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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 її 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 

Міський голова м.Вишневе – Діков Ілля Валерійович; 

Телефон приймальні:  (04598) 5-26-44 ;  (044) 239-00-40 

Факс:     (04598) 6-00-40 

Офіційний сайт Вишневої міської ради     http://vyshneve.org./ 
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 Розмір території міста з зазначенням основних категорій земель: 

 

Межі міста Вишневе згідно Генерального плану (внесення змін), затвердженого рішенням 

Вишневої міської ради ХХХVІ сесії V скликання від 21.05.2009 року ”Про затвердження 

Генерального плану міста Вишневе” складає 968,0 га. 

Територія міста розподіляється наступним чином: 

 1.Забудовані території – 890,0 га, з них: 

- квартали житлової забудови – 190,3 га 

- заклади та підприємства обслуговування – 77,8 га 

- парки та сквери – 54,7 га 

- вулиці – 77,7 га 

- промисловість, комунально-складські, в тому числі комерційного використання – 359,9 

га 

- кладовище – 18,6 га 

- залізниця – 87,1 га 

2.Незабудовані території – 78,0 га, з них: 

- інші озеленені території – 39,9 га 

- інші території (окремі вільні території в сельбищній та промислових зонах, вздовж 

залізниці) – 23,8 га. 

Населення  міста має стабільну тенденцію до зростання. 

 Чисельність жителів м.Вишневе за даними Всеукраїнського перепису населення становила 

32000 чоловік, згідно статистичних даних, станом  на 01.01.2012 р. – 39075 чоловік, в тому числі: 

жінок  - 20319; 

чоловіків  - 18756. 

Фактично у місті проживає більше ніж 55 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. 

 

1. Цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку    міста Вишневе у 

2014 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, розвитку 

конкурентоспроможного промислового і сільськогосподарського виробництва, покращення 

фінансового стану підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу. 

З метою реалізації зазначених цілей визначено основні пріоритетні напрями розвитку: 

 реальний сектор економіки – створення умов для поступового перетворення 

господарського комплексу у високоефективну систему, спрямовану на забезпечення стабільного 

зростання обсягів виробництва, створення сприятливого ринкового середовища, та 

стимулювання інвестиційно-інноваційного перетворень. 

Спрямовано основні зусилля на забезпечення прогнозованості економічної і соціальної 

політики для життєдіяльності населення  міста та бізнес-середовища на основі підвищення 

конкурентоспроможності економіки та зміцнення економічної, енергетичної, продовольчої та 

екологічної безпеки.  

соціальна сфера – забезпечення послідовного та стійкого зростання показників, які 

характеризують рівень життя населення  та в першу чергу збільшення грошових доходів 

населення; 
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 гуманітарна сфера – створено  необхідні умови для збереження і зміцнення 

репродуктивного здоров’я населення, підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого 

віку, забезпечення розвитку освіти, спорту, культури, відпочинку; 

Вирішення вказаних завдань здійснювалося шляхом реалізації пріоритетних напрямів 

щодо поступального та збалансованого розвитку економічної та соціальної сфери : 

 нарощування темпів приросту інвестицій: збереження позитивної інвестиційної 

динаміки як внутрішнього, так і зовнішнього попиту шляхом  створення в місті сприятливого 

інвестиційного клімату, стимулювання інвестиційної діяльності підприємств та організацій, 

подальшого формування привабливого інвестиційного іміджу  за рахунок: презентації 

інвестиційних пропозицій  на міжнародних економічних та інвестиційних форумах і виставках, 

розміщення на веб-сторінці інвестиційних пропозицій підприємств і організацій міста 

українською та англійською мовами. 

 розбудова ефективного промислового сектору: перетворення його у 

високоприбуткову галузь економіки шляхом продовження формування інфраструктури 

підтримки інновацій, введення в дію нових виробничих потужностей, залучення інвестиційних 

ресурсів, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що дасть можливість 

задовольняти матеріальні та соціальні потреби населення. 

 забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва й підвищення його ролі у 

соціально-економічному житті міста: усунення перешкод для започаткування та розвитку 

підприємницької діяльності, забезпечення їх рівного доступу до ресурсів , активізація фінансово-

кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів малого бізнесу шляхом часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що їм надаються на реалізацію інвестиційних 

проектів, сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції малих підприємств. 

