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громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в
пiдвищення iT конкурентоспроможностi як основи для збаланЬованого
стандартiв та показникiв економiчного розвитку.

Вiдповiдно до Програми, головнi зусилля були спрямованi на закрiплення
економiЧногО зростаннЯ на ocHoBi йогО iнновацiЙно-iнвестицiйноi складовоТ,
ЗабеЗПеЧеННЯ ДОСТУПУ ДО РеЗУльтатiв економiчного зростанн я дляякомога бiльшоткiлькостi громадян, справедливоi оплати працi ,Ъ повноцiнного вiдновлення
робочоi сили, задiяння стимулiв до збiльш"",r" iндивiдуальних доходiв громадян
шляхом пiдвищення продуктивностi працi з метою досягнення головнот мети
розвитку - пiдвищення добробуту населення MicTa.

Вишнева MicbKa територi€шьна |ромада мас важливе соцi€UIьно-культурне,
промислове значення, близькУ перспективу под€Lльшого економiчного i
соцiального розвитку. Населення cTpiMKo зростае. Виникае потреба вищого рiвня
розвитку громади, створення сприятливiших умов для становлення економiчного i
культурного центру.

В умоваЖ економiкu Вuulнева Micbla mерumорiальна zpoMada cbozodHi
вuсmупо€ як окремuй рuнок, ма€ поmунснi спрuяmлuвi переdумовu mапоmенцiал dля поdальu,lоzо соцiально-еконоJиiчноzо ршвumку. fо чuсла
факmорiв, якi вuзначаюmь спецuфiку вuкорuсmання mерumорii mш сmrворююmt
уtиов u dля проересuвноzо розв umку, вidносяmься:

- iнвестИцiйнО привабливi умови для зЕLлучення внутрiшнiх i, особливо,
зовнiшнiх iнвестицiй, що сприя€ економiчному та соцiал""ойу'розвитку регiону;- надзвиЧайнО розвинеНа виробнича база, яка мiстиr" o."o"*ri галузi;- експортний потенцiал. Ряд промислових пiдприсмств експортус свою
продукцiю у краТни ближнього та дальнього зарубiжжя;

- наявнiсть виробничих площ, облаштованих необхiдною iнфраструктурою,
що е наслiдком ринковоi трансформацii економiки i дозволяе нарощувати або
створювати HoBi видИ виробництва з вiдносно незначними витратами;- розвиненi транспортнi комунiкацiТ (залiзниця Киiв-Фастiв, Миронiвка,
Здолбунiв), пiд'iзди до пiдприемств.

мета програми - зростання добробуrу i пiдвищення яко Ti життя населення
економiцi,
зростання

- близькiсть до столицi Украiни (2 км) м. Кисва
адмiнiстративного, наукового, виробничого, транспортного та
центру;

найбiльшого
культурного

- наявнlсть високоТ частки молодi в трудових ресурсах MicTa, демографiчний
picT.

Все це дозволяе нарощувати та створювати HoBi вици виробництва, якi
ВiДПОВiДаТИМУТЬ РеСУРСНОМУ Та виробничоrу поr.нцiалу i соцiаль"r, ,u"данням
розвитку громади з урахуванням iнтеграц йних взасмозв'язкiв.
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основне завданнЯ ПрограМи полягаJIо у вирiшеннi соцiальних проблем та
пiдвищення рiвня життя населення |ромади за рахунок под€Lльшого нарощування
економiЧногО потенцiалУ шляхом сутт€вого зростання обсягiв 

-.urry""*r*r"

iнвестицiй в eKoHoMiKy, розвитку конкурентоспроможного промислового
виробництва, покращення фiнансового стану пiдприемств, розвитку м€шого i
середнього бiзнесу.

головним напрямом оцiально-економiчного розвитку на2о21 pik визначено
покращення умов проживання В громадi, наповнення бюджету Micbkoi
територiальнот громади, розвиток iнфраструктури, iнтенсивний розвитоккомунаJIЬних пiдприемств та вирiшення потреб по забезпеченню додаткових мiсць
у дитячих дошкiльних закладах, що було виконано.

2. розвиток рвАльного CEKTOPf/ ЕкономIки

на територii Вишневот територiальноi громади зареестровано 8002 суб'екта
пiдприемницькоТ дiялъностi, iз них 3890 - -р"д"чних осiб; 4112- фiзичних осiб-
пiдприемцiв.

2.1. Промисловiсть
Станом на 01.01 .2О21

пiдприемств.
року на територii громади заресстровано 26З

найбiльшими за обсягами вироблених та реалiзованих ToBapiB е жмз Вiзар,
Група Компанiй (PEPSICO), ТоВ <Бетон комплекс), ТоВ <.Щельта Медiкел>>,
Група компанiй (АМТТ).

