35,0 

13. Придбання меблів (учнівських столів, 560,0 Районний 197,0 



  
 

книжкових стінок, дошок, вчительських і 
робочих місць) для ЗОШ району. 
Придбання будівельних матеріалів для 
закладів освіти району 

бюджет 

14. Встановлення лічильників газу, тепла в 
закладах освіти району 

40,0 Районний 
бюджет 

37,0 

15. Капітальний ремонт туалетних кімнат та 
приміщень початкової школи НВК 
Хотовської ЗОШ-гімназії 

50,0 Районний 
бюджет 

50,0 

16. Завершення будівництва стадіону НВК 
Хотівська ЗОШ-гімназія та П.Борщагівської 
ЗОШ 

1500,0  Місцевий  
бюджет 

1500,0 
 

17. Капітальний ремонт підлоги у 
Білогородській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

100,0  Місцевий  
бюджет 

50,0 
 

18. Капітальний ремонт вхідної групи у 
Княжицькій ЗОШ І-ІІ ст. 

50,0 Районний  
бюджет 

- 
 

19. Капітальний ремонт приміщень Боярської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

170,0  Районний  
бюджет 

170,0 
 

20. Капітальний ремонт та реконструкція 
приміщень П.Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2 700,0  680,0 

 ДНЗ    
21. Капітальний ремонт групи ЦРД ДНЗ 

"Джерельце" м.Боярка 
- Держ. 

бюджет 80 
22. Реконструкція ДНЗ м.Вишневе та 

виконання Програми матеріально-технічної 
бази розвитку ДНЗ м. Вишневе 

- місцевий 
бюджет 

713,4 
23. Виділення коштів на придбання меблів 

(ліжок), методичної літератури, установку 
бойлерів для гарячої води та теплових 
вентиляторів в дитячому садку ДНЗ "Умка" 
Гатненської с/р 

-  місцевий 
бюджет 

25 

24. Будівництво східців приміщення та заміна 
вікон ДЗО "Казка" Горенської с/р 

 - спонсор. 
кошти 15 

25. Капітальний ремонт приміщень коридорів 
ДНЗ Дмитрівської с/р 

-   спонсор. 
кошти 287 

26. Капітальний ремонт опалювальної системи 
ДНЗ «Казкова рибка» Забірської с/р 

- спонсор. 
кошти 25 

27. Розробка проектно-кошторисної 
документації для добудови, поточний 
ремонт ДНЗ «Барвінок» та дитячого 
майданчика Крюківщинської с/р 

- спонсор. 
кошти 547 

28. Розроблення проекту будівництва дитячого 
садка Лісниківської с/р 

- спонсор. 
кошти 70 

29. Облаштування дитячого майданчика біля 
дошкільного навчального закладу 
Мироцької с/р 

- спонсор. 
кошти 

10 
30. Ремонт приміщень та облаштування 

дитячих майданчиків ДНЗ «Буратіно» 
Петрівської с/р  

- спонсор. 
кошти 

412 

31. Будівництво ДНЗ на 75 місць по вул.Леніна 
с. П.П. Борщагівка 

- спец. 
фонд 300 

32. Ремонт ДНЗ с.Софіївська Борщагівка - місцевий 1140 



  
 

бюджет, 
спонсор. 

кошти 
33. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по добудові ДНЗ «Віночок» та 
реконструкції старого приміщення ДНЗ, 
капітальний ремонт приміщень двох груп 
Тарасівської с/р 

- спонсор. 
кошти 

250 

34. Придбання медичного обладнання, меблів 
та здійснення ремонту приміщення ДНЗ 
Шпитьківської с/р 

 - благод. 
кошти 

129 
 ВСЬОГО: 13 265,6  11 171,4 /  

84,2 % до 
показника 
Програми 

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

Виконання основних пріоритетних напрямків у 2010 році 
 

№ 
з/п 

Заходи Фінансува
ння, 

( тис. грн) 

Джерела 
фінансув

ання 

Стан 
виконання 
у 2010 році 

В галузі молодіжної політики:  
1. Забезпечення соціального захисту молоді з 

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

192,0 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

231,6 
 

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

9,5 районний 
бюджет 

3,5 

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

23,5 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

8,1 
 

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

130,9 районний 
бюджет 

117,0 

 Всього: 355,9  360,2 
(101,2%) 

В галузі сімейної політики: 
1. Надання адресної допомоги сім’ям з 

дітьми, які опинилися в складних життєвих 
обставинах. 