 запровадження стратегії планування використання земельних ділянок: 

забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, забезпечення прозорого продажу 

земельних ділянок на аукціонах, проведення робіт щодо відновлення земельного фонду , 

розробка містобудівної документації, визначення принципових підходів до вирішення питання 

щодо планування, забудови та іншого використання території . 

 Досягнення вищезазначених пріоритетних напрямів розвитку економіки забезпечило 

наповнення бюджету ( виконання  становить 108,0 %) та дозволило спрямувати фінансові 

ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання 

державних соціальних стандартів та гарантій: 

 зростання добробуту та підвищення рівня життя населення: підвищення рівня 

доходів мешканців міста шляхом зростання заробітної плати та збільшення її частки у структурі 

доходів населення, поліпшення якості робочих місць та якості трудового потенціалу , його 

конкурентоспроможності на ринку праці та вжиття заходів щодо запобігання росту безробіття в 

умовах впливів міжнародного розподілу праці, створення умов для гігієни і безпеки праці, 

подальше підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, розвиток пенсійного 

реформування, подальше розв’язання проблем соціально-побутової, медичної, натуральної і 

грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, громадянам похилого віку та 

інвалідам. 

 забезпечення всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства: створення мешканцям міста умов рівного доступу до якісної освіти, продовження 

роботи із створення умов для здобуття повноцінної освіти різними категоріями дітей, створення 

умов для відродження та розвитку культури на території міста, забезпечення умов для творчого 

розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, 

поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в місті.  

 здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення стану 

навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих речовин в 
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атмосферне повітря, скидів забруднюючих стоків у поверхневі водойми та поліпшення якості 

питної води, впорядкування поводження з твердими побутовими відходами. 

 забезпечення населення, підприємств та організацій якісними житлово-

комунальними послугами та створення конкурентного середовища на ринку житлово-

комунальних послуг: залучення інвестицій для проведення реконструкції, капітального ремонту 

та модернізації і розвитку житлового фонду та систем водо-, теплопостачання та водовідведення; 

забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства; 

формування ринку послуг з управління та утримання багатоквартирних будинків, посилення 

контролю за їх якістю. 

 

2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

  

       Всього в м.Вишневе зареєстровано ( згідно даних статистики) 2877 підприємства, що 

становить 30,9 % від зареєстрованих в районі. 

Промисловість 

 Станом на 01.01.2015 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 2014 рік складає 1281,4 млн.грн. Обсяг виробленої промислової продукції 

становить 1673,7 млн.грн. 

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

реалізованої промислової продукції ( 26 % від обсягу по району).    

 Транспортна галузь 

 Станом на 1 січня 2015 року в місті зареєстровано 86 транспортних підприємства, з них 38 

підпрємств, які мають власний автотранспорт ( 1343 трансп.одиниці), в т.ч. 11 автотранспортних 

підприємства різних форм власності.  

Автобусним сполученням місто забезпечене в різних напрямках, особливо сполученням з м.Київ. 

Основні перевізники та маршрути: 

            - ПП “А.Т.Н.” (мініавтобус № 717); 

 - ТОВ “А.Т.Н.” (мініавтобуси №№ 716, 820); 

 - ТОВ “Надія-2000” (мініавтобус № 169); 

 - ТОВ “Пріор Столиця” (мініавтобус № 302); 

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

 - ТОВ “Автогруп” (мініавтобус № 723,№732); 

            - ПП Ковальчук ( №301,306) 

 - таксі “Ера” (цілодобово), інші . 

Крім того через місто проходять транзитні маршрути. 

