КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Про затвердження змін до Програми економічного, соціального
та культурного розвитку Києво-Святошинського району на 2012 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; 14 Програми економічного,
соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського району на 2012
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

м. Київ
12 квітня 2012 року
№ 204-17-VІ

В.В. Луцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХVІІ сесії Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання
від 12.04.2012 року № 204-17-VІ

ЗМІНИ
ДО РОЗДІЛІВ 4; 4.1; 7.1; 7.2; 14
ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО
ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2012 РІК

м. Київ
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У зв’язку із наданням субвенції із державного бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку Києво-Святошинського району
Київської області, необхідно внести зміни та доповнити розділ Програми
економічного, соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського
району на 2012 рік, яка була затверджена рішенням сесії Києво-Святошинської
районної ради від 12.12.2011 № 172/14/VI, а саме:
- РОЗДІЛ 4. «ЖИТЛО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»
І Збільшити загальний обсяг фінансування по районній державній
адміністрації за рахунок субвенцій з державного бюджету на 1 399 тис. грн. для
придбання спецтехніки, а саме:
1. Придбання комунального транспорту спеціального призначення: сміттєвоз
на базі шасі МАЗ-5337-02, обладнання КО 427-32 або еквівалент такого
сміттєвоза – 1 одиниця, для потреб комунального підприємства «КиєвоСвятошинське районне виробниче управління житлово-комунального
господарства», м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області.
Фінансування відповідного заходу здійснити за рахунок субвенції з державного
бюджету на суму 600 тис. грн.;
2. Придбання комунального транспорту спеціального призначення:
асенізаційна машина «Ілосос» КО 503-ІВ або еквівалент такої асенізаційної
машини - 1 одиниця, для потреб комунального підприємства» «КиєвоСвятошинське районне виробниче управління житлово-комунального
господарства», м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області.
Фінансування відповідного заходу здійснити за рахунок субвенції з державного
бюджету на суму 400 тис. грн.;
3. Придбання комунального транспорту спеціального призначення:
автовишка (автогідропідйомник) ВС-22 на базі шасі ЗІЛ-432-921 дизель з
обладнанням ВС-22 або еквівалент такої автовишки -1 одиниця, для потреб
комунального підприємства «Києво-Святошинське районне виробниче
управління житлово-комунального господарства», м. Боярка КиєвоСвятошинського району Київської області. Фінансування відповідного заходу
здійснити за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 399 тис. грн.;
Загальне фінансування пункту районна державна адміністрація в розділі 4
«ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 1 399 тис. грн.
ІІ. Збільшити фінансування по Боярській міській раді за рахунок субвенції
з державного бюджету на 600 тис. грн. для придбання спецтехніки, а саме:
1. Придбання комунального транспорту спеціального призначення:
сміттєвоз МАЗ-533702-240, КО-449-33 або еквівалент такого сміттєвоза – 1
одиниця, для КП «Боярське Головне Виробниче Управління житловокомунального господарства» м. Боярка Києво-Святошинського району
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Київської області.
Загальне фінансування пункту Боярська міська рада в розділі 4
«ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 51 800 тис. грн.
ІІІ. Збільшити фінансування по Вишневій міській раді за рахунок
субвенції з державного бюджетів на 1 144 тис. грн. для придбання
комунального транспорту спеціального призначення для КП «Управління
міським господарством», м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської
області а саме:
1. Придбання причіпної підмітально-прибиральної машини під торговою
маркою «Брод-Вей» - 1одиниця, збільшити фінансування з державного бюджету
на суму 804 тис. грн.
2. Придбання тракторів МТЗ-320 МУ – 2 одиниці, збільшити
фінансування з державного бюджету на суму 340 тис. грн.
Збільшити фінансування по Вишневій міській раді за рахунок субвенції з
державного та місцевого бюджетів на 1 144 тис. грн. на придбання
спецтехніки.
Загальне фінансування пункту Вишневої міської ради в розділі 4
«ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить 59 064 тис. грн.
VІ. Внести зміни до п.1 «Закінчення робіт по реконструкції очисних
споруд» таблиці «Фінансування заходів передбачених для розвитку житловокомунального господарства населених пунктів Києво-Святошинського району у
2012 році», розділу 4. «ЖИТЛО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»,
збільшити обсяг фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету на
суму 5 630,4 тис. грн.
Загальне фінансування по пункту Гореницької сільської ради таблиці
розділу 4. «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» становить
11 090,4 тис. грн.
Загальна сума видатків по розділу 4 «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО» становить 187 778,94 тис. грн.
- РОЗДІЛ 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ»
І. Збільшити фінансування по районній державній адміністрації за
рахунок субвенції з державного бюджету на суму 10 500 тис. грн. на
будівництво та реконструкцію інженерної інфраструктури з виготовленням
проектно-кошторисної документації (електрифікація, газифікація та інші) в
адміністративних межах села Малютянка Києво-Святошинського району
Київської області, в тому числі: будівництво об'єктів електричних мереж із
виготовленням проектно-кошторисної документації.
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Загальне фінансування пункту районна державна адміністрація розділі 4.1.
«ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 10 500 тис.
грн.
ІІ. Збільшити фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету на
суму 1 757 тис. грн. по Личанській сільській раді, на електропостачання 10 кВ
зони промислової та приватної забудови в с. Личанка Києво-Святошинського
району Київської області.
Загальне фінансування пункту Личанської сільської ради в розділі 4.1.
«ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 1 957 тис. грн.
Загальна сума видатків по розділу 4.1. «ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ РАЙОНУ» становить 19 556 тис. грн.

