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ВСТУП 

 

Метою  програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення 

за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її 

конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та 

показників економічного розвитку. 

Відповідно до Програми, головні зусилля були спрямовані на закріплення 

економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, 

забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої 

кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої 

сили, задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом 

підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – 

підвищення добробуту населення міста. 

Місто Вишневе має важливе соціально-культурне, промислове значення, 

близьку перспективу подальшого економічного і соціального розвитку. Населення 

міста стрімко зростає. Виникає потреба вищого рівня  розвитку нашого міста,  

створення сприятливіших умов для становлення економічного і культурного центру.  

 В умовах економіки місто Вишневе сьогодні виступає як окремий ринок. 

Місто має потужні сприятливі передумови та потенціал для подальшого 

соціально-економічного розвитку. До числа факторів, які визначають специфіку 

використання  території та створюють умови для прогресивного розвитку, 

відносяться: 

 - інвестиційно привабливі умови для залучення внутрішніх і, особливо, 

зовнішніх інвестицій, що сприяє економічному та соціальному розвитку регіону; 

 - надзвичайно розвинена виробнича база, яка містить  основні галузі; 

 - експортний потенціал. Ряд промислових підприємств  експортує свою 

продукцію у країни ближнього та дальнього зарубіжжя; 

 - наявність виробничих площ, облаштованих необхідною інфраструктурою, що 

є наслідком ринкової трансформації економіки і дозволяє нарощувати або створювати 

нові види виробництва з відносно незначними витратами; 

 - розвинені транспортні комунікації (залізниця Київ-Фастів, Миронівка, 

Здолбунів), під’їзди до підприємств. 

- близькість до столиці України (2 км) – м. Києва – найкрупнішого 

адміністративного, наукового, виробничого, транспортного та культурного центру; 

-  наявність високої частки молоді в  трудових ресурсах міста, демографічний 

ріст. 

 Все це дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва, які 

відповідатимуть ресурсному та виробничому потенціалу і соціальним завданням 

розвитку Вишневого з урахуванням інтеграційних взаємозв’язків. 

  

Місцева влада 

Адреса: 08132, м.Вишневе, вул.Святошинська, 29 

               Києво-Святошинський район  

               Київська область 

               Вишнева міська рада 

              Виконавчий комітет Вишневої міської ради 
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1. Цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного 

розвитку    міста Вишневе у 2016 році 

 

          Основне завдання Програми полягало у вирішенні соціальних проблем та 

підвищення рівня життя населення міста за рахунок подальшого нарощування 

економічного потенціалу шляхом суттєвого зростання обсягів залучення інвестицій в 

економіку міста, розвитку конкурентоспроможного промислового  виробництва, 

покращення фінансового стану підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу.  

         Головним напрямом соціально-економічного розвитку міста на 2016 рік 

визначено покращення умов проживання в місті, наповнення міського бюджету, 

розвиток міської інфраструктури, інтенсивний розвиток комунальних підприємств 

міста  та вирішення потреб по забезпеченню додаткових місць у дитячих дошкільних 

закладах, що було виконано. 
 

2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 

      Всього в м.Вишневе зареєстровано  (згідно даних статистики) 3452 підприємства, 

що становить 30,1 % від зареєстрованих в районі. 

 

     2.1. Промисловість 

 Станом на 01.01.2017 року в місті зареєстровано 163 підприємства, з них 

знаходиться 49 діючих промислових підприємств, із яких 14 основного кола звітності. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємствами основного 

кола у відпускних цінах підприємств за 2016 рік складає близько 2166,7  млн.грн., що 

становить 173% до відповідного показника 2015 року. 

        Найбільшими за обсягами вироблених та реалізованих товарів є ЖМЗ Візар, Вім 

Біль Данн, Рембудкомплект, Підряд, ТОВ Бриз, Вишнівська взуттєва фабрика та ін.  

        Місто  Вишневе займає одне з перших місць у Києво-Святошинському районі 

щодо обсягу реалізованої промислової продукції ( близько 24 % від обсягу по району).   

 За 2016 рік збільшили обсяг виробництва продукції по відношенню до 

відповідного показника 2015 року наступні промислові підприємства основного кола 

звітності: 

- ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» - 114%; 

- ДП «ЖМЗ «Візар» - 110,9%; 

Зменшився обсяг виробництва продукції за звітній період на наступних 

промислових підприємствах основного кола звітності: 

- ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» - 25,7 %; 

- СБМУ «Підряд» - 25%. 
 Скорочення обсягу виробництва в першу чергу пов'язано із зменшенням 

замовлень на відповідну продукцію за підсумками січня-грудня 2015 року.  

 

 2.2.Транспортна галузь 

 

 Станом на 1 січня 2017 року в місті зареєстровано 83 транспортних 

підприємства, з них 38 підпрємств, які мають власний автотранспорт, в т.ч. 11 

автотранспортних підприємств різних форм власності.  

Автобусним сполученням місто забезпечене в різних напрямках, особливо 

сполученням з м. Київ. Основні перевізники та маршрути: 

            - ТОВ “А.Т.Н.” (мініавтобуси №№ 716,718); 

 - ТОВ “Надія-2000” (мініавтобус № 805,820); 

 - ТОВ “Кийтранс-2005 ” (мініавтобус № 302,723); 

 - ТОВ “Клайт” (мініавтобус № 721,741, 301); 

  

            - таксі “Ера” (цілодобово), інші . 
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Крім того через місто проходять транзитні маршрути. 

    

2.3. Науково-інноваційна діяльність 

 

Протягом січня-грудня 2016 року проведено наступну роботу щодо впровадження 

інноваційних технологій та методів діяльності на підприємствах та в установах Києво-

Святошинського району, а саме: 

І. Промисловість 

ВАТ «Вімм Біль Данн Україна» 

- Напій кисломолочний «Закваска» з фруктовим наповнювачем пастеризованим 

«Персик» 2,0% жиру 

- Напій кисломолочний «Закваска» з фруктовим наповнювачем пастеризованим 

«Полуниця» 2,0% жиру 

- Напій кисломолочний «Закваска» 2,0% жиру 

- Напій кисломолочний «Закваска» з фруктовим наповнювачем пастеризованим 

«Злаки» 2,0% жиру 

- Молоко питне ультра пастеризоване 1,5 % жиру 

- Молоко питне ультра пастеризоване 2,6 % жиру 

- Молоко питне ультра пастеризоване 3,2 % жиру 

ВАТ «Ливарно-ковальський завод» 

- Технологічний процес лиття за моделями, що газифікуються 

- Технологічний процес лиття сталі у піщано-глинясті форми 

- Лавки 

- Каміни 

- Огорожі 

- Дровники 

ЗАТ «Вишнівська взуттєва фабрика» 

- Виготовлення нової технологічної оснастки  

  (удосконалення моделей робочого черевика) 

ДП «ЖМЗ «Візар» 

Нові види продукції 

- Комплектуючі спец вузлів «Б-8», «Б-2», «К-2» для застосування в спец.виробах 

- Лічильник газу з електронним відліковим пристроєм, температурною корекцією та 

портативним терміналом для знімання інформації 

- Вироби офісного обладнання 

Технологічні процеси 

- Освоєння механічної обробки деталей типу «тіл-оберту» на модифікованому 6-ти 

шпиндельному автоматі моделі 1Б-240. 

