
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Програми розвитку соціальної інфраструктури  

сільських територій Києво-Святошинського району  
на період до 2015 року 

 
 

  
Відповідно до ст. 43 п. 1.16 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97 «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (з наступними змінами), згідно подання районної 
державної адміністрації, районна рада 

 
в и р і ш и л а: 

 
1. Затвердити Програму розвитку соціальної інфраструктури сільських 

територій Києво-Святошинського району на період до 2015 року (додається). 
 
2. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого 

самоврядування забезпечити виконання запланованих заходів, передбачених 
Програмою. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

районної ради:  
 - з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, 
транспорту та зв’язку (голова комісії – Волков Д.О.); 

-  з питань освіти, науки, культури, духовності та історії (голова комісії – 
Товстоног Л.М.); 

- з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального 
захисту    населення (голова комісії – Бернацька В.В.); 

- з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних 
підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу 
та енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.); 

- з  питань  сім’ї,  молоді,  спорту,  туризму  і  Євро-2012  (голова комісії – 
Лашкул С.В.). 

 
    

                   Голова ради                             В.В. Луцюк 

 
м. Київ 
08 вересня 2011 року 
№ 128-09-VІ 
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І. Сучасний стан розвитку соціальної інфраструктури сільських територій 

в Києво-Святошинському районі 
 

Соціальний розвиток села – один із найважливіших напрямів аграрної 
політики, спрямованої на досягнення вагомих результатів в агропромисловому 
комплексі, підвищення на цій основі життєвого рівня  населення.  

Актуальність цього напряму зумовлена ще й тим, що на сьогодні з 
поглибленням кризових явищ загальноекономічного характеру на селі 
загострюється демографічна криза, зростає безробіття, знижуються реальні 
доходи сільського населення, занепадає соціальна  інфраструктура. Соціальна 
інфраструктури села виступає в ролі чинника задоволення потреб сільського 
населення.  

Соціальна інфраструктура сільських територій – це сукупність об’єктів, 
що забезпечують задоволення потреб сільського населення шляхом надання 
благ та опосередковано впливають на ефективність виробництва через основну 
продуктивну силу – людей на визначеній території.  

Адміністративно-територіальний поділ Києво-Святошинського району 
включає 2 міста, 1 селище міського типу та 49 населених пунктів (сіл).   

За останні роки уповільнилась розбудова соціальної сфери села, яка 
значною  мірою визначається рівнем розвитку та ефективністю функціонування 
соціальної інфраструктури.  

Збитковість сільськогосподарських підприємств, різке зменшення 
бюджетного фінансування, спад купівельної спроможності населення є 
основними причинами занепаду та руйнації соціальної інфраструктури у 
сільській місцевості 

Отже, одним із показників розвитку українського села є стан соціальної 
інфраструктури та соціальної сфери. Створення розвинутої соціальної сфери на 
селі – один із основних напрямів формування ефективного виробництва в 
аграрній сфері, оскільки сільські території, сільський устрій життя разом із 
сільськогосподарським виробництвом є цілісною системою економічних, 
соціальних, демографічних, етнічних, культурних та інших складових. 

Сучасні умови господарювання вимагають розробки та впровадження в 
практику нових наукових підходів до визначення рівня та напрямів розвитку 
соціальної інфраструктури сільськиї територій, встановлення ступення впливу 
на ефективність виробництва в умовах реформування сільськогосподарських 
підприємств. 

Тому особливу увагу необхідно приділити подоланню соціального 
занепаду села, забезпеченню комплексного соціально-економічного розвитку 
сільських територій та їх соціальної інфраструктури. При  цьому одночасно 
мають розв’язуватися дві групи завдань: перша – прискорення розв’язання 
гостро актуальних соціальних проблем аграрного сектору економіки і в 
ширшому плані, села взагалі, як середовища життєдіяльності третини громадян 
України; друга – формування виробничої і соціальної сфер сільських  територій 



 

 

 

 
 

на основі моделі багатофункціонального розвитку, яка притаманна 
постіндустріальним країнам. 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 
 

Метою Програми є розробка теоретико-методичних засад відродження 
українського села та розвитку сільських територій в умовах становлення 
багатоукладності в сільському господарстві на загальнодержавному і 
регіональному рівнях, поліпшення облаштованості сіл об’єктами соціальної 
інфраструктури, демографічної ситуації, зайнятості та матеріального добробуту 
сільських жителів, розвиток сільських територій на поліпшення економічної 
ситуації та побутових умов селян, а також зростання обсягів і якості благ, які 
надаються ними всьому суспільству. Цей розвиток дає можливість пошуку 
продуктивніших робочих місць, що забезпечує селянам поліпшення умов 
життя, використання цивілізаційних благ нарівні з міськими жителями. 

