КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
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; 7.2; 7.3; 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 соціальноекономічного розвитку (голова комісії - Починков Д.О.).

Голова ради

м. Київ
28 жовтня 2011 року
№ 146-10-VІ

В.В. Луцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Х сесії Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання
від 28.10.2011 року № 146-10-VІ

ЗМІНИ
ДО РОЗДІЛІВ 4; 4.1; 7.1; 7.2; 7.3; 14
ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО
ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2011 РІК

м. Київ
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У зв’язку із проведенням тендерних процедур, відбулися зміни щодо
обсягів фінансування за рахунок субвенцій із державного бюджету об’єктів та
заходів, які були передбачені до виконання у 2011 році на території
Києво-Святошинського району Київської області. Враховуючи звернення
Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району Київської
області, Боярської та Вишневої міських рад, Малютянської сільської ради
Києво-Святошинського району Київської області, приймаючи до уваги
протокол робочої наради в Києво-Cвятошинській районній адміністрації
Київської області від 21.10.2011 № 4, протокол засідання Президії
Києво-Святошинської районної ради від 24.10.2011, було уточнено перелік
об’єктів та заходів, видатки на які в 2011 році проводяться за рахунок субвенцій
з державного бюджету.
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, 08.09.2011 № 125-09-VI, а
саме:
- РОЗДІЛ 4. «ЖИТЛО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»
І. Зменшити загальний обсяг фінансування за рахунок субвенцій з
державного бюджету на 709,8 тис.грн. по Малютянській сільській раді, а саме:
1. Проведення будівництва та реконструкції газопроводів та систем
газопостачання із виготовленням проектно-кошторисної документації в
адміністративних межах Малютянської сільської ради, (зменшення
фінансування на 218,7 тис.грн.). Загальне фінансування відповідного
заходу залишити в розмірі 10 781,3 тис.грн.;
2. Капітальний ремонт ГРС Глеваха (зменшення фінансування на 491,1
тис.грн.). Загальне фінансування відповідного заходу залишити в розмірі
508,8 тис.грн.
Загальне фінансування пункту Малютянської сільської ради в
розділі 4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 11 440,1
тис.грн.
ІІ. Збільшити фінансування по Боярській міській раді за рахунок
субвенцій з державного бюджету на 188,3 тис. грн., на будівництво нової
котельні в м. Боярка по вул. 40 річчя Жовтня. Загальне фінансування
відповідного заходу за рахунок субвенцій з державного бюджету становить
8 139,5 тис.грн.
Загальне фінансування пункту Боярської міської ради в розділі 4
«ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО»
становить
29 245,74
тис.грн.
ІІІ. Зменшити фінансування по Вишневій міській раді за рахунок
субвенцій з державного бюджету на 89,0 тис.грн., на придбання комунального
транспорту спеціального призначення, а саме:
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1. Комунальна машина МТЗ – 320 (2 шт.), (зменшення фінансування на 24,0
тис.грн.). Загальне фінансування відповідного заходу залишити в розмірі
316,0 тис.грн.
2. Сміттєвоз МАЗ – 533702240-КО-449, (зменшення фінансування на 65,0
тис.грн.). Загальне фінансування відповідного заходу залишити в розмірі
530,0 тис.грн.
Збільшити фінансування по Вишневій міській раді за рахунок субвенцій з
державного бюджету на 89,0 тис.грн., на придбання обладнання для двох
дитячих ігрових майданчиків в м. Вишневе.
Загальне фінансування пункту Вишневої міської ради в розділі 4
«ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 4 721,0 тис.грн.
Загальна сума видатків по розділу 4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО» становить 79 765,84 тис.грн.
- РОЗДІЛ 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ»
Зменшити обсяг фінансування за рахунок субвенцій з державного
бюджету на 1 057,36 тис.грн. по Малютянській сільській раді, а саме:
Проведення будівництва та реконструкції об’єктів електричних мереж із
виготовленням проектно-кошторисної документації в адміністративних межах
Малютянської сільської ради, (зменшення на 1 057,36 тис.грн.). Загальне
фінансування відповідного заходу залишити в розмірі 15 632,8 тис.грн.
Загальне фінансування пункту Малютянської сільської ради в розділі 4.1.
«ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 15 736,8
тис.грн.
Загальна сума видатків по розділу 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 22 948,0 тис.грн.
- РОЗДІЛ 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»
Внести зміни до п. 13 «Реконструкція електромережі ЦРЛ» таблиці 1
«План розвитку охорони здоров’я Києво-Святошинського району в 2011 році»
розділу 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я», збільшивши обсяг фінансування за
рахунок субвенцій із державного бюджету на 1 100,0 тис. грн. Загальне
фінансування відповідного заходу становитиме 1 900,0 тис.грн.
Загальне фінансування Центральної районної лікарні по таблиці 1 «План
розвитку охорони здоров’я Києво-Святошинського району в 2011 році» розділу
7.1 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» становить 5 580,9 тис.грн.
Загальна сума видатків по розділу 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»
становить 21 510,9 тис.грн.
- РОЗДІЛ 7.2. «ОСВІТА»
Здійснити фінансування на капітальний ремонт приміщень дитячого
садка «Яблунька» Вишневої міської ради, за рахунок субвенцій з державного
бюджету в розмірі 140,0 тис.грн.
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Загальне фінансування по таблиці «ДНЗ району» розділу 7.2. «ОСВІТА»
становить 14 376,0 тис.грн.
Загальна сума видатків по розділу 7.2. «ОСВІТА» становить 28 088,38
тис.грн.
- РОЗДІЛ 7.3. «ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ І МОЛОДІ, ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА І СПОРТ»
Здійснити фінансування на капітальний ремонт площадки для
мініфутболу по вул. Балукова, 1-а в м. Вишневе, за рахунок субвенцій з
державного бюджету в розмірі 339,0 тис.грн.
Загальне фінансування пункту «Галузь фізичної культури і спорту»
розділу 7.3. «ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ І МОЛОДІ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І
СПОРТ» становить 7 649,0 тис.грн.
Загальна сума видатків по розділу 7.3. «ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ І
МОЛОДІ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» становить 9 092,5 тис.грн.
- РОЗДІЛ 14. «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2011 РІК»
Здійснити перерозподіл видатків по наступним місцевим радам району:
- Боярська міська рада – загальна сума видатків 54 364,7 тис.грн.
- Вишнева міська рада – загальна сума видатків 9 794,0 тис.грн.
- Малютянська сільська рада – загальна сума видатків 29 385,9 тис.грн.
Загальна сума видатків по розділу 14 «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО,
СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ
НА 2011 РІК» становить 545 858,12 тис.грн.

Керівник управління економіки РДА

О.Д. Горін