Вишнева мiсъка рада
Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради

економlчного льтYрного

зменшився обсяг виробництва продукцii по вiдношенню до
гIоказника 2020 рокУ в зв'язку iз введенням карантинних обмежень
поширенням гостроТ респiраторноТ
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2

2.2.Тра нспортна галузь

хвороби COVID- 19,

на територii Вишневоi мiськоi територiальнот громади розгалуженатранспортна система. Послуги з перевезень надають приватнi перевiiники, серед
яких: тоВ кКийтраНс>, ТОВ <Клайт>, ПП (А,Т,Н,> Ъа до.rуп"i 1 1 маршрутiв
перевезень пасажирiв маршрутним транспортом.

2.3. Споживчий ринок та торгiвля

Подолання наслiдкiв пандемii COVID-l9, що вкрай негативно вплинули на
дiяльнiсть великоТ кiлькостi пiдприсмств рiзних ceKTopiB економiки

вiдповiдного
в звя'язку iз
спричиненоi



, формування ефективноI торговельноi iнфраструктури споживчого ринку,
здатнот задовольнити зростаючi потреби населення в якiсних ,orupu* ,u
послугах, забезпечення високого рiвня обслуговування у сучасних умовах;о забезпечення реалiзацii державноi полiтики в сферi послуг, спрямованоi на
ВДОСКОНаJIеННЯ ТОРГОВельного та побутового обслуговування населення;о насичення споживчого ринку громади широким асортиментом якiсних
продовольчих та непродовольчих ToBapiB;

о розширення та рацiональне розмiщення мережi пiдприемств торгiвлi i
ресторанного господарства;

о вдосконалення дiяльностi об'сктiв ринкового господарства, завершення
реконструкцiт та будiвництво нових об'ектiв ринкового господарства.

2.4. Розвиток пiдприсмництва

у 2021 роцi здiйснювалися заходи, спрямованi на полiпшення якостi
торгiвелЬногО обслугоВування, пiдтримку вiтчизняного товаровиробника,
запобiгання необrрунтованому зростанню цiн на споживчому ринку, зростання
обсягу роздрiбного товарообороту.

На територii MicTa функцiонують:

Аптеки: 17 од;
Банки: 10 од;
Ринки: 2 <Вишневий> вул. Жовтнева, З0; ринок по вул. Святоюрiiвськiй.
Торговi центри-5 од.:
NOVUS вул. Святошинськ а, 22;
NOVUS вул. Першотравнева, l 8;
FOZZY вул. Промислова, 5.
Квартал вул. Машинобудiвникiв, 1 1.
Черрi мол вул.Киiвська
Супермаркети- 10 од.:
АТБ вул. Святошинська, 22;
АТБ вул. СвятоюрiiЪська;
АТБ вул. Вiтянська ,1;
ФОРА вул. Святошинська, 4О;
ФОРА вул. Жовтнева, 31А;
ФОРА вул. Пiвд енна,2;
ФОРА вул. Першотравнева, 7;
ФОРА вул. Вiтянська, 2;
ФОРА вул. В'ячеслава Черновол а, 46 Б;
ФОРА вул.Киiвська
Магазини продуктовi, промисловi : 34б.
Кафе, ресторани З2;
Фiтнес: 7;

Салони, перукарня 14;



АЗС: 7;
Готелi: 6;

виконання плану с цiа-гtьно-економiчного розвитку громади у 2021 роцiпроводилося в умовах реформування в житлово-комун€шьному господарствi
Украiни i впровадженнi положень Законiв Украiни пйро житлово-комунальнi
послуги)), <<про особливостi здiйснення права власностi в багатоквuрrrрпоrу
будинку>, кПро комерцiйний облiп ,.rrпо"ЪI енергii та водопостачання) тощо.головна увага придiлялася запровадженню нових механiзмiв вiдносин мiжспоживачамИ та надавачами житлово-комун€шьних послуг, необхiдностi
впровадження сучасних та енергозберiгаючих пiдходiв в комун.Lльномуобслуговуваннi населення' скорочення використання природного Гву,
забезпечення н€UIежноТ якостi наданих комун€шьних послуг в умовах виваженого
пiдходу до тарифноТ полiтики.

кП ( Вишнiвськтеплоенерго) по закiнченню опалюв€UIьного сезону 2о20-202l poKiB, в повному обсязi використовувzLло котли на €UIьтернативному твердому
паливi для забезпечення мешканцiв громади гарячою одою в мiж опЕUIюв€uIьний
перiод.