Основні завдання Програми розвитку соціальної інфраструктури 
сільських територій Києво-Святошинського району поділяються на три рівні: 

І рівень: 
 створити умови для для прискорення соціального розвитку сільського 

населення та формування в нього почуття відповідальності за 
використання економічного потенціалу району; 

 забезпечити умови для набуття жителями сільських територій навичок 
роботи в ринковій економіці; 

 створити умови для закріплення молодих спеціалістів на новому місці 
проживання; 

ІІ рівень: 
 забезпечити прискорений духовний розвиток сільського населення; 
 сприяти залученню сільського населення до прогресивних стандартів у 

побуті; 
 стимулювати розвиток прогресивних потреб у культурному 

обслуговуванні населення; 
 забезпечити набуття необхідних підприємницьких навичок роботи за 

умов ринкової економіки; 
 забезпечити набуття навичок швидко адаптуватися до нових 

побутових і культурних умов сьогодення; 
 забезпечити максимально повне задоволення соціально-структурних 

потреб населення за місцем їх проживання; 
 зберігати позитивні і найбільш важливі для місцевості ознаки 

середовища проживання селян; 
ІІІ рівень: 
 створити повноцінну мережу об’єктів культури, освіти, дитячого 

дошкільного і позашкільного виховання; 
 привести у відповідність до сучасних вимог житлово-комунальне 

господарство; 
 сформувати ефективну систему торгівлі, побутового обслуговування, 

охорони здоров’я, громадського харчування; 



 

 

 

 
 

 створити мережу підприємств і закладів з професійної підготовки і 
підвищення трудової кваліфікації; 

 розширити форми соціально-інфраструктурного забезпечення 
населення у міських центрах і за рахунок відповідних підприємств цих 
центрів; 

 створити на місцях повноцінне ЖКГ і систему медичного, 
торгівельного, культурного і побутового обслуговування селян; 

 максимально використовувати і розвивати соціальну інфраструктуру і 
форми організації довкілля сільських поселень. 

 
 

ІІІ. Пріоритетні напрями та заходи розвитку соціальної інфраструктури  
сільських територій району 

 
Пріоритетними напрямами Програми розвитку соціальної інфраструктури 

сільських територій Києво-Святошинського району визначено: 
 розв’язання проблем зайнятості на селі; 
 розвиток транспортного сполучення та зв’язку; 
 розвиток житлового будівництва та комунального господарства; 
 розвиток освіти; 
 розвиток медичного обслуговування; 
 розвиток культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості; 
 поліпшення побутового обслуговування сільського населення; 
 розвиток фізичної культури і спорту на селі; 
 розвиток торговельного обслуговування сільського населення; 
 створення умов для заохочення молоді до роботи і проживання у 

сільській місцевості. 
 

1. Розв’язання проблем зайнятості на селі 
 

Києво-Святошинський район характеризуються різним ступенем 
розвитку економіки та соціальної сфери, обсягом залученої у виробництво 
робочої сили та ефективністю її використання. Забезпечення продуктивної 
зайнятості населення, ефективність використання трудового потенціалу та 
підвищення конкурентоспроможності робочої сили як складової соціально-
економічного розвитку залежить від комплексу факторів, пов’язаних у першу 
чергу із формуванням дієвих механізмів їх державного регулювання.  

Важливою складовою соціально-економічної політики, спрямованої на 
підвищення конкурентоспроможності робочої сили, особливо на селі, є 
реформування системи зайнятості для створення ринку праці, який за власними 
параметрами не відрізняється від аналогічних ринків розвинутих країн світу. 
Спостерігається якісна неоднорідність розвитку міського і сільського сегментів 
ринку праці.  