- Розробка та освоєння технологічної комплексної механічної обробки деталей на 

обробних центрах моделі «SCHAUBLIN» - 10 одиниць. 

- Освоєння апарату технології повірки електрожгутових вузлів за допомогою 

комп’ютерів. 

 

 

ІІ. Освіта  
Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльность в освітніх навчальних 

закладах Вишневої міської ради Києво-Святошинського району за 2015/16 н.р. 
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№ 

з/п 

Напрями дослідно-

експериментальної та 

інноваційної діяльності 

закладів освіти 

 Києво-Святошинського 

району у 2015-2016 н.р. 

 

Кількіс 

ть 

задіяних 

закладів 

освіти 

Кількість 

учасників 

інновацій 

ної 

діяльності 

(вчителів/ 

учнів) 

Стан виконання за  

2016 рік 

1. «Проектування 

особистісно розвивального 

змісту навчально-

виховного процесу 

загальноосвітнього 

навчального закладу»  

1 12/250    Програма реалізується за 

власним навчальним 

планом в Вишнівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 

2. Еколого-оздоровча робота 

з дітьми в дошкільному 

навчальному закладі 

4 66/820    Реалізація завдань, ви-

значених Базовим 

компонентом дошкільної 

освіти, впровадження в 

практику роботи здоров’я-

збережувальних 

технологій. 

   Протягом 2013-2016 

років робота обласного 

опорного закладу ДНЗ 

(ЦРД) «Росинка» м. 

Вишневе з теми 

«Збереження довкілля і 

здоров’я дітей в умовах 

дошкільного навчального 

закладу: соціально-

педагогічні та науково-

методичні аспекти».  

   Узагальнено матеріали в 

методичний посібник 

«Зростаємо дужими», 

укладачі: Нечипорук Н.І., 

Лашкова Л.С., Голубець 

О.П. 

     

 

 

2.4. Споживчий ринок 

 

 У 2016 році обсяг реалізованих послуг збільшився на 10,1 % до показника 

2015 року за рахунок збільшення об»єктів, які впроваджують на сучасному 

споживчому ринку сучасні технології, нові методи обслуговування, високу культуру 

споживання. 

Позитивна динаміка нарощування обсягів роздрібного товарообігу, як і в 

попередні роки зберігалася і у 2016 році і становить 1894,1 млн.грн. Оптовий 

товарообіг становить 3991,5 млн.грн. Станом на 1 січня 2017 року в місті 

зареєстровано близько  550 торгівельних підприємств.  

 

Основні цілі, завдання та заходи на 2016 рік виконувались по напрямах:  
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 формування ефективної торговельної інфраструктури споживчого ринку, 

здатної задовольнити зростаючі потреби населення в якісних товарах та 

послугах, забезпечення високого рівня обслуговування у сучасних умовах;  

 забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на 

вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення; 

 насичення споживчого ринку міста широким асортиментом якісних 

продовольчих та непродовольчих товарів; 

 розширення та раціональне розміщення мережі підприємств торгівлі і 

ресторанного господарства; 

 вдосконалення діяльності об’єктів ринкового господарства, завершення 

реконструкції та будівництво нових об’єктів ринкового господарства. 
 

         У 2016 році  здійснювалися заходи спрямовані на поліпшення якості 

торгівельного обслуговування, підтримку вітчизняного товаровиробника, запобігання 

необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, зростання обсягу роздрібного 

товарообороту.  

 
2.5. Розвиток підприємництва 

 
          Загальна сума надходжень до бюджету від суб’єктів малого підприємництва за 

підсумками  2016 року складає 31042,45 тис.грн.  Маємо ріст  надходжень на 38,7 % в 

порівнянні з 2015 роком за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та зміни 

бази платників. 

Відповідно до Закону  України №888-VIII від 10 грудня 2015 року  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих атів України щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», з 

04 квітня 2016 року повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб 

делегуються виконавчим органам сільських, селищних та міських рад. 

6 квітня 2016 розпочав роботу відділ реєстрації та зняття з реєстрації місця 

проживання /перебування фізичних осібта формування і ведення реєстру 

територіальної громади виконавчого комітету Вишневої міської ради. З моменту 

створення відділу, за звітний період станом  було надано  більше 9000 

адміністративних послуг, серед яких:  розглянуто та зареєстровано 519 звернень 

громадян (заяви та запити, повідомлення), надіслано 820 повідомлень та відповідей на 

запити, зареєстровано та знято з реєстраційного обліку 3980 громадян (1980 – 

зареєстровано, 2900 - знято з реєстраційного обліку), видано довідок про реєстрацію 

місця проживання та склад сім’ї більше 4500, згідно ст.197, ч.1 КУпАП складено 

постанов про адміністративне правопорушення - 508, протоколів про адміністративне 

правопорушення – 57. 

Основним завданням ЦНАП є надання адміністративних послуг шляхом 

функціонування центру надання адміністративних послуг, удосконалення та 

спрощення порядку надання адміністративних послуг структурними підрозділами 

Вишневої міської ради,  зменшення затрат сил та часу суб’єктами отримання 

адміністративних послуг шляхом зменшення кількості відвідувань заявниками 

посадових осіб, відповідальних за надання адміністративної послуги, забезпечивши їх 

надання за принципом «єдиного вікна».  

2.6. Будівництво  

 У 2016 році за попередніми підрахунками маємо значне збільшення обсягу 

виконаних будівельних робіт підрядними і ремонтними організаціями - в 3 рази. Обсяг 

виконаних будівельних робіт за 2016 рік становить 229352 тис.грн., що становить 35,5 

% по району. 