При прОведеннi заходiв по пiдготовцi до оп€шювzUIьного сезону 2021-2022poKiB, кп <Вишнiвськтеплоенерго)) провело великий обсяг ремонтних та
профiлактичних робiт на обладнаннi котелень та по теплових мережах з
проведенням гiдравлiчних випробувань пiдвищеним тиском.

на виконання державноi програми ефективного використання природного
газу та забезпечення режимiв модернiзацii системи тепло забезпечення житлового
фонду, КП <ВиШнiвськтеплоенерго) провело масштабну роботу з iнвентаризацiю
та регулювання режимiв циркуляцiю теплоносiя по багатоквартирних житлових
будинкаХ. ПровоДиласЬ робота пО встановЛеннЮ будинкових приладiв облiку
використаного тепла. Розпочато роботу по проектуванню та встановленню
заг€UIьнобудинкових приладiв постачання гарячоТ води.

для забезпечення ефективного використання електричноi енергiI та
модернiзацiт системи електропостачання обладнання *оr"rr."", проведено
закупiвлю енергосервiсу в рамках Закону Украiни <про запровадження нових
iнвестицiйниХ можливосте , гарантУваннЯ праВ та закон""* i"rapeciB суб'ектiв
пiдприеМницькоТ дiяльноС i длЯ проведення масштабноТ енергомодернiзацiТ> (зi
змiнами).

за кошти бюджету Вишневоi MicbkoT територiальноi |ромади, кп
<вишнiвськтеплоенерго) У 2o2l Роцi замовило послуги по виготовленню
проектно-кошторисноi документацii по реконструкцii системи газопостачання
котельнi J\ъ 1 пО вул. Киiвська, 1 1 м.Вишневе, провело капiтальний ремонт
цегляноТ труби (висотою 29 м) на котельнi по вул-Чорновола, 1 в м.Вишневе,
провело реконструкцiю котельнi J\Гs 3 по вул.Першотравнев а, 9 в м.Вишневе та
проводилась реконструкцiя та ремонт теплових мереж та об'ектiв теплопостачання
комунальноi власностi громади.



Комунальне пiдприеМство <ВишнiвськводоканаJI)) у 2О2:^ роцi провело
значний обсяг робiт по утриманню основних засобiв, uрr.riur.ьких свердловин та
каналiзацiйно-насосного обладнання на н€Lлежному рiвня для забезпечення
населення громади якiсними послугами з водопостачання та водовiдведення.

З бЮДЖеТУ Вишнево' громади було видiлено кп
<ВишнiВськводоКан€UI)) 10, На цi кошти проведено
булiвництво та ремонт си та водовiдведення об'ектiвкомунальноi власностi громади, здiйснюваJIось будiвництво пiдземного
резервуару для води та зовнiшнiх мереж водопроводу, замовили проектно-
кошториснУ докуменТацiЮ пО об'ектУ <Будiвництво кнС та двох напiрних
каналiзаЦiйниХ трубопроводiв по вул.Бал *o"u в с.Крюкiвщина

кП <Управлiння мiським господарством)) у 2о2]I Роцi продовжув€tло
НаДаВаТИ МеТОДИЧНУ ДОПОМОГУ МеШКаНЦЯМ баГаТОКвартирного житлово.о фо*,дущодо впровадження механiзму визначення управителiв багатоквuрr"рr"*
будинкiв, На пiдтримку основних фондiв багатоквартирних будинкiв, no.ny." ,
управлiння якими надавЕLло КП (УМГ>, у 2O2l роцi "йрu.r."о 750,0 ,"..ф. 

"uкапiтальНий ремоНт та замiну лiфтiв житлови* буд""*iв. на капiтальний рЪмонтжитлового фонду у 2021 роцi КП (УМГ>> витратив 3 84з,8 тис. грн. За цi кошти
проведено капiтальний ремонт покрiвлi, смiттевих майданчикiв, капiтальний
ремонт внутрiшньобудинкових систем ХВП.

КомунаЛьне пiдпРиемство <Готельно-ryртожитковий комплекс >> у 2021 роцiпровело роботи з капiтального ремонту примiщень ту€шетних KiMHaT Ъu uдр.Ъо-
вул,СвяТошинсьКа, 42 в м.ВиШневе на сумУ 44O,g,"...р"., капiтальний рЪмонт(модернiзацiю) вузлiВ гарячого водопостачання у гуртожитках 42 та 46 по
вул.Святошинська на суму 52,1 тис.грн.