Станом на 01.01.2011 року чисельність населення Києво-Святошинського 
району становить 156 тис. осіб, в тому числі загальна чисельність сільського 



 

 

 

 
 

населення 78694 особи (чоловіки – 36487 осіб, жінки – 41816 особи, сільська 
молодь до 30 років – 18889 особи). Чисельність зайнятого сільського населення 
працездатного віку (15-70 років) в районі становить 39143 особи. При цьому 
рівень зайнятості сільського населення у віці 15-70 років за даними статистики 
на початку 2011 року становить 73,8 %. 

На сьогодні в селах Києво-Святошинського району практично відсутня 
реальна конкуренція між різними формами власності та зайнятості. Внаслідок 
цього сільські жителі мають обмежені можливості для вибору сфер 
прикладання власної праці.  

Реальні альтернативи зайнятості в сільськогосподарському суспільному 
чи особистому виробництві у більшості випадків відсутні. Враховуючи, що 
зайнятість у соціальній сфері потребує спеціальної освіти, ризик неможливості 
працевлаштування надзвичайно високий. 

Створення сприятливих умов для розширення сфери  застосування праці 
у сільській місцевості та підвищення рівня доходів сільського населення 
здійснюватиметься шляхом:  

 стимулювання  розвитку підприємництва як у сільському господарстві, 
так і в несільськогосподарський сфері; 

 сприяння пріоритетному розвитку малих підприємств побутового 
обслуговування в результаті залучення соціально-незахищених верств 
сільського населення; 

 здійснення заходів щодо стимулювання розміщення нових підприємств 
різноманітних сфер економіки; 

 стимулювання розвитку обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань 
сільських жителів; 

 здійснення із залученням районних центрів зайнятості професійного 
навчання безробітних, які проживають у сільській місцевості, основ 
підприємницької діяльності; 

 здійснення заходів щодо забезпечення аграрного сектору кваліфікованою 
робочою силою, підвищення якісних характеристик працівників, зокрема 
в результаті розвитку системи професійного навчання персоналу 
підприємств, установ, організацій. 

 
2. Розвиток транспортного сполучення та зв’язку 

 
Транспортна галузь є важливою складовою у структурі господарського 

комплексу Києво-Святошинського району. Її діяльність спрямована на 
задоволення потреб населення і підприємств району у якісному та безпечному 
обслуговуванні транспортними засобами.  

Найбільша частка пасажирських перевезень припадає на долю Південно-
Західної залізниці, яка проходить територією району через такі населенні 
пункти: м. Боярка, м. Вишневе, с. Крюківщина, с. Тарасівка, с. Малютянка. 
(Перевізник ППІ «Трейдінг-Ко», м. Боярка). 



 

 

 

 
 

Також автобусним сполученням охоплені всі населені пункти району. Так 
станом на 01.01.2011 року перевезення пасажирів у районі здійснюється на 94 
автобусному маршруті, з яких 38 транзитні. 

 
Таблиця 1 

 

Кількість перевізників Києво-Святошинського району 
 

№ з/п Назва перевізника 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
1. Київські автопарки 4 3 4 4 
2. Товариства з обмеженою відповідальністю 8 10 8 9 
3. Приватні підприємці 7 5 5 5 
4. Приватні підприємства 9 9 8 9 
 Всього 28 27 25 27 

 
По вантажному транспорту в 2010 році займалися комерційними 

перевезеннями 11 юридичних осіб, по пасажирському – 4. 
Таблиця 2 

 

Транспортне сполучення Києво-Святошинського району за 2010 рік 
 

№ з/п Показники Значення Одиниці виміру 
1. Перевезено вантажів 36,4 тис. тонн 
2. Вантажооборот 86161,3 тис. тонн/км 
3. Перевезено пасажирів 1946,9 тис. пасажирів 
4. Пасажирооборот 29240,5 тис пасажирів/км 

 
Цех телекомунікаційних послуг № 20, що розташований в м. Вишневе 

Києво-Святошинського району надає послуги місцевого, міжміського та 
міжнародного телефонного зв’язку, телеграфного та провідного мовлення, 
доступ до мережі Інтернет (безпарольний та широкосмуговий). 