    

 

 Науково-інноваційна діяльність 

У 2014 році продовжено виконання робіт над подальшим розвитком інноваційних заходів 

на підприємствах та в установах міста, по наступних напрямках: 

І. Промисловість 

 

№ 

п/п 

Назва технологічного процесу, 

 нового виду продукції 

 

1. ПАТ «Вімм Біль Данн Україна»  

- Дитяче харчування «Агуша»: творожки та йогурти із фруктовим наповнювачем  

- Йогурт «Чудо» з фруктовим наповнювачем   

2 ВАТ «Ливарно-ковальський завод»  

- Технологічний процес лиття за моделями, що газифікуються  
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- Технологічний процес лиття сталі у піщано-глинясті форми  

- Лавки  

- Каміни  

- Огорожі  

3. ЗАТ «Вишнівська взуттєва фабрика»  

- Виготовлення нової технологічної оснастки  

  (удосконалення моделей робочого черевика) 
 

4. ДП «ЖМЗ «Візар»  

Нові види продукції 

- Комплектуючі спец вузлів 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. 

 

- Освоєння апарату технології повірки електрожгутових вузлів з допомогою 

комп’ютерів. 

 

 

Споживчий ринок 
Позитивна динаміка нарощування обсягів роздрібного товарообігу, як і в попередні 

роки зберігалася і у 2014 році і становить 1234,4 млн.грн. Оптовий товарообіг становить 

3191,5 млн.грн. Станом на 1 січня 2015 року в місті зареєстровано 541 торгівельне 

підприємство.  

Будівництво  

Станом на 1 січня 2015 року в місті зареєстровано 192 будівельних підприємства. 

В 2014 році ТОВ «Вишнівськміськреконструкція» введено в експлуатацію житлові 

будинки по вул.Л.Українки, по вул.Піонерській (забудовник –Гайдайчук П.Л.), садибні житлові 

будинки у КІЗ Діброва. Введено в експлуатацію готель по вул..Київській. 

Проведені будівництво, капітальні ремонти та реконструкції нежитлових приміщень та 

сплачено до бюджету коштів пайової участі на суму 5907,1 тис.грн., що в 3,2 рази більше від 

2013 року. 

Обсяги виконаних будівельних робіт за 2014 рік становлять36740,0 тис.грн. , реалізованих 

- 47188 тис.грн., з них 

-житлове будівництво- 3040,0 тис.грн. 

-нежитлове будівництво – 1881,3 тис.грн. 

- інженерні споруди та інше – 42266,7 тис.грн.  

Проводились будівельні роботи по добудові дитячої поліклініки на 1,0 тис.кв.м (потужністю 

360 від.за зміну), які завершилися у 2014 році (грудень). Проводилось будівництво 

багатоквартирних житлових будинків в м.Вишневе: замовник- НАУ. та ТОВ 

«Вишнівськміськреконструкція». 

  

3. Інвестиційна діяльність 
В місті здійснювали діяльність 19 спільних підприємств,  з часткою (%) участі прямого інвестора 

у статутному капіталі: 

100 % -10 під-в 

50 % - 1 

Від 1-50 % - 3 

Від 50-100 % - 5 . 

Капітальні інвестиції  -125946 тис.грн. 

Обсяг іноземних інвестицій – 106910,7 тис.грн.  
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Головним джерелом інвестування у 2014 році, як і у попередні роки, були власні кошти 

підприємств та організацій .  

  

4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

        Виконання плану соціально-економічного розвитку міста у 2014 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. 

     Навіть в таких складних умовах КП « Вишнівськтеплоенерго»  провело реконструкцію котла 

ПТВМ-30М  на центральній котельні міста з встановленням утилізатора тепла вартістю 950 

тис.грн., що дозволило підвищити ККД котла та скоротити обсяг використання природного газу. 

Також була проведена реконструкція вузлів обліку природного газу на котельні по вул. Київській  

та вул. Першотравневій вартістю до 440 тис.грн. Для впровадження в місті економних підходів 

використання природного газу, дві школи міста  - № 3 та № 4 переведені на використання 

автономного опалення, яке виробляється на модульних котельнях, побудованих біля шкіл, які 

працюють на відновлювальному твердому палеві. Головним питанням у роботі КП « 

Вишнівськтеплоенерго» у 2014 році було безперебійне забезпечення котелень міста природним 

газом для підігріву гарячої води в між опалювальний період. До проведення планової зупинки 

котелень міста на проведення профілактичних робіт у серпні місяці, практично кожен день 

зусиллями міського голови Іллі Дікова та керівника КП Петра Трегуба, проводилися важкі 

перемовини з газопостачальниками щодо постачання газу до котелень міста. В окремі періоди 

місто Вишневе було практично єдиним містом у Київській обл.., яке забезпечувало мешканців 

підігрівом гарячої води. 