Комунальне пiдприсмство <Управлiння
впродовж 2021 року викон€IJIо значнi обсяги
капiтальному ремонту та благоустрою дорiг,
територiй житлового фонду MicTa.

комун€шьного господарства)
робiт по благоустрою MicTa,
TpoTyapiB та прибудинкових

Значний обсяг робiт комун€Lльним пiдпри€мством <Управлiння комун€tльним
господаРством)) виконуеться длЯ забезпечення в MicTi нzLлежного санiтарного
стану та благоустрою. В ходi щорiчного весняного двомiсячнику з благоу.rро-
проведенО великий обсяГ робiт по прибиранню MicTa пiсля зимового сезону.
ПроводИлисЬ роботи по лiквiдацii мiсць стихiйного накопичення смiття,
вiдновлено благоустрiй в мiсцях заг€UIьного користування, проведено озеленення
мiських зелених зон. Пiд постiйним контролем питання освiтлення MicTa, якiсноi
роботи мережi дощовоi каналiзацiТ тощо.

На роботи з капiтzшьного ремонту та утриманню дорiг MicTa у 2О21 роцi КП(УкГ) використzUIо 28,З млн.грн. Пiдготовлено проектно-кошторисна
документацiЯ на капiтальний ремонТ пО вул.ЧорНовола ("iД вул.Балупо"u довул,пiвденна,5б) з улаштуванням зливовоi каналiзацiт, проектно-кошторисна
докуменТацiя на об'екТ <Нове будiвництво колумбарiю з адмiнiстративно-побутом
примiщенняМ за адресою: вул.КиТвська, 2-о в м.Вишневе. Здiйснений капiтальний
ремонт бювету В центраJIьному парку MicTa, капiтальний ремонт тротуару по



вул.ТурГенева в с.КрюКiвщина, капiтальний ремонт парку та благоустрiй територiТ
по вул.Одеськiй в с.Крюкiвщина, тощо.

виконанi роботи по реконструкцii (модернiзацii) освiтлення центрzurьного
стадiону MicTa та капiтальний ремонт зовнiшнього освiтлення з облаштуванням
освiтлення пiшоходних переходiв на територii громади.

проведено капiтальний ремонт iснуючих дитячих майданчикiв на суму 197,8
тис.грн.

3.1. Фiнансyвання та Dозв

3.2. Утримання дорiг

4. ФIнАнсовI рЕсурси.

Бюджетна полiтика MicTa формусться на пiдставi норм Податкового
Бюджетного кодексiв УкраТни та iнших законодавчих aKTiB.

основною метою дiяльностi Micbkoi влади у сферi бюджетноi полiтики с
забезпечення BciMa учасниками бюджетного процесу виконання запланованих
показникlв надходжень доходiв до мiського бюджету та пiдвищення ефективностi
використання бюджетних коштiв.

-Вишневоi MicbKoi територiальноi громади

лъ
зlп

Назва напряму дiяльностi Факт,
тис.грн.

Щжерела
фiнансування

1 Житлово-комунальне господарство 8l бi 1,3 Мiсцевий бюджет
2 Освiтлення населених пунктiв | 459,7 Мiсцевий бюджет
з Утримання автомобiльних дорiг 1 5908,1 Мiсцевий бюджет

Nь
зlп

Назва заходу Факт,
тис.грн.

Щжерела
фiнансування

1 Капiтальний ремонт дорiг та TpoTyapiB l 1576,1 кошти мiського
бюджету

2 Капiтальний ремонт дорожнього покриття по
вул.Ленiнградськiй в с.Крюкiвщина

б63, l кошти мiського
бюджету

_) Реконструкцiя вулиць Балукова та
Ломоносова в м.Вишневе з будiвництвом
шляхопроводу, що iх з'еднуе

481,5 кошти мiського
бюджету

4 Капiтальний ремонт дороги вiд вулицi
Одеська до вул.Велика Окружна дорога в селi
Крюкiвщина та селi Гатне Киiвськоi областi
(проект стадiя Р)

2 |02,9 кошти мiського
бюджету

5 Будiвництво дороги вiд вулицi Одеська до
вул.Велика Окружна дорога в селi
Крюкiвщина та селi Гатне КиiЪськоi областi
(проект стадiя П)

1 084,5 кошти мiського
бюджету

Всього l 5908,1

5. соцIАльнА сФЕрА



5.1.OcBiTa. спорт. культчра. охорона здоров'я
У системi освiти працювало:
9 дитячих садочкiв :

N9 назва.ЩНЗ потужнiсть кiлькiсть груп фактично
по списку

l КЗ ЗДО кОрлятко>
(зага,rьного розвитку)