Таблиця 3 
Основні показники роботи підприємств зв’язку  

по Києво-Святошинському районі 
 

№ з/п Показники 2009 р. 2010 р. 
1. Номерна ємність, тис. номерів 32,3 31,73 
2. в т.ч. сільська мережа 10,8 11,11 
3. міська мережа 21,5 20,62 
4. Кількість основних домашніх телефонних апаратів, тис.шт. 24,3 24,4 
5. в т.ч. сільська мережа 7,1 7,1 
6. міська мережа 17,2 17,3 

 
За січень-грудень 2010 року доход від реалізації послуг зв’язку становить 

25723,6 тис.грн., в тому числі надані населенню – 19297,2 тис.грн. 
Заходи щодо розвитку транспортного сполучення та зв’язку в Києво-

Святошинському районі мають здійснюватися шляхом: 
 будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального 

користування у сільській місцевості, завершення будівництва під’їзних 



 

 

 

 
 

доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів, збільшення 
обсягів робіт з облаштування сільських вулиць; 

 забезпечення належного транспортного сполучення населених пунктів з 
дорогами республіканського та загальнодержавного значення; 

 оптимізації автобусної маршрутної мережі з метою забезпечення 
регулярного зв’язку населених пунктів з районними та обласними 
центрами; 

 сприяння розвиткові підприємницьких структур в організації маршрутних 
пасажирських та вантажних перевезень у сільській місцевості; 

 забезпечення сільського населення загальнодоступними телеко-
мунікаційними послугами, комп’ютеризації сільських рад та вільного 
доступу до Інтернету. 

 
3. Розвиток житлового будівництва та комунального господарства 

 
У сфері житлового будівництва та комунального господарства Києво-

Святошинського району передбачається здійснення наступних заходів:  
 виділення або резервування місцевими органами влади земельних ділянок 

під будівництво малоповерхових житлових будинків для забезпечення 
житлом молодих спеціалістів, вчителів, медичних працівників та інших 
категорій населення; 

 забезпечити збереження та упорядкування державного, комунального та 
приватного житлового фонду, реконструкцію та будівництво нового 
житла;  

 збільшити обсяг будівництва житла в сільській місцевості, надання 
довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським 
забудовникам; 

 забезпечити упорядження сільських садиб з урахуванням нових 
стандартів забудови сільських територій, поліпшити їх забезпечення 
засобами зв'язку, електро-, газо-, тепло- та централізованого 
водопостачання і водовідведення; 

 створити на місцевому рівні належну базу для експлуатації переданих у 
комунальну власність житлових будинків з її фінансовим, кадровим та 
матеріально-технічним забезпеченням; 

 здійснити побудову необхідної інфраструктури для надання сільському 
населенню житлово-комунальних послуг, поліпшення якості таких 
послуг. 

Таблиця 4 
 

Показники житлового будівництва в районі за 2010 рік 
 

Показники Значення Одиниці виміру 
Введено в експлуатацію житла 369528 кв.м 

 1085 одиниць 
в тому числі:   
 індивідуальні житлові будинки 321579 кв.м 



 

 

 

 
 

 1080 одиниць 
 багатоквартирні житлові будинки 47949 кв.м 

 5 одиниць 
4. Розвиток освіти 

 
У сільській мережі Києво-Святошинського району станом на 01.01.2011 

року нараховується 38 дошкільних навчальних закладів, 43 загальноосвітніх 
навчальних закладів денної форми навчання і 1 – вечірньої. 

До головних проблем розвитку освіти в районі належать: 
 недостатній рівень матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу; 
 невідповідність комплексної житлової забудови окремих населених пунктів 

району нормативно передбаченій кількості дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів; 

 необхідність введення в дію нових навчальних закладів згідно з потребою; 
 оптимізація політики бюджетного фінансування галузі з урахуванням її 

реальних потреб на розвиток інфраструктури, навчально-лабораторної бази, 
кадрового потенціалу, інформатизацію; 

 розширення мережі освітніх послуг для набуття професій випускниками 
загальноосвітніх навчальних закладів, незайнятим населенням; 

 необхідність розширення обсягів підготовки спеціалістів професій, які 
користуються підвищеним попитом на ринку праці; 

 пропаганда здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді; 
 забезпечення дотримання вищими педагогічними навчальними закладами квот 

прийому на навчання сільської молоді; 
 посилення інтеграційних зв'язків навчального процесу з наукою і 

виробництвом; соціальне партнерство вищих навчальних закладів з 
промисловцями й підприємцями за пріоритетними напрямами інноваційного 
розвитку економіки. 
Гострою залишається проблема закріплення молодих спеціалістів. Із 

числа випускників, що отримують направлення на роботу в сільське 
господарство, кожен четвертий не приступає до роботи за направленням і 
майже половина з них звільняється протягом першого року роботи, переходячи 
в інші сфери виробництва.  