На сьогоднішній день виконавчим комітетом Вишневої міської ради були 

надані вихідні дані для розробки проектно-кошторисної документації на проведення 

будівництва вулиць міста: 
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- Петра Дорошенка 

- Богдана Хмельницького 

- Івана Франка 

- Володимира Сосюри 

- Івана Мазепи 

- Василя Стуса 

- пров.Весняному 

парків та скверів: 

- вул.Освіти 

- вул.Лесі Українки 

- вул.Європейська 

Проводиться реконструкція та будівництво дитячих садків, серед яких: 

”Ромашка”, ”Колобок”, ”Теремочок”, ”Яблунька”, скверу по вул.Освіти, будівництво 

багатоквартирних  житлових будинків. 

Протягом 2016 року в м.Вишневе вже збудовано: 

- громадську вбиральню по вул.О.Вишні, 5 

- футбольне поле по вул.Європейська 

- спортивні майданчики по вул.Святоюріївській та вул.Балукова,Південна 

- бювети по вул.Європейській, 24 та 25,Європейська,17,парк біля стадіону. 

- багатоквартирні житлові будинки, площею понад 50 тис.м
2
 

         На проведення капітального ремонту та придбання додаткового обладнання 

діючих дитячих садочків з міського бюджету спрямовано  5598,3  тис.грн. З 

Держбюджету залучені кошти на реконструкцію будівлі  ДНЗ « Колобок» та ДНЗ 

«Яблунька»,  з місцевого бюджету виділено співфінансування в сумі відповідно 

5452,26  тис.грн. та  2384,939 тис.грн.   

         У 2016 році  за рахунок міського бюджету відремонтовано приміщення 

поліклініки по вул. Святошинська,31 на суму 1488,185 тис.грн.  та стаціонару на суму 

1447,214 тис.грн. 

   Впроваджується  система відеоспостереження в місті. 

 

На виконання програми розроблення містобудівної документації в м.Вишневе 

та відповідно до Закону України ”Про регулювання містобудівної діяльності” 

виконавчим комітетом Вишневої міської ради було надано більше 20 вихідних даних 

на проектування соціальних об’єктів в м.Вишневому. 

Постійно проводиться робота з відновлення планово-висотної мережі з 

встановленням зв’язку місцевості в координатах державної системи  

УСК-2000. 

На даний час в заключній стадії розроблення  внесення змін в план зонування 

м.Вишневе в частині  червоних ліній.  

Завершується проектування оновленого Генерального плану м.Вишневе 

(внесення змін): 

- проведено слухання щодо врахування громадських інтересів; 

- здійснено заходи із організації оприлюднення відповідної інформації  

в друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Вишневої міської 

ради; 

- отримано позитивний ”Експертний звіт” щодо розгляду Генерального плану 

м.Вишневе (внесення змін). 

 

3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Основною метою реалізації інвестиційної політики у 2016 році є нарощування 

обсягів залучення інвестицій в економіку міста, зокрема, з метою проведення 

реконструкції та технічного переозброєння підприємств, розвитку мережі об’єктів 

соціально-культурного та комунального призначення, впровадження заходів 

енергозбереження тощо. 



 8 

 

4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Виконання плану соціально-економічного розвитку міста у 2016 році 

проводилося в умовах жорсткої економії коштів, суттєвого скорочення надходжень 

субсидій та цільових субвенцій від бюджетів вищих рівнів та необхідності 

впровадження енергозберігаючих підходів в комунальному обслуговуванні населення 

внаслідок необхідності скорочення використання природного газу. 

 

КП «Вишнівськтеплоенерго» по закінченню опалювального сезону  

2015-2016 років, в повному обсязі використовувало котел на альтернативному 

твердому паливі для забезпечення центральної частини міста Вишневе гарячою водою. 

Заплановано введення в робочий режим на альтернативних видах палива ще двох 

котлів ДКВР, які раніше були виведені з експлуатації з метою зменшення залежності 

міста від постачання природного газу. Завершуються роботи по переведенню котла на 

альтернативне тверде паливо на котельні № 2 по вул. Чорновола, з метою забезпечення 

південної сторони міста гарячою водою влітку та зменшення витрат природного газу в 

опалювальний період. 

 

На виконання державної програми ефективного використання природного газу 

та забезпечення режимів модернізації системи теплозабезпечення житлового фонду, 

КП «Вишнівськтеплоенерго» встановило будинкові лічильники тепла по всіх 

житлових будинках, які обслуговуються  підприємством. Для цього використовувалися 

власні надходження та кошти з бюджету міста. Проведено інвентаризацію та 

регулювання режимів циркуляції теплоносія по будинках. 

 

Крім того, в місті розробляється проектна документація на проведення 

комплексної термомодернізації будинків. Визначено 5 типів житлових будинків, по 

яких розроблено проектно-технічну документацію повної реконструкції системи 

теплозабезпечення з додаванням сучасних принципів економії теплової енергії.  

 

У 2016 році проведено розподіл комунального підприємства «Управління 

міським господарством» на дві комунальні структури, а саме: КП «УМГ», яке 

опікується обслуговуванням багатоквартирного житлового фонду та комунальне 

підприємство «Управління комунальним господарством», яке обслуговує загально 

міську територію Вишневого. 

 

КП «УМГ» у 2016 році проведено великі обсяги робіт по капітальному ремонту 

дахів багатоквартирних будинків. Бюджет міста надав на ці заходи близько 2,8 

млн.грн. Особлива увага була надана будинкам на південній стороні міста № 3 та 3-а 

по вул.Освіти, № 7 по вул.Південній, № 17 по вул.Першотравневій, № 26 по вул. 

Святошинській, № 15 по вул.Машинобудівників, № 31 по вул.Європейській. 

Продовжено програму ремонту під’їздів житлових будинків. Бюджет на ці заходи 

виділив біля 500 тис.грн. Було капітально реконструйовано прибудинкові території. 

Майже 6 млн.грн. було надано на ці заходи. Реконструйовано територію біля будинків 

№ 6-8 по вул.Європейській, вул.Першотравнева, 14, 17, вул.Ватутіна, 18, 

вул.Святошинська, 42-46, вул.Машинобудівників, 13. 

Крім того, проведено моніторинг стану спортивних та дитячих майданчиків 

міста та виділено кошти на проведення їх ремонтних  

робіт. Проведено капітальну реконструкцію спортивних майданчиків  

по вул.Святоюрівській, 20, вул.Балукова, 1, вул.Південна, 7, вул.Машинобудівників, 

15. 

Бюджет міста надав більше 1 млн.грн. на проведення КП «УМГ» заходів з 

підготовки до нового опалювального сезону. За ці кошти придбано  необхідну 
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кількість запірної арматури та розхідних матеріалів, проведено герметизацію між  

панельних стиків тощо.  