95 5 160

2.
КЗ <Вишневий ЗДО
(ШР) кРосинка> 180 9 з19

3.
КЗ ЗДО <Ромашка>
(компенсуючого типу) 95 5 20l

4.
КЗ ЗДО <Намистинка>
(комбiнованого типу) 95 10 295

5.
КЗ ЗДО <Чебурашка>
(комбiнованого типу) 240 |2 4|з

6.
КЗ ЗДО <Теремочок>
(комбiнованого типу) 240 1,2 380

7.
КЗ ЗДО кКолобок>
(комбiнованого типу) l20 6 204

8. КЗ ЗДО кЯблунька> 264 |4 504
9. ЗЩО <Барвiнок> 1б0 8 350

Були проведеНi роботи з капiт€Lльного ремонту в КЗ здо <Намистинка)) по
вул.Святошинська, 50 в м.Вишневе на загальну 45 255,88З тис.грн., з них 20 000,00
тис.грн кошти обласного бюджету. Щля капiтального ремонту (термомодернiзацiТ)
днЗ (ясла-садок) комбiнованого типу <Чебурашка> за адресою: м. Вишневе,
вул.Свропейська, 41 було видiлено кошти в cyMi 18 669,2 тис.грн., з яких l5 000,00
тис.грн. надiйшло з бюджету ОДА.

на територii Вишневоi MicbkoT територiальноi громади функцiонус 5
заг€Lпьноосвiтнiх шкiл. Загальна кiлькiсть учнiв становить 8854 особи.

зош потужнiсть вiдвiдуе к-сть класiв
Вишнiвська ЗоШ I-III
ступенiв N 1

780 2099 58

Вишнiвська ЗоШ I-III
ступенiв М 2

500 1288 44

вишнiвський
академiчний лiцей
<основа>

l 1б5 l 855 61

Вишнiвський лiцей
<Iдеал>

l 536 179l 56

Крюкiвщинська ЗОШ I-
III ступенiв

784 l82l 67

Bci шкоЛи громаДи проводять навч€UIьно-виховний процес у 2 змiни.
ведеться реконструкцiя заг€шьноосвiтньоi школи на 528 учнiв по

вул.МiчУрiна, |2-а у с.Крюкiвщина. у 2о21 роцi видiлено з мiського бюджету



ВишневОi теритОрiальноi громади 28 484,з тис. грн. та отримано з обласного
бюджету кошти в cyMi 12 000,0 тис.грн.

Був проведениЙ капiтальний ремонт будiвлi Вишнiвськоi ЗоШ I-III ступенiв
J\b 2 пО вул,О,Вишнi, 2 У м.Вишневе КиiЪськоi областi (укрiплення будiвлi).
Загальна сума ремонту становить 7779,з тис.грн. iз них *ой" одд - 6 78O,g29
тис.грн.

Вишнiвський центр творчостi дiтей та юнацтва мае 9 творчих об'еднань (55
гурткiв), якi вiдвiдують бiльше 2 тис.дiтей та Вишнiвський мiський центр науково-
технiчнОi творчоСтi учнiвСькоi молОдi <ШанС>>, який вiдвiдуе близько 600 дiтей.В MicTi функцiоНуе ВишНiвська дитяча школа мистецтв (музичне i художне
вiддiлення), де навчаеться 52О дiтей.

5.2. Спортивний напрямок ма€ значнi досягнення:
На викоНаннЯ комплекСноi MicbKoi Програми <Фiзичне виховання - здоров'я

нацii> за2021 piK використано :

5.3. Кульryрно-мистецьке та iнформацiйне спрямування:
ЗаВДаННЯМИ ВИКОНаВЧОГо KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi ради е реалiзацiя

державнОi полiтиКи в г€шУзi культУри i мистецтва. Головна увага прЙдiлясться
полiпшенню рiвня роботи закладiв культури та мистецтв громади, посиленню ix
ролi в органiзацii культур ого дозвiлля та вiдпочинку населення, збереженню та
змiцненню матерi€цьно-технiчнот базиустанов культури.

з метою збереження i розвитку культури та мистецтва, сприяння розвитку
духовностi, змiцнення морzшьних цiнностей виконкомоМ ВишнеЪоi MicbKoi Радиздiйснюються кроки щодо створення умов розвитку галузi. Першочер.оurr"
завданнями з€Lлишаються питання фiнансування сфери, вiдродження, збереження i
примноження фольклору, органiзацiя змiстовного дозвiлля молодi, покращення
органiзацii та проведення свят, фестивалiв, виставок, а також участь колективiв
художньоi самодiяльностi в районних та обласних заходах.