У 2010 році сільськогосподарськими підприємствами Києво-
Святошинського району направлено на навчання у вищі навчальні заклади за 
державним замовленням 10 осіб, а в технікуми – 20 осіб. За травень-липень 
2011 року за державним замовленням на навчання у технікуми направлено 
лише 5 осіб.       

Значна кількість господарств не забезпечують належну оплату праці та 
побутові умови для молодих спеціалістів. Така ситуація породжує плинність 
молодих кадрів, створює нестабільність у трудових колективах.  

Основними завданнями аграрної освіти є: 
 удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації фахівців сільськогосподарського виробництва та робітничих 
кадрів; 



 

 

 

 
 

 підвищення результативності профорієнтаційної роботи серед сільської 
молоді для залучення її на навчання до вищих навчальних закладів, 
насамперед аграрного профілю; 

 узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці, поліпшення 
ситуації з працевлаштуванням випускників; 

 розширення сфери зайнятості сільського населення через запровадження 
заходів щодо збільшення кількості робочих місць в галузях сільського 
господарства, сфері переробки та зберігання продукції, агросервісного 
забезпечення, надання побутових послуг та інших видах 
несільськогосподарської діяльності; 

 заохочення молоді до роботи і проживання в сільських населених пунктах 
через надання земельних ділянок для осіб, які виявлять бажання 
працювати в аграрній сфері, організацію професійного навчання, надання 
соціальної допомоги, зокрема у розв'язанні житлової проблеми, 
забезпечення розвитку творчих здібностей дітей та молоді, їх змістовного 
дозвілля, відпочинку та оздоровлення; 

 раціонального використання трудових ресурсів, створення додаткових 
робочих місць і розвиток  обслуговуючих  підгалузей виробництва; 

 вдосконалення системи організації та оплати праці; 
 упорядкування системи розподілу та працевлаштування випускників 

аграрних вищих навчальних закладів.  
 

5. Розвиток медичного обслуговування 
 

В Києво-Святошинському районі збережена мережа лікувально-
профілактичних закладів в тому числі в сільській місцевості. В сільській 
місцевості розташований 41 лікувально-профілактичний заклад для надання 
первинної  медико-санітарної допомоги населенню та один заклад в селищі 
міського типу (Чабани). 

В районі всі медичні амбулаторії трансформовані в амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини. Лікувально-профілактичні заклади району 
забезпечені необхідним обладнанням для виконання своїх функцій, але воно 
потребує заміни. У семи амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини 
відсутній автотранспорт для обслуговування викликів на дому (с. Софіївська 
Борщагівка, с. Жорнівка, с. Личанка, с. Малютянка, с. Юрівка). 

Передбачається завершення будівництва амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини на 50 відвідувань у зміну та денним стаціонаром на 30  
ліжок у с. Хотів. 

З метою забезпечення розвитку сфери охорони здоров'я та поліпшення 
демографічної ситуації першочергова увага приділятиметься: 

 реалізація державної політики щодо поліпшення демографічної ситуації  
в сільській місцевості, наданню оздоровчо-профілактичної та медичної 
допомоги населенню, створенню виробничих і побутових умов, 
забезпеченню дотримання вимог техніки безпеки та виробничої санітарії; 



 

 

 

 
 

 формуванню та забезпеченню функціонування на селі системи надання 
медичної допомоги населенню на основі пріоритетного розвитку 
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; 

 реструктуризації мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги 
із введенням фельдшерсько-акушерських пунктів до складу сільських 
лікарських амбулаторій як структурних підрозділів; 

 поліпшенню спеціалізованої, швидкої та невідкладної медичної 
допомоги, що надається сільському населенню, шляхом оснащення 
лікувально-профілактичних закладів сучасним лікувально-діагностичним 
обладнанням та спеціальними автотранспортними засобами; 

 підвищенню якості необхідних реабілітаційних послуг, що надаються 
інвалідам з числа сільського населення, а також послуг пов’язаних їх 
транспортуванням до реабілітаційних закладів. 