20,0 районний 
бюджет, 
місцевий 

21,7 
 



  
 

бюджет 
2. Забезпечення превентивної роботи та 

підтримки сімей з дітьми. 
35,0 районний 

бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
спонсорь
кі кошти 

13.3 
 
 

3. Організація літнього відпочинку та 
оздоровлення дітей пільгових категорій 

850,0 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
позабюдж
ет. кошти 

500,0 
 
 
 
       9 863.3 

4. Розвиток альтернативних форм сімейного 
виховання, формування відповідального 
ставлення до батьківства, профілактика 
девіантного материнства шляхом 
забезпечення та розвитку діяльності 
спеціалізованих служб, консультативних 
пунктів районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
проведення інформаційно-освітніх заходів 
районними службами. 

13,0 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

6.9 
 

 Всього: 918,0  10 405.2  
У 11,3 рази 

В галузі фізичної культури і спорту 
1. Розвиток масової фізичної культури і 

спорту, забезпечення ефективної діяльності 
фізкультурно-спортивних товариств 
„Колос”, „Україна”; 

ФСТ 
“Колос”- 

45,0 на з/п 

районний 
бюджет   

22,5 
 

5,0 

2. Розвиток мережі закладів фізичної 
культури та спорту, зміцнення матеріально-
технічної бази закладів фізичної культури і 
спорту, особливо на селі (с. П. Борщагівка  
( футбольне поле),             с. Білогородка  
(стадіон, футбольне поле),                с. 
Бобриця (футбольне поле), с. Віта Поштова          
( спортивний зал), с. Шпитьки (приміщення 
для проведення фізкультурно-оздоровчих 
занять),  м. Боярка (приміщення для  
проведення фізкультурно-оздоровчих 
занять), м.Вишневе (приміщення для 
проведення фізкультурно-оздоровчих 
занять), с. Княжичі      (спортивний зал), с. 
Личанка  ( спортивний зал); 

4 200,0 районний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
позабюдж
нтні  
кошти 

2 345,0 
 
 

3. Забезпечення спортивної діяльності: участь 
збірних команд району та спортсменів з 
різних видів спорту в чемпіонатах та 
першостях області, Країни, міжнародних 
змаганнях, відповідно до Єдиного 
календарного плану спортивно-масових 
заходів на 2010 рік 

108,0 районний 
бюджет 

49,7 



  
 

 Всього: 4 353,0  2 422,2 
(55,6%) 

 Загальна сума: 5 626,9  13 187,6 – у 
2,3 рази 

перевищує 
показника 
Програми. 

 
7.4. Культура і туризм 
 

План розвитку закладів культури за рахунок місцевих бюджетів району 
 та спонсорської допомоги у 2010 році 

№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис.грн 

Джерела 
фінансув

ання 

Стан 
виконання 
у 2010 році 

                           Боярська міська рада  
1 Розроблення проекту міської школи мистецтв 500 бюджет 

розвитку 
- 

2 Поточний ремонт будинку культури 
м. Боярки. 
Утримання будинку культури м.Боярка 

120 субвенції 
з 

бюджети 
вищих 
рівнів 

452,7 

3 Капітальний ремонт даху Будинку урочистих 
подій 

320 міський 
бюджет 

- 

4 Впровадження програми розвитку культури 
на 2010 рік 

- міський 
бюджет 

140,0 

  Всього: 940,0   592,7 
(63,0%) 

