
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження змін до Програми  

економічного, соціального та культурного розвитку   
Києво-Святошинського району на 2011 рік 

 
 
 
 
 Відповідно до п. 16 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації, районна рада 
 

в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити зміни до розділів 4; 4.1; 7.1; 13 та 14 Програми економічного, 
соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського району на 2011 рік 
(додаються). 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку (голова комісії - Починков Д.О.). 

 

    

 

                  Голова ради                                      В.В. Луцюк 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
08 вересня 2011 року 
№ 125-09-VІ 



 

 

 

 
 

 
        

         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                     рішенням ІХ сесії Києво-Святошинської  

                                                                           районної ради VІ скликання 
                                                                           від 08.09.2011 року № 125-09-VІ 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

ЗМІНИ 

ДО РОЗДІЛІВ 4; 4.1; 7.1; 13; 14   

ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО 

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ  
НА 2011 РІК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

м. Київ 

 
Відповідно до рішення сесії Києво-Святошинської районної ради                  

від 09.06.2011 № 101-07-VI «Про внесення змін до рішення сесії районної ради 
від 30.12.2010 року № 36-03-VI «Про районний бюджет Києво-Святошинського 
району на 2011 рік», листа Центральної районної лікарні                                   
Києво-Святошинського району від 22.07.2011 № 1261 «Про внесення змін до 
Програми економічного, соціального та культурного розвитку Києво-
Святошинського району на 2011 рік, в розділ 7.1 «Охорони здоров’я», листа 
Фінансового управління Києво-Святошинської районної державної 
адміністрації від 01.08.2011 № 409/4-05 «Про внесення змін до                   
Програми соціально-економічного розвитку», звернень місцевих рад           
Києво-Святошинського району, звернення КП «Києво-Святошинське 
виробниче управління житлово-комунального господарства», розпорядження 
голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 10.08.2011 
№ 1983 «Про проект змін до розділу 7.1. «Охорона здоров’я» Програми 
економічного, соціального та культурного розвитку  Києво-Святошинського 
району на 2011 рік», враховуючи протокол робочої наради в Києво-
Cвятошинській районній адміністрації від 05.09.2011 № 3, протокол засідання 
Президії Києво-Святошинської районної ради від 05.09.2011 року № 7, було 
уточнено перелік об’єктів та заходів, видатки на які в 2011 році проводяться за 
рахунок коштів районного бюджету по головному розпоряднику Центральній 
районній лікарні, місцевим радам Києво-Святошинського району та                     
КП «Києво-Святошинське виробниче управління житлово-комунального 
господарства». 

Тому виходячи із вищезазначеного, необхідно внести зміни та 
доповнення до наступних розділів Програми економічного, соціального та 
культурного розвитку Києво-Святошинського району на 2011 рік, яка була 
затверджена рішенням сесії Києво-Святошинської районної ради від 03.02.2011 
№ 44/04/VI, із змінами від 09.06.2011 № 102-07-VI, а саме: 

 
- РОЗДІЛ 4. «ЖИТЛО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 Збільшити загальний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету 
розвитку районного бюджету на 1 000,0 тис.грн. для проведення будівництва 
котельні в м. Боярка. 

Загальна сума видатків по розділу становить 80 287,4 тис.грн.   
  

- РОЗДІЛ 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» 
Збільшити загальний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету 

розвитку районного бюджету на 2 850,0 тис.грн., для проведення електрифікації                     
с. Личанка. 

Загальна сума видатків по розділу становить 24 005,36 тис.грн.   
 



 

 

 

 
 

- РОЗДІЛ 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 
 Внести зміни до таблиці першої «План розвитку охорони здоров’я 

Києво-Святошинського району» розділу 7.1 «Охорона здоров’я» та викласти 
таблицю першу «План розвитку охорони здоров’я Києво-Святошинського 
району» розділу 7.1 «Охорона здоров’я» у наступній редакції: 

 
 

План розвитку охорони здоров’я Києво-Святошинського району 
 в 2011 році  

№ 
з/п 

Назва заходу Фінансування, 
тис.грн. 

Джерела 
фінансування 

1. Поточний ремонт медичного 
обладнання 

90,0 Районний бюджет 

2. Поточний ремонт офісної техніки 10,0 Районний бюджет 
3. Поточний ремонт холодильного, 

прального обладнання 
46,4 Районний бюджет 

4. Поточний ремонт ліфтів 30,0 Районний бюджет 
5. Поточний ремонт поліклініки ЦРЛ 99,0 Районний бюджет 
6. Поточний ремонт стаціонару 90,0 Районний бюджет 
7. Поточний ремонт даху (дитяча 

поліклініка) 
90,0 Районний бюджет 

8. Поточний ремонт стоматологічної 
поліклініки 

90,0 Районний бюджет 

9. Придбання обладнання для підстанції 
ШМД с. Мила 

80,5 Районний бюджет 

10. Поточний ремонт освітлення 65,0 Районний бюджет 
11. Оплата за метрологію 50,0 Районний бюджет 
12. Поточний ремонт системи опалення 

(каналізації) 
90,0 Районний бюджет 

13. Реконструкція електромережі ЦРЛ 800,0 Субвенція з 
державного 

бюджету 
14. Реконструкція із розширенням 

приймального відділення 
900,0 Субвенція з 

державного 
бюджету 

15. Капітальний ремонт 
рентгенологічного відділення 

300,0 Субвенція з 
державного 

бюджету 
16. Реконструкція із розширенням 

приймального відділення 
520,0 Районний бюджет 

17. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію 

електромережі 

80,0 Районний бюджет 

18. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на приймальне 

150,0 Районний бюджет 



 

 

 

 
 

відділення 
19. Капітальний ремонт поліклініки ЦРЛ 300,0 Районний бюджет 
20. Капітальний ремонт централізованого 

стерилізаційного відділення (ЦСВ) 
300,0 Районний бюджет 

21. Капітальний ремонт приміщення для 
встановлення мамографа 

300,0 Районний бюджет 

 Всього по ЦРЛ: 4 480,9  
 
 В іншому розділ 7.1 «Охорона здоров’я» Програми економічного, 
соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського району на 2011 
рік залити без змін. 

Загальна сума видатків по розділу 7.1 становить 20 410,9 тис. грн. 
 
- РОЗДІЛ 13. «ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО 
РАЙОНУ НА 2011 РІК» 

Здійснити внески до статутного капіталу КП «Києво-Святошинське 
виробниче управління житлово-комунального господарства» за рахунок коштів 
бюджету розвитку районного бюджету в загальному обсязі 1 000,0 тис.грн. 

Загальна сума видатків по розділу становить 5 691,95 тис.грн.   
 

- РОЗДІЛ 14. «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2011 РІК» 

Збільшити загальний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету 
розвитку районного бюджету на 3 850,0 тис.грн. Зміни відбулися по наступним 
місцевим радам району: 

- Боярська міська рада – загальна сума видатків 54 176,4 тис.грн. 
- Личанська сільська рада – загальна сума видатків 4 830,0 тис.грн. 
 
Загальна сума видатків по розділу становить  546 767,14 тис.грн.   

 
 
 

Керівник управління економіки РДА            О.Д. Горін 
 

 
 
 