Таблиця 5 
 

Заходи щодо розвитку медичного обслуговування населення  
сільських територій Києво-Святошинського району 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавці Термін 
виконання 

1. Завершення будівництва амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини на 50 відвідувань у 
зміну з денним стаціонаром на 30 ліжок в с.Хотів 

Райдержадміністрація, 
сільвиконком, 
Центральна районна 
лікарня 

2011 рік 

2.. Сприяння виділенню приміщень для амбулаторій 
загальної практики-сімейної медицини на перших 
поверхах багатоповерхових житлових будинків, а 
також в житлових масивах малоповерхової забудови. 

Райдержадміністрація 2011-2015 
роки 

3. Сприяння розвитку приватної  лікарської практики на 
рівні первинної медико-санітарної допомоги  в 
лікувально-профілактичних закладах загальної 
практики-сімейної медицини усіх форм власності.  

Центральна районна 
лікарня, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 

4. Забезпечити проведення реорганізації фельдшерсько-
акушерських пунктів, які обслуговують населення 
більше 1000 осіб у медичні амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини. 

Центральна районна 
лікарня, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 

5. Створення закладу соціально-медичного призначення 
для лікування невиліковних, малозабезпечених, 
одиноких громадян похилого віку, які за станом 
здоров'я потребують сестринського  догляду. 

Центральна районна 
лікарня, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 

6. Проведення реорганізації дільничних лікарень в 
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини з 
ліжками денного стаціонару. 

Центральна районна 
лікарня, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 

7. Забезпечення підготовки та перепідготовки (при 
необхідності, за рахунок пере профілізації посад 
лікарів терапевтичного профілю) лікарів загальної 
практики-сімейної медицини,  організація системи 
професійної підготовки та перепідготовки середнього 
медичного персоналу та працівників соціальної 
служби та сімейної медицини. 

Центральна районна 
лікарня, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 

8. Розвиток мережі закладів охорони здоров'я (загальної 
практики-сімейної медицини) та забезпечення 
максимального використання приміщень існуючих  

Центральна районна 
лікарня, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 



 

 

 

 
 

медичних закладів, організацій і установ, приміщень 
інших закладів, що вивільняються у соціальні сфері, 
для потреб і функціонування сімейної медицини. 

9. Оснащення закладів первинної медико-санітарної 
допомоги медичним обладнанням, інвентарем, 
засобами зв’язку та спеціалізованим транспортом 
відповідно до табелів оснащення. 

Центральна районна 
лікарня, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 

10. Забезпечення регулярного проведення капітальних та 
поточних ремонтів фельдшерсько-акушерських 
пунктів, фельдшерських пунктів, медичних 
амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 
дільничних лікарень. 

Центральна районна 
лікарня, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 

11. Забезпечити приміщенням фельдшерський пункт 
с.Забуччя. 

Райдержадміністрація, 
сільвиконком 

2011-2015 
роки 

12. Газифікація фельдшерсько-акушерського пункту 
с.Мощун. 

Райдержадміністрація, 
сільвиконком 

2011-2015 
роки 

13. Забезпечення телефонізації медичної амбулаторії 
загальної практики-сімейної медицини с.Мироцьке, 
фельдшерського пункту с.Хмільна 

райдержадміністрація 2011-2015 
роки 

14. Забезпечення моніторингу установлених показників 
стану здоров'я і первинної медико-санітарної 
допомоги сільському населенню. 

Центральна районна 
лікарня, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 

15. Забезпечення житлом або виділення земельної 
ділянки під  забудову медичним працівникам 
сільських лікувально-профілактичних закладів для 
закріплення кадрів на селі. 

Райдержадміністрація, 
сільвиконком 

2011-2015 
роки 

16. Створення сучасної системи інформаційного 
забезпечення лікувально-профілактичних закладів 
села (комп’ютери, Інтернет) 

Райдержадміністрація, 
сільвиконком 

2011-2015 
роки 

17. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів 
села ефективними, безпечними і якісними 
лікарськими засобами для надання невідкладної 
медичної допомоги населенню, вакцинами та іншими 
імунобіологічними препаратами. 