Великі обсяги робіт проводяться комунальним підприємством «Управління 

комунальним господарством»  для забезпечення в місті належного санітарного стану 

та благоустрою. В ході щорічного  весняного двомісячнику з благоустрою  проведено 

великий обсяг робіт по прибиранню міста після зимового сезону. Ліквідовані всі місця 

стихійного накопичення сміття, відновлено благоустрій в місцях загального 

користування, проведено озеленення міських зелених зон.  

Під постійним контролем питання освітлення міста. Проведено капітальний 

ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Освіти. Встановлено нові світлофорні 

об’єкти сучасного зразка. З бюджету міста на вирішення питань санітарного стану 

міста та благоустрою використано біля 18 млн.грн. 

Виконано роботи з укріплення ту утеплення торцьової стіни гуртожитку КП 

”ГГК”  за адресою: вул.Святошинська, 46 та капітальний рпмонт санітарних 

приміщень гуртожитку. 

  

4.1. Фінансування заходів передбачених для утримання та розвитку 

житлово-комунального господарства  та благоустрій міста у 2016 році у 

міському бюджеті 

 

№ 

з/п 

Назва заходу План, 

тис.грн. 

Джерела 

фінансування 

 

1 Дотація житлово-комунальному 

господарству  

8607,0 Місцевий бюджет  

2 Водопровідно-каналізаційне господарство 2441,7 Місцевий бюджет 

3 Благоустрій міста 36121,3 Місцевий бюджет 

4 Кап.ремонт житлового господарства  27392,9 Місцевий бюджет 

5 Озеленення міста 56,9 Місцевий бюджет 

6 Придбання спецтехніки та обладнання для 

прибирання міста 

7014,2 Кошти 

бюджету розвитку 

 

 

4.2. Утримання доріг 
  

№ 

з/п 

Назва заходу Сума фінансування, 

тис. грн. 

Джерела 

фінансування 
1. Ямковий ремонт та витрати на 

утримання доріг та вулиць 

334,1 Кошти 

 Міського бюджету 

2. Кап.ремонт доріг  5005,2 Кошти 

Бюджету розвитку 

 Всього 5339,3  

 

    

5. ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ 
 

Бюджетна політика міста формується на підставі норм Податкового і 

Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів. 

Основною метою діяльності міської влади у сфері бюджетної політики є забезпечення 

всіма учасниками бюджетного процесу виконання запланованих показників 

надходжень доходів до міського бюджету та підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів.  
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Виконання доходної частини бюджету Вишневої міської 
ради за 2016 рік  

  ККД Доходи 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

ЗАТВЕРДЖ

ЕНО на 

2016 рік 

(тис.грн.) 

ЗАТВЕРД

ЖЕНО на 

2016 рік з 

урахуванн

ям змін 

(тис.грн.) 

Фактичні 

надходженн

я за 2016 рік 

(тис.грн.) 

відхилен

ня 

фактичн

их 

надходже

нь до 

уточ.пла

ну на 

2016 рік, 

(+/-) 

тис.грн. 

рівень 

викон.     

2016 рік 

(%) 

  10000000 Податкові надходження   80652,00 95848,20 95097,02 -751,18 99,22 

  11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 

  800,00 800,00 9,86 -790,14 1,23 

  11020000 Податок на прибуток підприємств   800,00 800,00 9,86 -790,14 1,23 

  11020200 

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної 

власності  800,00 800,00 9,86 -790,14 1,23 

  13000000 
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів 0,00 0,00 1,71 1,71 0,00 

  13020000 
Рентна плата за спеціальне використання 
води 0,00 0,00 1,71 1,71 0,00 

  13020200 
Рентна плата за спеціальне використання 
води водних об`єктів місцевого значення 0,00 0,00 1,71 1,71 0,00 

  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   26600,00 26600,00 24761,22 -1838,78 93,09 

  14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 26600,00 26600,00 24761,22 -1838,78 93,09 

  18000000 Місцеві податки 53252,00 68448,20 70324,23 1876,03 102,74 

  18010000 Податок на майно 28945,00 36605,00 38952,04 2347,04 106,41 

  18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості 200,00 200,00 184,55 -15,45 92,28 

  18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості 5,00 5,00 27,58 22,58 551,57 

  18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 0,00 0,00 101,43 101,43 0,00 

  18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 3895,00 5195,00 5681,92 486,92 109,37 

  18010500 Земельний податок з юридичних осіб   9450,00 11750,00 12857,97 1107,97 109,43 

  18010600 Орендна плата з юридичних осіб   13700,00 17300,00 18166,03 866,03 105,01 

  18010700 Земельний податок з фізичних осіб   150,00 150,00 143,14 -6,86 95,43 

  18010900 Орендна плата з фізичних осіб   1000,00 1460,00 1484,72 24,72 101,69 

  18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25,00 25,00 0,00 -25,00 0,00 

  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 520,00 520,00 304,71 -215,29 58,60 

  18020000 
Збір за місця для паркування 
транспортних засобів  355,00 355,00 350,40 -4,60 98,70 

  18020100 

Збір за місця для паркування 
транспортних засобів, сплачений 
юридичними особами  355,00 355,00 350,40 -4,60 98,70 

  18030000 Туристичний збір  2,00 2,00 1,12 -0,88 55,96 

  18030100 
Туристичний збір, сплачений 
юридичними особами  1,00 1,00 3,37 2,37 336,71 
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  18030200 
Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами  1,00 1,00 -2,25 -3,25 -224,79 

  18040000 

Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -21,79 -21,79 0,00 

  18040100 

Збір за провадження торговельної 
діяльності (роздрібна торгівля), 
сплачений фізичними особами, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -6,38 -6,38 0,00 

  18040200 

Збір за провадження торговельної 
діяльності (роздрібна торгівля), 
сплачений юридичними особами, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -2,47 -2,47 0,00 

  18040600 

Збір за провадження торговельної 
діяльності (ресторанне господарство), 

сплачений фізичними особами, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -2,07 -2,07 0,00 

  18040800 

Збір за провадження торговельної 
діяльності (ресторанне господарство), 
сплачений юридичними особами, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -0,48 -0,48 0,00 

  18041700 

Збір за здійснення діяльності у сфері 

розваг, сплачений юридичними особами, 
що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -10,38 -10,38 0,00 