    Розпочато роботи по встановленню котла на 12 МВт за рахунок інвестора – ТОВ 

«Екотеплоресурс» на базі КП Вишнівськтеплоенерго, що дасть можливість перевести один з 

резервних котлів для опалення на тверді види палива: пелети та деревні відходи,  орієнтовною 

вартістю близько 5 млн.грн. За рахунок цього місто планує отримати економію до 6-7 млн.куб.м 

природного газу в рік. При потужності 10-12 ГКал на годину цей котел має можливість в 

повному обсязі забезпечити мешканців гарячою водою в міжопалювальний період та економити 

природний газ. 

     Дві школи міста №3 та №4 переведені на отримання тепла за рахунок модульних котелень, які 

працюють на пелетах.Роботу котелень організовано як інвестиційний проект ТОВ «ВПК». 

     Місто та комунальні підприємства вчасно і в повному обсязі провело підготовці роботи влітку 

2014 року для якісної підготовки до роботи в опалювальний сезон. Місто надало додатково 300 

тис. бюджетних коштів для закупки необхідним матеріалів та арматури.  

    Комунальне підприємство « Вишнівськводоканал» продовжує роботу з забудовниками в місті, 

щодо розвитку міської комунальної мережі водопостачання та водовідведення з залученням 

інвестиційних коштів. За рахунок інвестиційних коштів в сумі 342 тис.грн. Також проведено 

заміну ділянки магістральної водопровідної мережі Ду-600 довжиною до 100 м. на вул. 

Київській. також замінено ділянку мережі водопостачання Ду-100 довжиною до 450 м. на 

південній стороні міста. Враховуючи зміни до законодавства України та відсутність право 

встановлювальних документів  на право власності громади міста на об’єкти водопровідно-

каналізаційної мережі, виконано великий обсяг робіт по  приведенню документації в належний 

стан. 

     Великий обсяг робіт виконало комунальне підприємство «Управління міським 

господарством». Як ніколи велика увага приділялася модернізації мереж енергопостачання 

житлових будинків. По окремим будинкам, де були відсутні контури заземлення, проведено 

монтаж необхідного обладнання і цей конструктивний недолік проектів будинків застарілої 

конструкції усунуто. Також планово проводяться роботи по підвищенню максимальної 

потужності в мережах будинків, яка враховую суттєве збільшення навантаження на електричні 
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мережі внаслідок  застосування мешканцями додаткових побутових електроприладів високої 

потужності. 

      Проводяться роботи по встановленню індивідуальних котлів на дровах в КП УМГ з метою 

зменшення споживання природного газу  та економії бюджетних коштів близько 100 тис.грн. в 

рік.. 

     В плановому порядку в КП « УМГ» проведено капітальний ремонт покрівель житлових 

будинків на суму 1705 тис.грн.( головним чином в будинках застарілого житлового фонду по вул. 

Святошинській та Вітянській). Проведено капітальний ремонт прибудинкової території будинку 

№ 22 по вул. Жовтневій на суму 383 тис. грн. 

    Для покращення стану дорожнього господарства міста , виконано капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Піонерська, Лесі Українки, Червоноармійська, Жовтнева та Святошинська на 

загальну суму біля 1 млн.грн. за рахунок державних субвенцій на суму 1млн.240 тис.грн. 

проведено ремонт доріг міста. Значна робота проводилася для покращення благоустрою міста та 

покращенню санітарного стану. Під час весняного двомісячника по благоустрою ліквідовано всі 

несанкціоновані місця накопичення сміття, проведено зрізання та кронування застарілих та 

аварійних дерев ( в кількості до 200 шт.), висаджено квітники. 

     У 2014 році завершено капітальний ремонт приміщення дитячої поліклініки. Виконано обсяг 

робіт на суму 4 млн.290 тис.грн. Додатково проводилося укріплення перекриття між першим та 

другим поверхами будівлі, де розташована дитяча поліклініка по вул. Жовтневій 31-а, з 

урахуванням висновків експертизи про дефекти виконання будівельних робіт . 