Центральна районна 
лікарня, 
сільвиконкоми, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 

18. Забезпечення висвітлення в засобах масової 
інформації та спеціалізованих медичних виданнях 
переваги медичного обслуговування населення на 
засадах загальної практики-сімейної медицини.  

Центральна районна 
лікарня, засоби масової 
інформації, 
райдержадміністрація  

2011-2015 
роки 

19. Співпраця з благодійними фондами, релігійними 
конфесіями, громадськими організаціями у напрямку 
удосконалення медико-соціальної допомоги хворим 
самотнім громадянам похилого віку та інвалідам. 

Центральна районна 
лікарня, 
райдержадміністрація. 

2011-2015 
роки 

20. Забезпечення соціально не захищених верств 
населення лікарськими засобами згідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року 
№ 1303 та Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з питань 
спеціального захисту багатодітних сімей» від 
19.05.2009 року № 1343-VI. 

Центральна районна 
лікарня, 
сільвиконкоми, 
райдержадміністрація 

2011-2015 
роки 

21. Забезпечити сім  амбулаторій загальної практики-
сімейної медицини автотранспортом (Софіївська 
Борщагівка, Жорнівка, Личанка, Лісники, Ходосіївка, 
Малютянка, Юрівка). 

Райдержадміністрація 2011-2015 
роки 

 
 
 



 

 

 

 
 

6. Розвиток культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості 
 

На території Києво-Святошинського району знаходиться 31 будинок 
культури (клуби), 45 бібліотек та 2 демонстратори фільмів. 

У сфері культури передбачається виконання наступних заходів:  
 забезпечити подальший розвиток закладів культури, запровадити нові 

форми їх діяльності, сприяти широкому доступу до зазначених закладів 
сільських жителів з наданням пільг малозабезпеченим верствам; 

 сприяти збереженню та активному пропагуванню історико-культурної 
спадщини; 

 поліпшити кадрове забезпечення закладів культури;  
 забезпечити виконання державних, регіональних та місцевих програм у 

сфері культури в частині обслуговування сільського населення. 
 

7. Поліпшення побутового обслуговування сільського населення 
 
У сфері побутового обслуговування сільського населення  передбачається: 

 формування збалансованої мережі підприємств сфери побуту, здатної 
задовольнити потреби сільського населення у якісних та безпечних побутових 
послугах відповідно до діючих нормативів. Забезпечення пріоритетності 
розвитку суб’єктів господарювання, які надають населенню такі послуги, як  
ремонт взуття, швейних виробів, теле-, радіоапаратури, побутових приладів, 
послуги по догляду за тілом, прання, перукарень; 

 встановлення пільгових ставок орендної плати за експлуатацію приміщень для 
суб’єктів, які надають сільському населенню побутові послуги, що відносяться 
до соціальних; 

 залучення до участі в розбудові ринку побутових послуг безробітних громадян з 
відповідною освітою та підприємницькою ініціативою, надаючи їм фінансову 
допомогу для організації підприємницької діяльності у сфері побуту через 
центри зайнятості. Забезпечення служби побутового обслуговування населення 
працівниками робітничих професій шляхом направлення випускників шкіл, 
безробітних громадян на навчання у заклади професійної освіти відповідного 
кваліфікаційного спрямування. 
 

8. Розвиток фізичної культури і спорту на селі 
 

У сфері фізичної культури і спорту заходи Програми спрямовуються на: 
 створення умов для занять фізичною культурою за місцем проживання та 

у місцях масового відпочинку шляхом утворення нових фізкультурно-
спортивних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази, фінансове 
та кадрове забезпечення таких закладів;  

 будівництво, реконструкцію та ремонт стадіонів, футбольних полів та 
спортивних майданчиків у кожному селі, селищі та районному центрі 
області;  

 залучення широких верств населення, особливо молоді, 
до занять фізичною культурою і спортом у сільській 
місцевості; 



 

 

 

 
 

 проведення районних, обласних спартакіад  для сільських жителів. 
Виконання даних пунктів Програми дасть можливість: 