Вишнева міська рада 
1 Будівництво міського центру творчості та 

дозвілля дітей і юнацтва 
10 000 спонсорс

ькі кошти 
- 

  Всього: 10 000,0   - 
Бузівська сільська рада 

1 Завершення реконструкції клубу с.Хмільна 80 спонсорс
ькі кошти 

23,0 

2 Улаштування опалювальної системи в клубі 
та бібліотеці в с. Гурівщина 

- спонсорс
ькі кошти 

8 

  Всього: 80,0 - 32,6 
(28,7%) 

Гатнянська сільська рада 
1 Ремонт приміщення клубу та приміщення 

ДІМ 
120 спонсорс

ькі 
кошти, 
кошти 

сільської 
ради 

- 

  Всього: 120,0 - - 



  
 

Гореницька сільська рад 
1 Проектування та будівництво спортивного 

залу в будинку культури с.Гореничі 
1 000,0 Спонсорс

ькі кошти 
- 

2 Розширення площадки біля БК та будівництво 
сцени для виступів художніх, танцювальних 
колективів 

150 Спонсорс
ькі кошти 

15,0 

  Всього: 1 150,0 - 15,0 (1,3%) 
Горенська сільська рада 

1 Заміна дверей в клубі с. Мощун - спонсорс
ькі кошти 

5,0 

Дмитрівська сільська рада 
1 Ремонт приміщення будинку культури в                          

с. Дмитрівка 
100,0 місцевий 

бюджет, 
спонсорс
ькі кошти 

- 
 

  Всього: 100,0 - - 
Забірська сільська рада 

1 Завершення будівництва будинку культури 1 500 Державні 
кошти 

980,0 

  ВСЬОГО: 1 500,0 - 980,0 
(65,3%) 

Крюківщинська сільська рада 
1 Реалізація Програми «Культура-духовне 

багатство нації та її відродження» 
50 Місцевий 

бюджет 
45,4 

  Всього: 50,0   45,4 
(90,8%) 

Личанська сільська рада 
1 Реконструкція клубу 600 Спонсор. 

кошти 
- 

  Всього: 600,0   - 
Музичанська сільська рад 

1 Капітальний ремонт приміщення БК с.Музичі 
з установкою автономного опалення 
(будівництво автономної котельні) 

100 Спонсор. 
кошти 

10,0 

  Всього: 100,0 - 10,0 
(10,0%) 

Михайлівсько-Рубежівська сільська рада  
1 Викуп у Гостомельського споживчого 

товариства приміщення бувшого меблевого 
магазину під розміщення будинку культури 

- спонсорс
ькі кошти 

180,0 
 

Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада 
1 Капітальний ремонт приміщення по  

вул. Кооперативна, 1 для розміщення Будинку 
дитячої творчості  

1 800 Місцевий 
бюджет 

17,0 

 Інші заходи:    
 Фінансування культурно-масових заходів та 

випуску періодичних видань 
- Місцевий 

бюджет 
470,5 

  Всього: 1 800,0 - 487,5 
(27,1%) 



  
 

Тарасівська сільська рада 
1 Ремонт даху будинку культури 20,0 спонсорс

ькі кошти 
- 

2 Ремонт кабінету та реконструкція кінобудки 
будинку культури 

20,0 спонсорс
ькі кошти 

- 

3 Придбання обладнання та костюмів сценічних 20,0 спонсорс
ькі кошти 

20,0 

  Всього: 60,0 - 20,0 
(33,3%) 

Шпитьківська сільська рада 
1 Завершення капітального ремонту будинку 

культури с. Шпитьки  
200,0 спонсорс

ькі кошти 
38,16 

2 Придбання музичного обладнання, заміна 
підлоги в актовому залі, придбання крісел для 
актового залу  для 
БК с.Шпитьки 