реалiзацiю державноi культурнот полiтики в громадi Вишневого
забезпечУють TaKi заклади та установи, як: Палац культури i мистецтв, .Щитячашкола мистецтВ, I_{eHTp творчостi дiтей та юнацтва, Публiчна бiблiотека. Також на
територiт громади функцiонують бiля десяти шкiл естетичного розвитку дитини,
громадських органiзацiй.

на базi Палацу кул тури i мистецтв> працюе мiський аматорський хор
"Вишневий дзвiн", якиЙ мас звання "Наро дний", дитячиЙ танцюв€Lльнпй колектив
та унiкальний "театр на ходулях". Загальна кiлькiсть осiб, що задiянi в цих
колективах - бiля 100 чоловiк.

Сума
209 |00 грн.

34З 800 грн.
чlнансова пlдтримка Klt (СК <<Вишневе>> |l 740 000 грн.

606 277 грн.



у Вишнiвськiй школi мистецтв навчаеться бiля 500 дiтей, Три колективи
мають звання "Зразковий''.

У I-{eHTPi творчоСтi дiтей та юнацтва працюс бiля 50 гурткiв, якi налiчують
майже 2000 вихованцiв.

В рамкаХ ПрограМи розвиТку культУрив202l роцi в закладах культури було
органiзовано та проведено ряд культурно-мистецьких заходiв по 

-вiдйченню

державних та мiських свят.

5.4. Соцiальний захист населення:
В MicTi проживають i навчаютьсяЗ9 дiтей-сирiт, з них:
- З2 дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвЪького пiклування;
- l дитина-сирота, яка проживае в прийомнiй ciM'i;
- 1 дитИна, позбавлена батькiвського пiклування, навча€ться в iнтернатнiй

ycTaHoBi;
- 5 дiтей, позбавлених батькiвського

прийомних сiм'ях.
пiклування, якi проживають в

ЗГiДНО ПОСТаНОВИ Кабiнету MiHicTpiB УкраТни дiтям-сиротам, дiтям,позбавленим батькiвського пiклування щомiсячно надасться соцiальна допомога,
розмiр якоТ складае двi мiнiмальнi зарплати

для дiтей рiзних категорiй проведенi свята з врученням подарункiв до
МiжнарОдногО !ня захИсту дiтеЙ, ДнЯ MicTa, Мiжнарод"о.о !ня iнвапiдi" (кожнiй
дитинi-iнвалiду вручена матерiальна допомога в Ъумi 500 грн.), на Новорiчнi
ранки, Цирк. Свята проводилися з з€Lлученням коштiв виконавчого KoMiTeTy
мiськоi ради.

За даними медичних установ у MicTi проживають |2з45 дiтей, BiKoM вiд 0 до
18 poKiB.

б. Демографiчна ситчацiя.

ЧисельнiстЬ наявного населення громади (згiдно статистичних даних)
становиТь 47З05 чол. Фактично у MicTi проживае бiльше нiж 70 тис. чоловiк. Таке
збiльшення кiлькостi населення пов'язане з вигiдним економiко-географiчним
положенням MicTa в центрzLльному регiонi Украiни та в безпосереднiй блиiькостi
до столицi м.Киева.

7. Зайнятiсть населення та ринок пщдi

з метою пiдвищення продуктивноi зайнятостi населення, посилення
СОЦiаЛЬНОГО ЗаХИСТУ ГРОМаДян вiд безробiття в 2021 роцi здiйснювався комплекс
заходiв, спрямованих на полiпшення структури пiдготовки та перепiдготовки
кадрiв, соцiальНого захиСту осiб, *r. .дur""* nu pi"nr* конкурувати на ринку працi,
стимулювання пiдприемницькоi дiяльностi,

у тому числi сприяти:
- збереженню та створенню нових робочих мiсць;- укомплектуванню робочих мiсць працiвниками на об'ектах, деорганiзовано громадськi роботи, У першу чергу з числа зареестрованих

безробiтних;
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- активiзацii професiйноi пiдготовки, перепiдгото ки та пiдвищення
квалiфiкацiТ незайнятого населення вiдповiдно до потреб економiки;

створити:
- умови для перенавчання осiб з особливими потребами за направленнями

центрУ зайнятостi та за рахунок коштiв Фонду соцiально.о ,u*".Ty iнвалiдiв;
- посилити мотивацiю до працi та свiдоме обрання робiтничих професiй, щокористуються попитом на ринку працi,
- шляхом проведення системноi профорiентацiйноi роботи з незайнятим

населенням.
в умовах нинiшньот економiчноi ситуацiI основною метою е забезпечення

соцiальних гарантiй громадян, збереж.r"" кадрового потенцiалу пiдприемств,
недопущення зростання рiвня безробiття.