- РОЗДІЛ 7.1 . «ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я»
І. Збільшити фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету на
суму 9 123,6 тис. грн. по Центральній районній лікарні, а саме:
Реконструкція з розширенням приймального відділення Центральної
районної лікарні Києво-Святошинського району за адресою Київська область,
Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40-років Жовтня, 51.
Загальне фінансування по таблиці Центральна районна лікарня, розділу 7.1.
«ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я» становить 26 413,1 тис. грн.
ІІ. Здійснити фінансування медичної амбулаторії загальної практики
сімейної медицини на 50 відвідувань за зміну з денним стаціонаром на 12 ліжок
в с. Хотів, вул. Богдана Хмельницького, Києво-Святошинського району
Київської області, за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 5 351,2
тис. грн.
Загальне фінансування по таблиці місцеві ради району, розділу 7.1.
«ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я» становить 26 171,2 тис. грн.
Загальна сума видатків по розділу 7.1. «ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я»
становить 52 584,3 тис. грн.

- РОЗДІЛ 7.2 . «ОСВІТА»
І. Здійснити фінансування на будівництво ІІ черги загальноосвітньої
середньої школи №1 по вул. Червоноармійська, 9 в м. Вишневе, КиєвоСвятошинського району, за рахунок субвенції з державного бюджету на суму
5 783,8 тис. грн.
Загальне фінансування по таблиці соціально-економічний розвиток освіти
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району, розділу 7.2. «ОСВІТА» становить 55 772,22 тис. грн.
ІІ. Внести зміни до п.1 «Реконструкція дошкільного навчального закладу
«Барвінок» по вул. Балукова, 2 «А» в с. Крюківщина Києво-Святошинського
району Київської області» таблиці 2 «Фінансування закладів освіти за рахунок
коштів залучених місцевим радам» розділу 7.2. «ОСВІТА», збільшити обсяг
фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 4 771 тис.
грн.
Загальне фінансування по Крюківщинській сільській раді, розділу 7.2.
«ОСВІТА» становить 21 821 тис. грн.
Загальна сума видатків по розділу 7.2. «ОСВІТА» становить 146 339,3
тис. грн.

- РОЗДІЛ 14. «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ НА 2012
РІК»
Здійснити перерозподіл видатків по наступним місцевим радам району:
- Боярська міська рада – загальна сума видатків 155 860 тис. грн.
- Вишнева міська рада – загальна сума видатків 127 347,8 тис. грн.
- Гореницька сільська рада – загальна сума видатків 14 560,4 тис. грн.
- Крюківщинська сільська рада – загальна сума видатків 47 036 тис. грн.
- Личанська сільська рада – загальна сума видатків 4 763,48 тис. грн.
- Хотівська сільська рада – загальна сума видатків 8 551,2 тис. грн.
Загальна сума видатків по розділу 14 «ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО,
СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ РАД РАЙОНУ
НА 2012 РІК» становить 585 115,62 тис. грн.

Керівник управління економіки РДА

В.В. Клименко