 звернути увагу органів місцевого самоврядування на питання розвитку 
фізичної культури і спорту та їх матеріально-технічної бази;  

 проводити в селах та райцентрах спортивні змагання не тільки місцевого 
значення, а і районні, обласні, Всеукраїнські змагання, що буде 
додатковим стимулом залучення селян до занять фізичною культурою і 
спортом; 

 активізувати пропаганду здорового способу життя та залучити до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом значну частину 
сільського населення, що знизить захворюваність, укріпить трудову 
дисципліну на виробництві, призведе до зменшення правопорушень та 
шкідливих звичок серед неповнолітніх, сформує у сільських жителів 
активну життєву позицію, згуртованість, єднання та патріотизм.   
 
9. Розвиток торговельного обслуговування сільського населення 
 
Пріоритетним напрямом розвитку сфери торгівлі в сільській місцевості повинні 

стати:  
 подальший розвиток торговельної інфраструктури  відповідно до діючих  

соціальних стандартів та планів розвитку територій, з орієнтацією на 
освоєння економічно малоефективних торговельних зон сільської 
місцевості; 

 створення належних умов діяльності суб’єктів господарювання всіх форм 
власності сфери торгівлі на селі. Підвищення ролі підприємств споживчої 
кооперації в поліпшенні торговельного обслуговування сільського 
населення; 

 забезпечення мешканців сільських малонаселених пунктів  споживчими 
товарами шляхом здійснення виїзної торгівлі, доставки товарів додому 
споживачам; 

 підвищення рівня торговельного обслуговування населення, забезпечення 
надійного захисту сільського споживача від отримання недоброякісних 
товарів та послуг; 

 створення системи замовлень на закупівлю сільськогосподарської 
продукції в особистих селянських господарствах і сільськогосподарських 
підприємствах відповідно до  довгострокових контрактів; 

 організації постачання особистим селянським господарствам насіння, 
матеріалів, отрутохімікатів, добрив, молодняка худоби, птиці. 

 
 
 
 
 

10. Створення умов для заохочення молоді до роботи і проживання  
у сільській місцевості 



 

 

 

 
 

 
Надзвичайно важливу роль у створенні необхідних умов для закріплення 

молоді на селі відіграє житлово-комунальна інфраструктура. Одним із 
важливих індикаторів рівня життя є наявність власного житла, його стан та 
умови проживання.  

Формування сприятливих умов для роботи і проживання молоді у 
сільській місцевості здійснюється шляхом: 

 сприяння надання молоді земельних ділянок для ведення сільсько-
господарського виробництва та індивідуального будівництва; 

 оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів для 
підготовки працівників масових професій у сільському господарстві та 
інших сферах діяльності, відновлення роботи міжшкільних професійно-
навчальних комбінатів; 

 збільшення квоти прийому сільської молоді до вищих навчальних 
закладів за державним замовленням з наявністю договірних умов 
гарантованого повернення фахівців для роботи в селі; 

 забезпечення проведення індивідуальної роботи із сім’ями, що 
потребують соціального захисту, передусім з тими, в яких живуть діти з 
обмеженими фізичними та розумовими можливостями, 

 опрацювання механізму сприяння здешевлення вартості будівництва 
індивідуального житла за рахунок коштів підприємств агропромислового 
комплексу, промислових підприємств на селі та різних позабюджетних 
надходжень. 

 
 

IV. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми забезпечить: 
 поліпшення демографічної ситуації; 
 підвищення зайнятості  та рівня доходів сільського населення;  
 споживання продуктів харчування на душу населення на рівні 

раціональних норм, встановлених Держкомстандартом України; 
 забезпечення сільських населених пунктів об’єктами інженерної та 

соціальної інфраструктури відповідно до соціальних стандартів та 
зростання обсягів соціальних послуг сільського населення; 

 поліпшення екологічної ситуації та агроландшафтів в сільській місцевості 
і на цій основі збільшення виробництва валової продукції сільського 
господарства та зростання прибутків товаровиробників; 

 відродження і розвиток сільської поселенської мережі; 
 підвищення матеріального добробуту селян;  
 припинення руйнації підприємств соціальної інфраструктури; 
 забезпечення конкурентноздатності сільських територій та повної 

реалізації їх економічного потенціалу. 
 