СередньОмiсячна заробiтна плата одного штатного працiвника за пiдсумками
202| року становила 12 569,08 грн.

кУЛъТУРноГо Розвитку мIстл BlпIrtIEBE зл202l PIK (додасться).

мiський голова Iлля ДIКОВ

Начальник вiддiлу економiки,
Торгiвлi та регiонального розвитку Алла ПРИМIЧ

11



ЗЛТВЕРДЖЕНО
рiLченНяМ 

- 

сесii ВuuJНевоi'мiсько|раdч 

- 

сКлl!КаНнЯ

рокуNр eid

Звiт про виконання плану
економiчноГо, соцiальноГо та культурного розвитку ВишневоI мiськоiтериторiальноiгромади за 202l piK

Назва напряму
дiяльностi/Заходи програми

TepMiH
викона

нllя

Обсяги фiнансування в 202lp,, тис, грн.

виконавець

Фактично
виконано

за piK,
тис.грн.

Вiдсото
к

викоllан

няr'И,

у тому числi за рахунок

Всього
державн

ий
бюджет

обласний
бюджет

мiський
бюджет

iншi
джерела

l.жl.,lтлово-
комунАльtlЕ 8595l,9 0,0 0,0 8595l,8 0,0 8lбl1,3 95,0
I(апi,га,rьний ремонт
гур,Iожиткlв

l -4 кв.

500,0 500,0
кп "ггк"
м.Вишневе 493,0 98,6

Капiтмьний peN4oHT житлового
фонду

l -4 кв.

2000,0 2000,0
кп "умг"

iншi
та

l929.6 96,5

Благоустрiй об'ектiв
територiальноТ громади

I -4 кв.

20900,0 20900,0

кп "укг"
м.вишневе та

iH КП 20897,7 l00,0

Прилбання спецтехнiки лля
потреб ЖКХ

1 -4 кв.

34948,2 з4948,2

кп "укг,,
м.вишневе та

iH КП 335l 8,3 95,9Будiвництво та ремонт систем
водопостачання та
водовlдведення, об'ектiв
комунал ьноТ власностi громади

1-4 кв.

1967,9 l967,8

кп"вишнiвсь
кво- докан&,|"
м.вишневе та

iH 1967.9 I00,0
r trкuнulрукцlя, ремонт теплових
мереж та об'ектiв
тепJlопостачання комун€цы]оТ
влас}lос,гl гDомали

| -4 кв.

5780,0 5780,0

кп"вишнiвсь
к-

теплоенерго"
м.вишневе та 55 l3,0 95,4

Перенесення кабельноТ лiнiТ КЛ-
З5 кВт по
вул.Машинобудiвникiв
м.Вишневе

1-4 кв

2000.0 2000,0 кп "гукг,, 7,0 0.4
Будiвництво пiдземного

резервуару для води та
зgвнi шнiх мереж водопроводу

l -4 кв.

86б3,8 86б3,8

кп"вишнiвсь
кводоканал|'

м.Вишневе 8647,0 99,8
П роектно-кошторисна
док),ментацiя по об'екту
"Будiвництво КНС та двох
нагliрних каналiзацiйних
трубопроводiв по вул.Балукова в

!ДР!9Цвцина

3-4 кв,

700,0 700,0

кп"вишнiвсь
кводоканм"
м.Вишневе 2l0,0 30,0В и готовлення проектно-

кошторисноi документацiТ по

реконструкцiТ системи
газопос,Iача}lня котельнi Л!l по
вул, Киiвська, l l м.Вишневе

3-4 кв.

500,0 500,0

кп"вишнiвсь
ктеплоенерго"

м.Вишневе 500,0 l00.0капiтальний ремонт цеглянот
труби (висотою 29 пr) на
котельнi по вул.Чорновола, l
м.Вишневе

3-4 кв.

700,0 700.0

кп"вишнiвсь
ктеплоенерго"

м.Вишневе 700,0 l00,0
придбання обладнання для

!о]реб благоустрою

1-4 кв.

l008.0 1008.0
кп "укг"
м.Вишневе 976,0 96,8

Ilридбання легlев

3-4 кв.

284,0 284.0
кп "укг"
м.Вишневе 251,9 8 8,7



Реконструкцiя котельнi JrlЪ3 по
вул.Першотравнева, 9
м.Вишневе

4 кв.