  18050000 Єдиний податок   23950,00 31486,20 31042,45 -443,75 98,59 

  18050200 
Єдиний податок з фізичних осіб, 

нарахований до 1 січня 2011 року  0,00 0,00 1,08 1,08 0,00 

  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  6000,00 7340,00 8126,05 786,05 110,71 

  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  17950,00 24146,20 22915,33 -1230,87 94,90 

  20000000 Неподаткові надходження   1840,00 3590,00 3411,79 -178,21 95,04 

  21000000 
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності   11,00 211,00 601,92 390,92 285,27 

  21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об`єднань, що 
вилучається до відповідного бюджету, та 
дивіденди (дохід), нараховані на акції 
(частки, паї) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є держав 1,00 201,00 241,47 40,47 120,13 

  21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об`єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету 1,00 201,00 241,47 40,47 120,13 

  21080000 Інші надходження   10,00 10,00 360,45 350,45 3604,48 

  21080900 

Штрафні санкції за порушення 
законодавства про патентування, за 
порушення норм регулювання обігу 
готівки та про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг  0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 

  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  10,00 10,00 35,85 25,85 358,53 

  21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні 
санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів 0,00 0,00 324,09 324,09 0,00 

  22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності  1670,00 3220,00 2653,18 -566,82 82,40 

  22010000 
Плата за надання адміністративних 
послуг 1200,00 2550,00 2002,09 -547,91 78,51 

  22010300 

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань 0,00 0,00 9,94 9,94 0,00 

  22012500 
Плата за надання інших адміністративних 
послуг 1200,00 2460,00 1853,21 -606,79 75,33 

  22012600 
Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 0,00 90,00 137,69 47,69 152,99 
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майно та їх обтяжень 

  22012900 

Плата за скорочення термінів надання 
послуг у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
посл 0,00 0,00 1,25 1,25 0,00 

  22080000 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 
  10,00 210,00 413,01 203,01 196,67 

  22080400 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності  10,00 210,00 413,01 203,01 196,67 

  22090000 Державне мито   460,00 460,00 238,08 -221,92 51,76 

  22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у 
тому числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування   330,00 330,00 188,41 -141,59 57,09 

  22090200 
Державне мито, не віднесене до інших 
категорій   0,00 0,00 0,31 0,31 0,00 

  22090400 

Державне мито, пов`язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 
  130,00 130,00 49,36 -80,64 37,97 

  24000000 Інші неподаткові надходження   159,00 159,00 156,70 -2,30 98,55 

  24060000 Інші надходження   159,00 159,00 156,70 -2,30 98,55 

  24060300 Інші надходження   159,00 159,00 156,70 -2,30 98,55 

  30000000 Доходи від операцій з капіталом   150,00 150,00 266,25 116,25 177,50 

  31000000 
Надходження від продажу основного 
капіталу   150,00 150,00 266,25 116,25 177,50 

  31010000 

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або 
територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, безхазяйного 
майна, знахідок, а також валютних 
цінностей і грошових коштів, власники 
яких невідомі  150,00 150,00 266,25 116,25 177,50 

  31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а 

також валютні цінності і грошові кошти, 
власники яких невідомі   150,00 150,00 266,25 116,25 177,50 

  40000000 Офіційні трансферти   24984,20 26138,70 26138,70 0,00 100,00 

  41000000 Від органів державного управління   24984,20 26138,70 26138,70 0,00 100,00 

  41030000 Субвенції   24984,20 26138,70 26138,70 0,00 100,00 

  41035000 Інші субвенції  24984,20 26138,70 26138,70 0,00 100,00 

Всього без урахування трансферт 82642,00 99588,20 98775,06 -813,14 99,18 

Всього 107626,2 125726,9 124913,76 -813,14 99,35 

      

 
 
  ККД Доходи 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

ЗАТВЕРДЖ

ЕНО на 

2016 рік 

(тис.грн.) 

ЗАТВЕРД

ЖЕНО на 

2016 рік з 

урахуванн

ям змін 

(тис.грн.) 

Фактичні 

надходженн

я за 2016 рік 

(тис.грн.) 

відхилен

ня 

фактичн

их 

надходже

нь до 

уточ.пла

ну на 

2016 рік, 

(+/-) 

тис.грн. 

рівень 

викон.     

2016 ріу 

(%) 
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  10000000 Податкові надходження   58,00 58,00 56,68 -1,32 97,72 

  19000000 Інші податки та збори  58,00 58,00 56,68 -1,32 97,72 

  19010000 Екологічний податок  58,00 58,00 56,68 -1,32 97,72 

  19010100 

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення  57,00 57,00 54,84 -2,16 96,20 

  19010300 

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях 
чи на об`єктах, крім розміщення окремих 
видів відходів як вторинної сировини  1,00 1,00 1,84 0,84 184,03 

  20000000 Неподаткові надходження   9190,00 15665,00 24726,40 
15536,4

0 269,06 

  24000000 Інші неподаткові надходження   5000,00 5000,00 13891,41 8891,41 277,83 

  24170000 

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного 
пункту 5000,00 5000,00 13891,41 8891,41 277,83 

  25000000 Власні надходження бюджетних установ   4190,00 10665,00 10834,99 6644,99 258,59 

  25010000 

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством  4190,00 4660,00 4828,54 638,54 115,24 

  25010100 

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю  4185,00 4655,00 4812,45 627,45 114,99 

  25010300 
Плата за оренду майна бюджетних 
установ   5,00 5,00 16,08 11,08 321,69 

  25020000 
Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ   0,00 6005,00 6006,45 6006,45 0,00 

  25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,00 248,20 209,00 209,00 0,00 

  25020200 

Кошти, що отримують бюджетні 
установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних 
установ для виконання цільових заходів, 
у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та 

розміщених на них інших об`єктів 0,00 5756,80 5797,45 5797,45 0,00 

  30000000 Доходи від операцій з капіталом   8800,00 8800,00 7034,19 -1765,81 79,93 

  31000000 
Надходження від продажу основного 
капіталу   100,00 100,00 103,00 3,00 103,00 

  31030000 

Кошти від відчуження майна, що 
належить Автономній Республіці Крим та 
майна, що перебуває в комунальній 
власності   100,00 100,00 103,00 3,00 103,00 

  33000000 
Кошти від продажу землі і 
нематеріальних активів  8700,00 8700,00 6931,19 -1768,81 79,67 

  33010000 Кошти від продажу землі   8700,00 8700,00 6931,19 -1768,81 79,67 

  33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим 8700,00 8700,00 6931,19 -1768,81 79,67 