- Благодійн
і кошти 

229,63 

3 Ремонт приміщення Шпитьківської музичної 
школи 

- Благодійн
і кошти 

176,98 

  Всього: 200,0 - 444,77 
(222,3%) 

Мироцька сільська рада 
1 Реконструкція приміщення їдальні під 

розміщення сільського клубу 
- спонсорс

ькі кошти 
1,0 (10,0%) 

  ВСЬОГО по місцевим радам району: 16 700,0 - 2 813,97 - 
16,8% до 

показника 
Програми 

 
Розвиток туризму у 2010 році: 
 
- Сільський зелений туризм: Проведено роботу із залученням власників садиб до 
створення осередків сільського зеленого туризму в с.Бобриця і с.Лісники. Жителі 
населених пунктів ознайомлені із пакетом документів, що регулюють діяльність в цій 
сфері, але матеріальна база власників садиб недостатня для прийняття туристів і 
створення необхідних для них умов. 
- Дитячий та молодіжний туризм: Проведено туристичний маршрут «Лінія оборони 
Києва. Місцями боєвої слави» для ветеранської організації с. Новосілки, молоді та 
працівників районного будинку культури. 
 До 65 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні проведена туристична 
екскурсія «Місцями боевої слави» за участю працівників культури, ветеранів району, 
молоді, учнів.  
 Молодь с.Хотів, с.Круглик, с.Кременище здійснили екскурсію «Мовчазні 
свідки війни - ДОТи», яка присвячена Великій Вітчизняній війні. 
 Вихованці туристичного гуртка «Глобус» (клуб с.Круглик) провели 
туристичній похід з військово-патріотичними змаганнями.     
 До Дня партизанської слави 22.09.2010 року проведено туристичний маршрут 
«Слава партизанська лине у віках». 
 Працівники відділу культури і туризму райдержадміністрації прийняли участь 
у підготовці і проведенні Другого відкритого чемпіонату Київської області з техніки 



  
 

пішохідного туризму, також прийняли участь у другій частині заходу: фестивалі 
авторської пісні «Високий берег». 
 Учні Боярської ЗОШ № 3, Боярської християнської школи «Виноградник», 
Малютянської ЗОШ відвідали Боярський краєзнавчий музей. 
 
9. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 
 

Заходи ЦО, що були виконані у 2010 році 
 
№ 
з/п 

Заходи ЦО на 2010 рік Стан виконання у 2010 році 

1 Забезпечити чітку роботи мереж 
спостереження і контролю на радіаційно 
та хімічно небезпечних об’єктах 

Створена мережа спостереження і 
контролю за радіаційно та хімічно 
небезпечних об’єктах, (13 постів РХЗ) 
на базі підприємств та організацій, що 
знаходяться на території району 

2 Вдосконалити взаємодію із засобами 
масової інформації щодо вчасного та 
оперативного інформування населення у 
разі виникнення НС 

Систематично відділом НС та ЦО 
спільно з РУ ГУ МНС України в 
Київській обл.., районним відділом 
освіти та медичною службою району 
подаються замітки та інформується 
населення по діям в разі виникнення 
НС. 
Питання вдосконалення системи 
оповіщення населення у разі загрози 
або виникнення надзвичайних ситуацій  
було розглянуто на засіданні постійної 
комісії райдержадміністрації з питань 
ТЕБ та НС (протокол від 29.07.2010 р. 
№7 та протокол від 21.12.2010 р. №11) 

3 Активізувати роботу з попередження 
виникнення НС на підпорядкованих 
потенційно-небезпечних та особливо-
незпечних об’єктах району 

У травні 2010 року спільно з РУ ГУ 
МНС проведено тренування на 
хімічно-небезпечному об’єкті ЗАТ 
«Плодоовоч» за тематикою: 
«Ліквідація аварії на хімічно-
небезпечному об’єкті». 
В липні 2010 року ДП «Києво-
Святошинське УЕГГ» проведені 
тренування по діям у випадку аварій на 
газових комунікаціях. 
За період з жовтня по грудень місяць 
звітнього періоду перевірено хімічно 
небезпечні об’єкти такі як ЗАТ 
«Плодоовоч» та ВАТ «Вімм-Білль-
Данн Україна», з питань обладнання на 
цих підприємствах систем раннього 
виявлення НС та оповіщення людей у 
разі їх виявлення 

