
ЗАТВЕРДЖЕНО

Всього державний

бюджет

місцевий 

бюджет

інші 

джерела

1.Розвиток комунального 

господарства (будівництво, 

реконструкція, кап.ремонт) 

2141,400 0,000 2141,400 0,000

покращення 

якості надання 

послуг та 

забезпечення 

жителів міста

Внесок до статутного капіталу КП 

"Центр державної реєстрації"

1 кв.

200,0 0,0 200,0 0,0

статутні вимоги

КП "Центр 

державної 

реєстрації"

Внесок до статутного капіталу КП 

"Головне управління 

комунального господарства" 

Вишневої міської ради

2 кв.

200,0 0,0 200,0 0,0

статутні вимоги

КП"ГУКГ"

Внесок до статутного капіталу КП 

"Вишнівськводоканал" Вишневої 

міської ради

2 кв.

600,0 0,0 600,0 0,0

статутні вимоги

КП "Вишнівськ

водоканал"

Внесок до статутного капіталу КП 

"Управління міським 

господарством" Вишневої міської 

ради (для придбання 

теплолічильників)

2  кв.

280,0 0,0 280,0 0,0

задоволення 

потреб жителів 

міста

КП"УМГ"

Придбання обладнання для 

проведення капітального ремонту 

дахової котельні по вул. Л 

Українки, 19

2 кв.

220,0 0,0 220,0

покращення 

якості та 

енергозбережен

ня

КП"УМГ"

Придбання обладнання для 

проведення капітального ремонту 

дахової котельні по вул 

Вітянська,1а

2 кв.

180,0 0,0 180,0

покращення 

якості та 

енергозбережен

ня

КП"УМГ"

Капітальний ремонт   

спортивного ігрового майданчика 

по вул. Жовтнева,51

2 кв.

360,0 0,0 360,0 0,0

задоволення 

потреб жителів 

міста

КП"УМГ"

Капітальний ремонт водостічної 

системи покрівлі житлового 

будинку по вул.Першотравнева 

14-14а

2 кв.

81,0 0,0 81,0 0,0

задоволення 

потреб жителів 

міста

КП"УМГ"

Капітальний ремонт 

прибудинкової території по 

вул.Святошинська, 26

2 кв.

730,4 730,4

покращення рівня 

проживання та 

благоустрою

КП"УМГ"

Капітальний ремонт дитячого 

майданчика по 

вул.Святоюріївська 10/2

2 кв.

50,0 50,0

покращення рівня 

проживання та 

благоустрою

КП"УМГ"

2.Благоустрій міста, 

капітальний ремонт та 

реконструкція доріг, інше: 415,600 0,000 415,600

покращення рівня 

проживання та 

благоустрою

у тому числі за рахунок

рішенням Х сесії VII скликання від 31.03.2016 р. №_____________

Зміни та доповнення до плану
економічного, соціального та культурного розвитку

міста Вишневе на  2016 р.
Заходи програми Термін 

викона

ння

Обсяги фінансування в 2016р., тис. грн. Отриманий 

результат, 

економічний 

ефект

Замовник

 робіт,

відповідальний



Придбання обладнання для 

потреб благоустрою(мотокоси)

2 кв.

181,6 181,6

покращення рівня 

проживання та 

благоустрою

КП"УМГ"

Проект реконструкції 

багатофункціонального 

спортивно-ігрового майданчика 

по вул. Жовтнева м. Вишневе

2 кв.

40,0 40,0

покращення рівня 

проживання та 

благоустрою

КП"ГУКГ"

Проект встановлення світлофору 

по вул. Червоноармійська - вул. 

Святоюріївська

2кв

60,0 60,0

безпека руху

КП"ГУКГ"

Проект капітального ремонту 

вулиці Червоноармійської м. 

Вишневе

2 кв.

91,0 91,0

покращення рівня 

проживання та 

благоустрою

КП"ГУКГ"

Проект капітального ремонту 

шляхового покриття з 

облаштуванням зливової 

каналізації по вул. Б.Гавришів 

м.Вишневе

2 кв.

43,0 43,0

покращення рівня 

проживання та 

благоустрою

КП"ГУКГ"

3.Розвиток закладів соціально-

культурної сфери 

(будівництво, реконструкція, 

кап.ремонт) та ін: 

9301,639 0,000 9301,639 0,000

Покращення 

матеріально 

технічного стану 

будівель(приміще

нь) та якості 

надання послуг,

збільшення 

потужності 

Реконструкція центральної 

алеї та прилеглої території

 паркової зони по вул.

Жовтнева 

1 кв.

780,500 780,5 КП"УМГ"

Коригування проектно-

кошторисної документації на 

будівництво ІІ черги 

загальноосвітньої середньої 

школи № 1 по 

вул.Червоноармійська, 9 в 

м.Вишневе Києво-

Святошинського району, 

експертиза

2 кв.

400,0 0,0 400,0 виконком

Проект та будівництво зовнішніх 

мереж  ДНЗ по вул. 

Святошинська, 48 м.Вишневе

2 кв.

400,0 0,000 400,0 виконком

Авторський нагляд за 

будівництвом громадської 

вбиральні по вул.О Вишні м. 

Вишневе

1-4 кв.

4,1 4,100 виконком

Внесення змін до плану 

зонування території міста 

Вишневе

1-4 кв.

73,1 73,1 виконком

Реконструкція ДНЗ (ясла-садок) 

"Теремочок" по вул. Балукова,3 в 

м. Вишневе

1-4 кв.

1000,0 1000,0 виконком

Реконструкція  ДНЗ (ясла-садок) 

"Яблунька"(1 черга)

1-4 кв.

4000,0 4000,0 виконком

Реконструкція  ДНЗ (ясла-садок) 

"Яблунька"(співфінансування)

1-4 кв.

2384,939 2384,939

УКБ ОДА



Придбання програмного 

забезпечення для комп"ютерної 

техніки, інших нематеріальних 

активів

2 кв.

60,0 60,0

виконком

Придбання обладнання (система 

голосування)

2 кв.

199,0 199,0

виконком

Всього: 11858,639 0,0 11858,639 0,0

Міський голова І.В. Діков