  40000000 Офіційні трансферти   0,00 11740,00 11740,00 0,00 100,00 

  41000000 Від органів державного управління   0,00 11740,00 11740,00 0,00 100,00 

  41030000 Субвенції   0,00 11740,00 11740,00 0,00 100,00 

  41035000 Інші субвенції  0,00 11740,00 11740,00 0,00 100,00 

  50000000 Цільові фонди   710,00 710,00 1065,37 355,37 150,05 

  50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади   710,00 710,00 1065,37 355,37 150,05 

Всього без урахування трансферт 18758,0 25233,0 32882,6 14124,6 175,30 

Всього 18758,0 36973,0 44622,6 14124,6 146,31 

Всього по бюджету 126384,2 162699,9 169536,4 6522,86 104,00 
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6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 

6.1.Освіта,  спорт, культура , охорона здоров'я 

 У системі освіти працює: 

 7 дитячих садочків : 

№ назва ДНЗ потужність кількість груп 
фактично  

по списку 

1.  
ДНЗ «Орлятко» (загального 

розвитку) 
95 5 160 

2.  
ДНЗ «Росинка» (центр 

розвитку дитини) 
250 11 346 

3.  
ДНЗ «Ромашка» 

(компенсуючого типу) 
95 5 208 

4.  
ДНЗ «Намистинка» 

(комбіного типу 
75 5 180 

5.  
ДНЗ «Чебурашка» 

(комбінованого типу) 
266 12 436 

6.  
ДНЗ «Теремочок» 

(комбінованого типу) 
240 11 456 

7.  
ДНЗ «Яблунька» 

(загального розвитку) 
154 8 298 

Проводиться реконструкція для збільшення потужності ДНЗ Колобок та ДНЗ 

Яблунька. 

В місті функціонують загальноосвітні заклади: ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 2;ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ; ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. 

 Філія вечірньої школи  навчає учнів м.Вишневе та  семи прилеглих населених 

пунктів (близько 160 учнів, 5 класів); 

          Вишнівський центр творчості дітей та юнацтва має 9 творчих об»єднань  (55 

гуртків), які відвідують більше 2 тис.  дітей. 

 В місті функціонує Вишнівська дитяча школа мистецтв (музичне і художнє 

відділення), де навчається 500 дітей; 

 Спортивний напрямок має значні досягнення: 
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     В місті знаходиться районна дитяча юнацька спортивна школа, яку  відвідує 860 

дітей, які займаються у секціях плавання, дзюдо, самбо, сумо, фехтування, легкої 

атлетики та у інших секціях. Вихованці школи є чемпіонами світу та Європи, 

багаторазовими чемпіонами України різних вікових категорій. Видатні спортсмени 

міста:  

Віктор Мужчина - заслужений тренер України; 

1.Ярьомко Світлана Миколаївна – заслужений майстер спорту, трикратна призерка 

Всесвітніх ігор з боротьби сумо в м. Калі (Колумбія);  

2.Савчук Олеся Романівна – багаторазова призерка світу та Європи з боротьби 

самбо; 

3.Петрущак Марія Іванівна –призерка світу та Європи з боротьби самбо; 

4.Регеда Сергій Володимирович – майстер спорту України, бронзовий призер 

юнацького чемпіонату Світу 2011 року, багаторазовий чемпіон України з легкої 

атлетики (метання молоту); 

5. Кирило Чупринін  - призер чемпіонату Європи з метання диска, переможець 

Кубків світу та Європи з ігор горців. Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, 

Почесний громадянин міста Вишневе та Києво-Святошинського району. 

6. Міхеєв Віталій Вікторович – бронзовий призер чемпіонату Євразії з кікджитсу, 

срібний призер чемпіонату України з  ушу-санда. 

7.  Іван Гришин -  багаторазовий володар кубку Європи з метання диску.  

Рішенням V сесії VІІ скликання від 24 грудня 2015 року було оголошено 2016 рік – 

роком спорту та здоров’я. Залучені всі депутати міської ради до участі у проведенні 

заходів по оздоровленню та спортивному вихованню мешканців міста. 

В місті створені належні умови для заняття мешканцями фізкультурою та 

спортом. Працює футбольний клуб  «Вишневе». 

Зроблено капітальний ремонт спортивних майданчиків по: 

 - вул.Балукова, 1 (футбольний); 

 - вул.Святоюріївська, 20 (баскетбольно-волейбольний); 

 - вул.Південна, 7 (тенісний корт, баскетбол). 

 Також в процесі модернізація футбольного поля по вул.Європейська. Проведена 

ревізія всіх спортивних споруд міста, які потребують ремонту для подальшого їх 

оновлення. 

 У 2016 році проведені наступні заходи спортивного напряму: 

 - шаховий турнір серед школярів міста Вишневе; 

 - відкритий чемпіонат Київської області з жиму лежачи та підйому на біцепс; 

 - Всеукраїнський турнір з дзюдо. 

 - показові виступи з воркауту; 

 - Всеукраїнський турнір з боксу; 

 - фестиваль бойових мистецтв; 

 - турнір з армрестлінгу; 

 - чемпіонат України з футболу серед дітей ”Olimp CUP”; 

 - кубок Вишневого серед школярів з міні-футболу; 

 - турнір з вуличного баскетболу; 

 - турнір з настільного тенісу; 

 - відкритий турнір з волейболу серед мешканців Південного масиву. 

 В місті функціонують приватні навчальні центри: НЦ “Кар’єра”, “Студія Еліт 

А+А”, “English Club”(навчання іноземних мов), Студія бально-спортивних танців , 

дитяча школа «Ерудит», Центр технічної творчості та інші, дві авто школи, та ін. 

Активно працюють у місті громадські організації - Рада ветеранів, Інвалідів війни і 

Збройних Сил. Окрім допомоги членам організації, вони проводять патріотично-

виховну роботу серед молоді, приймають участь у загальноміських заходах.  

 

Культурно-мистецьке спрямування: 

 У м.Вишневе працює краєзнавчий музей, бібліотека для дорослих, бібліотека 

для дітей, міський хор “Вишневий дзвін”, дитячий танцювальний колектив та 
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унікальний ”Театр на ходулях”,  танцювальна студія “Гармонія”, танцювальний гурток 

“Алегро”, спортивний клуб СК «Вишневе”, секція “Карате”, тренувальна зала. 

Вишнівський Центр творчості дітей та юнацтва, Школа мистецтв, Студія бально-

спортивних танців, «Англійський  клуб», дитяча школа «Ерудит», Центр технічної 

творчості, навчальний центр «Кар’єра» та інші.  