4 Посилити державний контроль за станом 
пожежної безпеки у побуті під час 
опалювального сезону 

Підготовлений лист керівникам органів 
місцевого самоуправління, 
промислових та комунальних 



  
 

підприємств району від 27.09.2010             
№ 07-27-4078 «Про посилення 
протипожежного захисту об’єктів 
різних форм власності та житлових 
будинків у осінньо-зимовий період 
2010-2011 роки». Рішенням постійної 
комісії райдержадміністрації з питань 
ТЕБ та НС від 27.10.2010 протокол             
№ 10 затверджено «План спільних дій 
органів місцевого самоврядування, 
районних установ, підприємств та 
організацій щодо запобігання НС в 
Києво-Святошинському районі в 
осінньо-зимовий період 2010-2011 
років» 

5 Районному управлінню ГУ МНС України 
в Київській області спільно з відділом 
освіти райдержадміністрації провести 
тематичні заняття у дошкільних, 
загальноосвітніх і навчально-виховних 
закладах щодо безпеки життєдіяльності та 
небезпеки використання піротехнічних 
засобів зокрема 

У 37 ЗОШ району відділом освіти у 
вересні 2010 року проведено 2400 
годин занять за тематикою «Основи 
здоров»я та безпеки життєдіяльності». 
Також проведено 73 заходи («День 
ЦО» та «Тиждень безпеки дитини 
дошкільного віку»), в яких задіяно 
12853 учнів ЗОШ та 5605 дітей 
дошкільного віку 

6 Провести інвентаризацію наявних 
захисних споруд та прийняти відповідні 
рішення щодо ремонту та/або списання 
непридатних об’єктів укриття 

Проведено обстеження ЗСЦЗ та 
здійснено роботу з технічної 
інвентаризації ЗСЦЗ. Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України                     
від 12.10.2010 № 1963 термін 
закінчення інвентаризації захисних 
споруд ЦО продовжений до 01.01.2012 
року. 

7 Направити до Навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Київської області 60 осіб 
(45 державних службовців, 15 
представників підприємств та організацій 
району) 

Підготовлено 46 осіб, з яких 22 за 
державним замовленням, 24 на 
договірних умовах, що становить 77 
відсотків від запланованого. 

8 Інші роботи:  
 Забезпечення створення страхового фонду 

документації об’єктів систем 
життєзабезпечення і транспортного 
зв’язку  

Проводиться подальше створення 
страхового фонду документації 
об’єктів систем життєзабезпечення, 
транспорту та звязку  

 Розроблення та надання до 
облдержадміністрації переліку установ та 
організацій Києво-Святошинського 
району, що продовжують свою діяльність 
в особливий період 

До головного управління з питань НС 
та у справах захисту населення від 
наслідків ЧК надано перелік об’єктів 
національної економіки, які 
відносяться до категорії ЦО 

 Розроблення та здійснення комплексу 
заходів щодо протипожежного захисту 
лісів та сільгоспугідь у весняно-літній 
пожежонебезпечний період 

Розроблено та здійснено комплекс 
заходів щодо протипожежного захисту 
лісів та сільгоспугідь у весняно-літній 
пожежонебезпечний період 
(розроблений та затверджений 



  
 

рішенням постійної комісії Києво-
Святошинської РДА з питань ТЕБ та 
НС комплексний план протипожежного 
захисту лісів та сільгоспугідь Києво-
Святошинського району у весінньо-
літній період). 