    У 2014 році ткож розпочато проект реконструкції центральної частини вулиці Жовтнева з 

будівництвом зони відпочинку та штучного футбольного поля з трибунами та спеціалізованими 

приміщеннями. Виконано дві черги робіт з благоустрою території, прилеглої до вул. Жовтнева та 

підготовлено основу футбольного поля. Всього у 2014 році використано на ці заходи 3 млн.790 

тис. грн.. 

     Враховуючи гостре питання нестачі місць у дитячих садочках, проводяться роботи по 

відновленню будівлі бувш. дитячого закладу « Колобок» по вул. святошинська 48.  Розроблено 

проект реконструкції цієї будівлі. Проводяться проектні роботи по реконструкції інших існуючих 

дитячих садочків з урахуванням можливості їх добудови. Для покращення роботи існуючих 

садочків місто виділило 672 тис.грн. на ремонтні роботи та придбання необхідного обладнання. 

Особлива увага приділялася можливості дитячих закладів використання автономних схем 

забезпечення підігріву гарячої води. 

Утримання автомобільних доріг  
В місті постійно проводяться роботи згідно міської програми з реконструкції доріг та 

тротуарів. З наявних 35 км доріг, що розташовані в місті Вишневе, капітально відновлено до 80% 

асфальтного покриття. По основним вулицям міста проведено реконструкцію тротуарів з 

застосуванням тротуарної плитки. 

№ Назва витрат 

Затвер
джени
й план 
на рік  
 (тис. 
грн.) 

Уточнен
ий план 

за  
2014 р. 
тис.грн. 

Фактичне  
виконання 

, 
тис.грн. 

Рівень 
фактичного 
виконання 

до 
уточненого 
плану за рік  

(%) 

 
відхилення 
фактичних 
видатків 

до 
уточненого  
плану  за 

рік 
(+,-) 

(тис.грн.)  

1. 

Кап.видатки на ремонт доріг за 
рахунок 
 субвенції з державного бюджету 1912,6 2216,6 2110,1 95,2 -106,5 

  з них: вул.Л.Українки 702,6 702,6 699,4 99,5 -3,2 

  вул.Залізнична 0,0 304,0 303,8 99,9 -0,2 

  вул.Промислова 820,0 820,0 717,0 87,4 -103,0 
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  вул.Ватутіна 390,0 390,0 389,9 100,0 -0,1 

2 

Капітальний ремонт доріг та 
вулиць- заборгованість по суду 
по вул.Балукова,5 та вул. 
Ватутіна 
( залишок коштів міського 
бюджету) 0,0 19,6 19,5 99,5 -0,1 

3 
Кап.ремонт вул.Ватутіна 20-20а(за 
рахунок залишку субвенції) 0,0 149,378 149,377 100,0 0,0 

4 
Поточний ремонт та витрати на 
 утримання доріг і вулиць 445,0 455,0 285,3 62,7 -169,7 

  
придбання інвентарю, 
матеріалів,тощо 270,0 230,3 177,4 77,0 -52,9 

  
поточний ремонт зливної каналізації 
по вул.Л Українки- вул.Ломоносова 0,0 39,8 39,7 99,9 0,0 

  

поточний ремонт доріг - 
заборгованість  
( за рах залишку) 0,0 10,0 9,9 99,0 -0,1 

  

безпека дорожнього руху 
(обмежувачі руху,шляхові 
знаки,дорожня розмітка,тощо) 175,0 175,0 58,3 33,3 -116,7 

  Р А З О М : 2357,6 2840,578 2564,3 90,3 -276,3 

  

          

5. ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ 

 

Виконання міського бюджету за 2014 рік. 

       

    

       

Загальний фонд 

Код бюд 
жетної кла 
сифікації 

Найменування 

ЗАТВЕРДЖЕН
О  

НА  2014, 
(тис.грн.) 

ЗАТВЕРДЖЕН
О  

НА 2014, з 
урахуванням 

змін 
(тис.грн.) 

Фактичні 
надходження 

за 2014 рік 
(тис.грн.) 

відхилення 
фактичних 
надходжень 

до  
плану за 2014 

рік, з 
урахуванням 

змін 
(+,-)тис.грн. 