            Виходить газета  Вишневої міської ради «Наше місто»,   інформаційна 

телевізійна програма. 

  

      Метою діяльності закладу «Палац культури і мистецтв» м. Вишневе є задоволення 

культурних потреб мешканців міста Вишневе Києво-Святошинського району 

Київської області в розвитку культури, художньої творчості, самодіяльної творчої 

ініціативи, духовному збагаченні, навчанні етики та естетики, креативному мисленні, 

організації дозвілля.                             

В рамках Програми розвитку культури в 2016 році в закладах культури було 

організовано та проведено ряд культурно-мистецьких заходів по відзначенню 

державних та міських свят, зокрема: 

 - відзначення Дня Соборності України; 

 - вечір-вшанування ”В колі бойових побратимів” з нагоди Дня пам’яті воїнів-

інтернаціоналістів, учасників бойових дій; 

 - вечір-вшанування ветеранів війни та праці, присвячений Дню захисники 

Вітчизни; 

 - вшанування кращих жінок Вишневого з нагоди Міжнародного жіночого Дня 8 

Березня; 

 - тематичний вечір, присвячений Шевченківським дням: ”Ми чуємо тебе, 

Кобзарю, крізь століття”; 

 - вечір-реквієм, присвячений річниці Чорнобильської трагедії: ”Чорнобиль – 

біль наш довічний”; 

 - урочистості та святковий концерт з нагоди Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні; 

 - свято матері ”Ми матір називаємо святою”; 

 - урочисте святкування Дня молоді та Дня Конституції України; 

 - відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; 

 - відзначення Дня Державного Прапора України; 

 - святкування Дня Незалежності України ”25 років Незалежності”; 

 - відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек ”Скарбниця мудрості людської”; 

 - вечір до Дня захисника України ”Батьківщина понад усе”; 

 - літературно-музичний вечір  до 160 річниці з Дня народжзення Івана Франка; 

 - День інваліда; 

 - Свято Святого Миколая; 

 - Новорічні та Різдвяні свята. 

 

      Населення міста обслуговує Вишнівська міська лікарня. 

Перелік лікувально-профілактичних структур, які входять до складу 

Вишнівської міської лікарні: 

1.Стаціонар (вул.Машинобудівників, 7): 

- неврологічне відділення; 

- терапевтичне відділення; 

- педіатричне відділення. 

2.Поліклініка для дорослих (вул.Європейська, 43): 

- терпевтичне відділення; 

- хірургічне відділення; 

- клініко-діагностична лабораторія; 

- рентгенологічний кабінет; 

- фізіотерапевтичний кабінет. 

3.Педіатричне відділення поліклініки (вул.Європейська, 31). 
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4.Жіноча консультація (вул.Святошинська, 31). 

5.Стоматологічне відділення поліклініки (вул.Європейська, 21). 

6.Внутрішньолікарняна аптека (вул.Європейська, 21). 

7.Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини (вул.Г.Сковороди, 10). 

8.Пункт невідкладної медичної допомоги (вул.Машинобудівників, 7). 

 В 2016 році на медичне забезпечення було направлено з бюджету 12,57 

млн.грн., а саме: 

 - придбання рентгенапарату Villa Sistemy Medical – 5,0 млн.грн. 

 - придбання апарату УЗД – 0,8 млн.грн. 

 - придбання обладнання для лабораторних досліджень – 1,8 млн.грн. 

 - придбання цифрового відеокольпоскопу Knous – 0,2 млн.грн. 

 - придбання обладнання для відділення жіночої консультації – 0,3 млн.грн. 

 - придбання санітарних автомобілей для невідкладної меддопомоги на базі  

Citroen (2 од.)  - 0,72 млн.грн. 

 - придбання промислової пральної машини Imesa для стаціонарного відділення – 

0,2 млн.грн. 

 - придбання стоматологічної установки – 0,2 млн.грн. 

 - придбання комп’ютерної техніки (17 од.) – 0,2 млн.грн. 

 - придбання меблів для відділення жіночої консультації – 0,1 млн.грн. 

На капітальні ремонти: 

- стаціонарного відділення – 1,45 млн.грн. 

- відділення жіночої консультації – 1,5 млн.грн. 

 На проектування реконструкції будівлі дорослої поліклініки із добудовою 

діагностичного відділення (перехідні видатки) – 0,1 млн.грн. 

 

Співпраця з об’єднаннями громадян та релігійними організаціями 

 В м.Вишневе зареєстровано 31 громадську організацію. Виконком залучав 

громадські організації для проведення масових заходів в місті. Деякі з них були 

представлені в громадській раді при Києво-Святошинській районній державній 

адміністрації. 

 В місті Вишневе діє первинна організація ТОВ ”Червоний Хрест”. Близько 2500 

чол. отримало гуманітарну допомогу (продукти, одяг і речі першої необхідності) та 

Громадська організація ”Молода гвардія за 60”, що нараховує 376 чол., яка щомісячно 

проводить заходи для людей похилого віку. 

 З метою залучення до вирішення проблем міста релігійних громад, участі в 

обговренні та розробці проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань 

державно-церковних відносин, здійснення колективних заходів доброчинного 

характеру в місті діє Духовна Рада. 

 Членами Ради є релігійні організації, що проводять свою діяльність  

в місті, Статути яких зареєстровані у встановленому законодавством України порядку, 

представлені в Раді своїми керівниками або їх уповноваженими особами. 

 

6.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 

З метою підвищення продуктивної зайнятості населення, посилення 

соціального захисту громадян від безробіття в 2016 році  здійснювався комплекс 

заходів, спрямованих на поліпшення структури підготовки та перепідготовки кадрів, 

соціального захисту осіб, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці, 

стимулювання підприємницької діяльності, у тому числі: 

сприяти: 

- збереженню та створенню нових робочих місць;  

- укомплектуванню робочих місць працівниками на об’єктах, де організовано 

громадські роботи, у першу чергу з числа зареєстрованих безробітних;  

- активізації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

незайнятого населення відповідно до потреб економіки;  



 18 

створити:  

- умови для перенавчання осіб з особливими потребами за направленнями центру 

зайнятості та за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;  

- спеціалізовані робочі місця для працевлаштування людей з обмеженими фізичними 

можливостями;  

- посилити мотивацію до праці та свідоме обрання робітничих професій, що 

користуються попитом на ринку праці,  

- шляхом проведення системної профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням.  

В умовах нинішньої економічної ситуації основною метою є забезпечення 

соціальних гарантій громадян, збереження кадрового потенціалу підприємств , 

недопущення зростання рівня безробіття.  