 Проведення перевірки органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та 
організацій району щодо стану готовності: 
А) до весняного льодоходу, повені та 
паводків; 
Б) до роботи (дій) в осінньо-зимовий 
період; 
В) підприємств Держкомлісгоспу, 
сільськогосподарських підприємств до 
протилежного захисту лісів і сільгоспугідь 
у весняно-літній пожежонебезпечний 
період; 
Г) хлібоприймальних підприємств до 
прийняття та зберігання зернових культур 
урожаю 2010 року; 
Д) місць масового відпочинку на водних 
об’єктах до початку сезону відпочинку; 
Е) автодорожніх служб до дій під час 
несприятливих погодних умов в осінньо-
зимовий період 

Спільно РУ ГУ МНС України в 
Київській області проведені відповідні 
перевірки, по даним питанням 
проведені засідання постійних комісій 
з ТЕБ та НС (проведено одинадцять 
засідань постійно діючої комісії з 
питань ТЕБ та НС) 

 
 

10. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ 
 
 Протягом 2010 року сума надходжень від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення до місцевих бюджетів району склала                
11 млн. 443 тис. 101 грн., а саме: 
     -     Боярська міська рада – 928,603 тис. грн.  

- Вишнева міська рада – 1 689,201 тис. грн. 
- Чабанівська селищна рада – 207,038 тис.грн. 
- Білогородська сільська рада – 451,65 тис. грн. 
- Гатненська сільська рада – 46,88 тис.грн. 
- Гореницька сільська рада – 4, 629 тис.грн. 
- Дмитрівська сільська рада – 2 596,374 тис.грн. 
- Личанська сільська рада – 85,0 тис. грн. 
- Петрівська сільська рада – 798,693 тис. грн. 
- Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада – 1 204,502 тис. грн. 
- Софіївсько-Борщагівська сільська рада – 1 851,780 тис. грн. 
- Хотівська сільська рада – - 227,70 тис.грн (вилучення). 

 У порівнянні з відповідним показником 2009 року сума надходжень складає 
58,9 % (2009 рік – 19 млн. 424 тис. 500 грн.) 
 
 
12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 



  
 

 
           За підсумками 2010 року обсяг експорту товарів становить 48 532,1                
тис. дол.США, що складає 3,7% до всього експорту товарів Київської області та 
становить 103,8% до відповідного показника 2009 року та 90,2% до річного показника 
Програми. 
            Скороченння обсягу експорту товарів відбулося в першу чергу по групі 
товарів, що стосується продуктів рослинного походження - зменшення на                  7 
360 тис.дол.США, або на 57,1%; 

      Обсяг імпорту товарів за підсумками січня-грудня 2010 року становить 
815 456,1 тис.дол.США, що складає 27,0% до всього імпорту товарів Київської 
області та перевищує у 2 рази показник 2009 року та складає 192,9% до річного 
показника Програми. 
       Збільшення обсягу імпорту товарів відбулося в першу чергу по наступним групам 
товарів:  

- транспортні засоби та шляхове обладнання – збільшення на 274 942 
тис.дол.США , або у 10,4 рази. 

- продукти хімічного походження – збільшення на 27 719,7 тис.дол.США, або на 
19,3%. 

- мінеральні продукти (нафта та продукти її перегонки) – збільшення на 40 020,1 
тис.дол. США, або на 85,0%. 

 
 

13. ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 
РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2010 РІК  

 

Відповідно до уточнених показників Плану економічного, соціального та 
культурного розвитку місцевих рад на 2010 рік, об’єм фінансування відповідних 
заходів в 2010 році становив 289 млн. 252,11 тис. грн. за підсумками 2010 року 
виконання склало 72 млн. 140,139 тис. грн., або 24,94 % до показників Програми. 

 

№ Назва ради 
План 

на 2010 рік, тис. 
грн. 