 рівень 
викон.до 

затверджено
го  

плану  за 2014 
рік з 

урахуванням 
змін, (%) 

  
Доходи, що врах.при визнач.обсягу 
міжбюджетних трансфертів 32231,7 38709,0 41250,3 2541,3 106,6 

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 32130,0 38607,3 41130,3 2523,0 106,5 

22090000 Державне мито 101,7 101,7 120,0 18,3 118,0 

  
Доходи,що не врах.при визнач. 
обсягу міжбюджет.трансфертів 17268,3 17968,3 19950,8 1982,5 111,0 

11020202 

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної 
власності 632,0 632,0 502,5 -129,5 79,5 

11023202 

Авансові внески з податку на прибуток 

198,0 698,0 936,9 238,9 134,2 

13020000 
Збір за спеціальне використання води 

0,0 0,0 0,4 0,4   



 10 

13020200 

Збір за спеціальне використання води 
водних об'єктівмісцевого значення 

0,0 0,0 0,4 0,4   

13050000 Плата за землю, всього 15728,3 15928,3 17684,1 1755,8 111,0 

  земельний податок 6278,3 6278,3 6759,2 480,9 107,7 

  орендна плата за землю 9450,0 9650,0 10924,9 1274,9 113,2 

16010000 
Місцеві податки і збори,нарах. До 
01.01.11 0,0 0,0 -0,1 -0,1   

16010200 комунальний податок 0,0 0,0 -0,1 -0,1   

18000000 Місцеві податки і збори 
619,0 619,0 601,8 -17,2 97,2 

18020000 Збір за місця паркування транс.засоб. 305,0 305,0 304,4 -0,6 99,8 

18030000 Туристичний збір 11,0 11,0 7,6 -3,4 69,1 

18040000 
Збір за провадження деяких видів 
підприєм.діяльності 303,0 303,0 289,8 -13,2 95,6 

21010302 

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств 
та їх обєднань, що вилучається до 
бюджету 1,0 1,0 7,4 6,4 740,0 

21080000 
Інші надходження(адміністративні 
штрафи та інші санкції) 55,0 55,0 54,6 -0,4 99,3 

22080402 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності 

14,5 14,5 12,3 -2,2 84,8 

24060300 Інші надходження  4,5 4,5 111,1 106,6 2468,9 

31010200 

Кошти відреалізації безхазяйного 
майна, знахідок, спадкового майна, 
майна, одержаного територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, а також валютні цінності і 
грошові кошти, власники яких 
невідомі 16,0 16,0 39,8 23,8 248,8 

  Загальний фонд разом 49500,0 56677,3 61201,1 4523,8 108,0 

       

Спеціальний фонд 

Код бюд 
жетної кла 
сифікації 

Найменування 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

НА  2014, 
(тис.грн.) 

ЗАТВЕРДЖЕН
О  

НА 2014, з 
урахуванням 

змін 
(тис.грн.) 

Фактичні 
надходження 

за 2014 рік 
(тис.грн.) 

відхилення 
фактичних 
надходжень 

до  
плану за 2014 

рік, з 
урахуванням 

змін 
(+,-)тис.грн. 

 рівень 
викон.до 
затверд
женого  
плану  

за 2014 
рік з 

урахува
нням 

змін, (%) 

12020000 

Податок з власників  транспортних 
засобів та інших самохідних машин і 
механізмів 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 

12030000 
Збір за першу реестрацію транспортного 
засобу 400,0 400,0 202,2 -197,8 50,6 

18010000 
Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 30,0 30,0 33,5 3,5 111,7 

18041500 

Збір за провадження торговельної 
діяльності нафтопродуктами, скрапленим 
та стиснутим газом на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних 
пунктах 

45,0 45,0 45,3 0,3 100,7 

18050000 Єдиний податок 11800,0 11800,0 16231,0 4431,0 137,6 
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19010000 Екологічний податок 65,0 65,0 33,1 -31,9 50,9 

19050200 
Інші збори за забруднення навколишнього 
середовища 0,0 0,0 -0,2 -0,2   

21110000 
Надходження коштів від відшкодування 
втрат сільгоспвиробництва 0,0 25,0 33,8 8,8 0,0 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої 
діяльності 

5,0 5,0 4,2 -0,8 0,0 

24170000 

Надходження платежів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного 
пункту 