Першочергова увага приділятиметься підвищенню якості робочих місць та 

робітничих кадрів, підвищенню кваліфікації працюючих та забезпечення їх гідною 

заробітною платою. 

На міську програму виконання громадських робіт з бюджету використано  5,8 

тис.грн. 

 

Пріоритетні напрямки діяльності у 2016 році: 

 співпраця з районним фондом зайнятості населення, чітка організація 

прийому громадян, забезпечення резерву спеціалістів, які будуть готові 

перейти на подовжений робочий тиждень та подовжений робочий день для 

реєстрації громадян, у разі різкого збільшення числа звернень; 

 забезпечення виконання та фінансування програми громадських робіт в 

м.Вишневе; 

 активізація роботи з фондом зайнятості щодо вирішення проблем населення  

міста в рамках прийнятих Програм зайнятості, зокрема щодо організації 

оплачуваних громадських робіт як напряму тимчасової зайнятості;  

 проведення роботи щодо розширення кола підприємств, які надають 

інформацію про наявність вільних робочих місць з належними умовами та 

гідною оплатою праці; 

 стажування безпосереднього на виробництві, що забезпечує 

працевлаштування конкретних безробітних і задоволення потреб 

роботодавців;  

 

6.3. Соціальний захист населення та заробітна плата 

У місті діють комплексні міські програми соціального захисту населення: 

”Турбота”, ”Онкологія” та програма підтримки військовослужбовців, мобілізованих 

громадян та членів їх сімей на 2016 рік, які спрямовані на забезпечення комфортного 

соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя 

незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних 

ресурсів міста. В 2016 році профінансовано по програмі ”Турбота” 618 осіб на 

загальну суму 385900 грн., по програмі ”Онкологія” – 184 особи на суму 221000 грн. 

Також були залучені кошти з цільового фонду для надання матеріальної 

допомоги.  

Особливу увагу міська влада приділяє соціальній підтримці 

військовослужбовців, які брали участь в бойових діях в зоні АТО. Було виділено 

103700 грн. матеріальної допомоги 110 сім’ям військовослужбовців для покращення 

соціально-побутових проблем, а також виділено 70000 грн. на лікування поранених в 

АТО. 

В місті проживають і навчаються 39 дітей-сиріт, з них: 

- 32 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- 1 дитина-сирота, яка проживає в прийомній сім’ї; 

- 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, навчається в інтернатній 

установі; 
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- 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в прийомних 

сім’ях. 

 За розпорядженням Президента України дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування щомісячно надається соціальна допомога, розмір якої 

складає дві мінімальні заробітні плати. Діти вищевказаної категорії отримують цю 

допомогу. 

 З бюджету міської ради в 2016 році на лікування та утримання дітей надана 

матеріальна допомога на суму 27100 грн. До Міжнародного Дня інвалідів надана 

матеріальна допомога по 500 грн. на кожну дитину, віком від 0 до 18 років на загальну 

суму 87000 грн. 

Протягом 2016 року діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 

пройшли обстеження в дитячій поліклініці і надали висновки про їх стан здоров’я. В 

літній період майже всі діти оздоровилися і відпочили в таборах. Проводиться 

обстеження житлово-побутових умов проживання дітей в сім’ях опікунів 

(піклувальників), здійснюється контроль за виконанням опікунами (піклувальниками) 

обов’язків щодо своїх підопічних і за цільовим використанням отриманих на дітей 

коштів. Фактів неналежного виконання опікунських обов’язків або нецільового 

використання коштів не виявлено. 

 Для дітей міста організовані та проведені свята з врученням подарунків  

з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, Міжнародного Дня інвалідів, на Новорічні 

ранки. Ці заходи проводились з залученням коштів міської ради. 
Протягом року щомісячно проводились рейди ”Діти вулиці”, ”Ринок”, ”Вокзал”, 

”Канікули”, ”Підліток”, ”Урок”, ”Вулиця”, ”Здоровий побут” з метою виявлення дітей, 

які під час навчання прогулюють уроки займаються бродяжництвом, виявлення 

безпритульних та бездоглядних дітей, запобігання правопорушень, попередження та 

профілактика шкідливих звичок серед дітей та пропаганди здорового способу життя, 

де проведено 10 рейдів. Під час проведення рейдів відвідували сім’ї, батьки яких 

безвідповідально відносяться до виконання батьківських обов’язків відносно своїх 

дітей. 

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  за підсумками 

січня-вересня 2016 року становила   5 975,24 грн., що у 3,6 раз вище прожиткового 

мінімуму для працездатної особи та на 2,4 % більша, ніж у відповідному періоді 2015  

року.  

 

6.4. Розвиток інформаційного простору 

 

      З метою подальшого розвитку інформаційного простору  здійснювалися заходи за 

пріоритетними напрямами:  

- забезпечення відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування,  

- прав громадян на отримання достовірної інформації, формування надійної системи 

зв’язку влади з громадськістю:  

- широке висвітлення засобами масової інформації ходу реалізації реформ, 

ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, місцевою владою, 

які спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в країні та регіоні;  

- підготовка і доведення до редакції  газети «Наше місто» оперативної достовірної 

інформації з питань діяльності міської ради та виконкому, інформації щодо 

висвітлення подій державного та місцевого значення;  

- забезпечення всебічного моніторингу та аналізу стану громадської думки, 

висвітлення пріоритетних питань державної політики, діяльності центральних та 

місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у засобах масової 

інформації з метою оперативного реагування на публікації у пресі, зворотній зв’язок 

між громадськістю та владою, відкритість влади та свободи слова.  

Видатки у сфері розвитку інформаційного простору на 2016 рік: 
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- забезпечено фінансування видатків на діяльність та  утримання КП «Інформ»  в 

сумі 902,9  тис.грн. 

 

6.5. Демографічна ситуація. 

 

Чисельність наявного населення міста (згідно статистичних даних на 01.01.2016 

р.)  становить 39070 чол., постійного населення - 38930 од.  Фактично у місті проживає 

більше ніж 70 тис. чоловік. Таке збільшення кількості населення пов’язане з вигідним 

економіко-географічним положенням міста в центральному регіоні України та в 

безпосередній близькості до столиці м.Києва.  

 У місті Вишневе багато років домінує народжуваність над смертністю населення.  

 

7. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА  ВИШНЕВЕ ЗА 2016 РІК (додається). 

 

 

 

 
Міський голова                                                                            І.В. Діков 

 

 

Начальник відділу фінансів,  

економіки та інвестиційної політики                                      Т.А.Зубченко 

 

                     