Виконання за  
2010 рік, тис. грн., % 

1 Боярська міська рада 35 055,0 12 196,0 
(37,7%) 

2 Вишнева міська рада  95 274,51 6 360,3 
(6,6%) 

3  Чабанівська селищна рада 12 860,6 2 810,5 
(21,8%) 

4 Білогородська сільська рада 38 000,0 159,0 
(0,4%) 

5 Бобрицька сільська рада 2 245,0 822,0 
(36,6%) 

6 Бузівська сільська рада 540,0 116,0 
(21,4%) 

7 Віто-Поштова сільська рада 600,0 302,7 
(50,4%) 

8 Гатненська сільська рада 2 155,0 481,515 
(22,3%) 

9 Гореницька сільська рада 17 640,0 1 169,0 
(6,6%) 

10 Горенська сільська рада 1 495,0 219,0 



  
 

(14,6%) 
11 Дмитрівська сільська рада 1 425,0 2 238,5 

(157,1%) 
12 Забірська сільська рада 6 302,0 1 475,0 

(23,4%) 
13 Княжицька сільська рада 2 680,0 1 014,0 

(37,8%) 
14 Крюківщинська сільська рада 11 875,0 3 629,52 

(30,5%) 
15 Лісниківська сільська рада 2 206,0 300,0 

(13,6%) 
16 Личанська сільська рада 1 525,0 535,5 

(35,1%) 
17 Мироцька сільська рада 1 346,0 62,0 

(4,6%) 
18 Михайлівсько-Рубежівська 

сільська рада 
10 380,0 4 533,4 

(43,6%) 
19 Музичанська сільська рада 190,0 25,0 

(13,1%) 
20 Малютянська сільська рада 1 593,0 199,0 

(12,5%) 
21 Петрівська сільська рада 3 000,0 2 094,10 

(69,8%) 
22 Петрушківська сільська рада 2 105,0 821,0 

(39,0%) 
23 Петропавлівсько-Борщагівська 

сільська рада 
19 025,0 12 241,139 

(64,3%) 
24 Софіївсько-Борщагівська 

сільська рада 
5 500,0 8 316,0 

(151,2%) 
25 Тарасівська сільська рада 3 950,0 2 210,5 

(55,9%) 
26 Ходосівська сільська рада 3 090,0 2 641,7 

(85,5%) 
27 Хотівська сільська рада 2 800,0 3 475,0 

(124,1%) 
28 Шпитьківська сільська рада 4 395,0 1 692,765 

(38,5%) 
 Загальна сума: 289 252,11 72 140,139 

(24,9%) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
                Таблиця 1 

Стан фінансування програм за рахунок коштів районного бюджету 
 станом на 01.01.2011р.  

         тис. грн. 
№ назва програми 2010 рік 



  
 

п/п 
передбачен
о бюджетом 
на 2010 рік 

затверджено 
бюджетом з 

урахуванням 
змін 

профінансо
вано станом 

на 
01.01.2011р. 

% 
виконанн

я 

1 "Турбота" 527,0 527,0 500,28 88,0 

2 "Назустріч дітям" 60,0 60,0 40,9 87,0 

3 

"Програма з питань подолання  
дитячої безпритульності і 
бездоглядності" 

3,3 3,3 3,295 99,8 

4 "Молодь" 50,0 50,0 38,61 97,7 
5 "Гендерна рівність" 5,0 5,0   0,0 

6 "Програма підтримки сім'ї" 8,5 8,5 8,495 99,9 

7 "Діти України" 226,8 226,8 188,71 83,2 

8 "Обдарована дитина" 126,9 126,9 109,82 86,5 

9 "Вчитель" 30,0 30,0 28,25 94,2 

10 "Шкільна бібліотека" 50,0 50,0 0  0,0 

  "Шкільний автобус" 100,0 10,0 4,48  44,8 

11 "Програма оздоровлення дітей" 500,0 500,0 496,3 99,3 

12 

"Програма розвитку бібліотечної 
галузі Києво-Святошинського 
району" 

50,0 76,7 76,7 100,0 

13 

"Програма підтримки розвитку 
регіональних засобів массової 
інформації" 