10100,0 10100,0 5907,1 -4192,9 58,5 

25010000 

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством 2100,0 2149,0 2394,4 245,4 111,4 

25020000 
Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 0,0 97,4 103,5 6,1 106,3 

33010000 Кошти від продажу землі 7500,0 7500,0 4863,2 -2636,8 64,8 

31030000 

Кошти від відчудження майна, що 
належить Автономній Республіці Крим та 
майна, що перебуває в комунальній 
власності 70,0 70,0 106,8 36,8 0,0 

41034403 

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальноївласності у 
населених пунктах 1912,6 2216,6 2110,1 -106,5 95,2 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади 235,0 290,0 580,1 290,1 200,0 

  Спеціальний фонд разом  34262,6 34793,0 32648,6 -2144,4 93,8 

  Всього доходів бюджету 83762,6 91470,3 93849,7 2379,4 
102,

6 

 

6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

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

 У системі освіти працює: 

 7 дитячих садочків (наповнення дітей – 1730 діт).  

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (31 клас) 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (37 класів); 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 (41 клас); 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 (41 клас). 

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

пунктів (160 учнів, 5 класів); 

 В місті функціонує Вишнівська дитяча школа мистецтв (музичне і художнє відділення), де 

навчається 420 дітей; 

 Дитячу юнацьку спортивну школу  відвідує 865 дітей, які займаються у секціях плавання, 

дзюдо, самбо, сумо, фехтування, легкої атлетики та у інших секціях. Вихованці школи є 
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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 – двократна 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 -  п’ятиразовий володар кубку Європи з метання диску.  

 

Працює футбольний клуб  «Вишневе». 

 Вишнівський центр творчості дітей та юнацтва має 9 творчих об»єднань  (66 гуртків), які 

відвідують більше 1000  дітей. 

 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.  

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

міський хор “Вишневий дзвін”, 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.  

            Раз у тиждень  виходить газета  Вишневої міської ради «Наше місто», радіопрограма 

"Радіо-Вишневе" , щонеділі інформаційна програма про життя вишнівчан  “Тижневик 

Вишневого”. 

 Населення міста обслуговує Вишнівська міська лікарня, в складі якої стаціонарне 

відділення на 120 ліжок, три поліклініки, медична амбулаторія працівників залізничного 

транспорту, діагностичний центр “Магвед +”, шість приватних стоматологічні клініки. Працює 

пункт міської швидкої допомоги, який обслуговує не тільки хворих мешканців міста, а і 

виїжджає на виклики  в навколишні села  Софіївська  Борщагівка, Крюківщина, Гатне та ін.  

    

   6.2. Демографічна ситуація 

Чисельність наявного населення міста (згідно статистичних даних на 01.09.2014 р.)  

становить 38345 чол. ( 23,2 % від району), постійного населення -38212 од. (23,4 %). Фактично у 

місті проживає більше ніж 55 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. Міграційний рух населення станом на 01.09.2014 р. 

становить +256 чол.,а саме прибулих -583 чол., вибулих- 327 чол. 

Працездатне населення -  близько 15125 осіб, пенсійного віку -  близько 5500 осіб. 

  У місті Вишневе багато років домінує народжуваність над смертністю населення. 

  

6.3. Соціальний захист населення 

План розвитку у сфері соціального забезпечення за 2014 рік 

Згідно міської програми «Турбота»: 
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 Надано з міського бюджету матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста, 

цільової допомоги на лікування на загальну суму 438,6 тис.грн..; 

 Надання  матеріальної допомоги та соціальної підтримки ветеранам війни,інвалідам 

учасникам бойьових дій та їн.категоріям населення на суму 180,3 тис.грн 

 

6.4. Грошові доходи населення та заробітна плата 

 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за підсумками 2014 року 

становила 5844,6 грн.Найбільша заробітна плата по видам економічної діяльності за відповідний 

період була у працівників галузі транспорту  та  промислової галузі . 

7. ВИКОНАННЯ  ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗА 2014 РІК (додається) 

 

 

 

 

 
 

Міський голова                                                                                  І.В.Діков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Готувала: нач.відділу - Зубченко Т.А. 

Погоджено: Василець Д.О. 

 

  