100,0 100,0 100,0 100,0 

14 

"Програма розвитку фізичної 
культури та спорту в Києво-
Святошинському р-ні" 

95,0 95,0 49,7 52,3 

15 

"Програма відзначення державних та 
професійних свят, ювілейний дат, 
заохочення за заслуги перед К.-Св. 
районом, здійснення 
представницьких та інших заходів" 

124,4 248,52 248,07 99,8 

16 

"Програма розвитку малого 
підприємництва в Києво-
Святошинському районі" 

10,0 10,0  0 0,0 

17 
"Накопичення матеріального 
резерву" 20,0 20,0  0 0,0 

18 

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

 - 85,0 83,021 97,7 

Всього: 2 086,9 2 179,22 1 976,649 90,7 
     
 Таблиця 2 

 
 

Зведена таблиця щодо виконання у 2010 році показників Програми 
економічного, соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського 

району на 2010 рік 



  
 

 

№ 
з.п. Показники Одиниця 

виміру 

Передбачено 
Програмою 
у 2010 році 

 

Стан 
виконання у 

2010 році 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 
Обсяг реалізованої промислової 
продукції у відпускних цінах 
підприємств 

тис. грн. 2 803 665 3 021 666 107,7 

2 
Обсяг реалізованої продукції с/г 
підприємствами всіх форм 
власності  

тис. грн. 122 545,5 113 568 92,6 

3 Обсяг роздрібного 
товарообороту тис.грн. 2 339 534 1 856 171 

(за 9 місяців) 72,1 

4 Обсяг реалізованих послуг  
населенню району тис.грн. 455 178 564 561 124,0 

5 

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

тис. грн. 185 500 194 528 104,8 

6 Зареєстровано юридичних осіб тис. осіб 6,741 6, 818 101,1 

7 Зареєстровано фізичних осіб - 
підприємців тис.осіб 12,565 12,828  102,1 

8 Обсяг виконаних будівельних 
робіт тис.грн. 262 882 239 881 91,2 

9 

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

тис. кв.м 212,4 410,2 193,1 

10 Обсяг освоєних капітальних 
інвестицій тис.грн. 2 869 800 1 252 436 

(за 9 місяців) 43,6 

11 Обсяг прямих іноземних 
інвестицій тис.грн. 27 346 20 479 74,8 

12 Середньомісячна зарплата 
штатного працівника грн. 2100 2234 106,3 

13 
Стан виконання плану житлово-
комунального розвитку 
місцевими радами району  

тис.грн. 85 112,5 14 604,6 17,2 

14 Освітлення вулиць тис.грн. 3 029,0 1 952,3 64,4 

15 Утримання автомобільних доріг 
району тис.грн. 35 051,0 24 103,6 68,7 

16 Доходна частина зведеного 
бюджету тис.грн 439 616,3 417 418,7 95,0 

17 
Видаткова частина зведеного 
бюджету 
 

тис.грн. 462 572,8 433 043,3 93,6 

1 2 3 4 5 6 

тис.сімей 11,700 10, 492 89,6 
18 Надано соціальну допомогу 

тис.грн. 76 657,5 69 913,3 91,2 



  
 

19 Розвиток галузі охорони 
здоров’я  тис.грн. 8 844,0 3 931,2 44,5 

20 Розвиток освітньої галузі тис.грн. 13 265,6 11 171,4 84,2 

21 
Розвиток галузі підтримки сім’ї, 
дітей і молоді, фізичної культури 
і спорту 

тис.грн. 5 626,9 13 187,6 У 2,3 рази 

22 Розвиток галузі культури і 
туризму тис.грн. 16 700,0 2 813,9 16,8 

23 Обсяг експорту товарів тис.грн. 53 752,0 48 532 90,2 
24 Обсяг імпорту товарів тис.грн. 422 671,0 815 456 192,9 

 
 
 
Підготував:  
Керівник 
Управління економіки 
райдержадміністрації                      О.Д. Горін 
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