270о-о 2700,0

кп"вишнiвсь
ктеп,ltоенерго"

м.Вишневе 2700.0 l00,0

Каrriтальнi l]идатl(и на розвиток
комуIlаqьних пi/]приемств

4 кв.

3300,0

0,0

3300,0

кп"вишнiвсь
кводоканал",

кп "умг,,
м.Вишневе 3300,0 l00,02.освlтлЕнtIя

нАсЕJlЕних пунктlв
l495.0 0,0 l495,0 0,0 1459,7 97.6Облаштуван ня освiтлення

пiшохiдних переходiв в
м.Вишневе

3-4 кв.

l495.0
l495,0

кп "укг" 1459,7 97,6J.утримАFlня
А Вl'О]V ОБ|Л ЬНИХ !OPI Г: l9744,3 0,0 0.0 17479,6 2264,7 l5908,1 80,6Капiта,rьний ремонт дорiг та
TpoTyaplB

2-4 кв.

15234,5 l5234.5

кп "укг,,
м.вишневе та

iH. l l576,1 ,76,о
Капiтмьний ремонт дорожного
покриття ло вулицi
Ленiнгралськiй в с. Крюкiвщина
китвськот областi

2-4 кв.

бб3,1 66з, l кп "гукг,, 66з, l l00,0Реконструкцiя вулиць Ба.лrукова
та Ломоносова в м. Вишневе з
будiвництвом шляхопроводу,
цо ix з'сднуе

2-4 кв.

482,0 482,0 кп "гукг,, l 4s1,5 99,9Кап iTал ыl ий ремЪйlФБЙ-Й
вулицi Одеська до вул.Велика
Окружна дорога в селi
Крюкiвщина та селi Гатне
КиТвськоi областi (проект стадiя
р)

1 -4 кв,

2264,7 l000,0 l264,7 кп "укБ" 2102.9 92,9

БУДiвництво дороги вiд вулицi
одеська до вул.велика окружна
дорога в селi Крюкiвщина та
селi Гатне Киiвськот областi
(проект стадiя П)

1-4 кв.

1100,0 l00.0 l000,0 кп "укБ" l084,5 98,б,0.OXOPOHA ЗДоРоВ'Я 382l0,3 l 8670,7 l2791,3 б748,3 0,0 37737,8
9ti,8Реконструкцiя нежитлового

примiщення пiд розмiщення
амбулаторiТ загшьноI практики
сiмейноТ медицини по вул.
Вишнева, 27 в с. Крюкiвщина
Ки]'вськоi областi.

l -4 кв,

15085,2 l2791,з 229з,9

кп "укБ"
с.Крюкiвщина

, кп "гукг" 14952,7 99. ll vllvllvl рJNtrtл опJ l рlшпlл

llрим iщен ь терапевтичного
вiддiлення Кнп "вишнiвська
MicbKa лiкарttя" ВишневоТ
мiськоi ради за адресою: вул.
Машинобулiвrrикiв, 7
_- п__..,_.лл-.

l -4 кв.

l000,0 l000,0

кнп
"вишнiвська

MicbKa

лiкарня" l000.0 l00.0

| 

Реконструкчiя нежитловоТ
булiвлi медичноI амбулаторii у
деl lнии центр соцlсцьно-
психологiчноТ допомоги особам.
якi пострахqда_пи вiд
домаш н ього насильства та./або
насильства за ознакою cTaTi по
вул.Ленiнградська, З8 в

с. Крюкi вщина КиiвськоТ областi

3-4 кв.

l3730,3 lзlз0,7 599.6

кнп
"вишнiвська

MicbKa

лiкарня" l37l5.3 99.9Капiтальний ремонт примiщень
м едзакл адl в гроl\.1ади

1-4 кв.

2l5,0 2l5,0

кнп
"вишнiвська

MlcbKa

лiкарня" 2l4,8 99,9



Ilридбан ня медобладнання |-4 кв.

7879,8 55,10,С) 2з39,8

кнп
"вишнiвська

MicbKa
лiкарня"

7855,0 99,7Нове будiвництво будiвлi
ам бул аторно-лi кува-п ьн ого
закладу по вул.Свропейська в

м.Вишневе (коригування
п рое ктн о- кош тор и сноi
документацiТ)

4 кв.

300,0

l295l3,3
300,0 кп,,гукг,, 0,0 0,05.освlтд 385,6 53780,9 75323,4 0,0 l282l0,5

99,0Реконструкчiя загал ьноосвiтньоi
школи на 528 учнiв по вул.
Мiчурiна, l2ay с. Крюкiвщина
китвськот областi.

1-4 кв.

40484,3 l2000,0 28484.з

кп "укБ,,
с.Крюкiвщина

, кп "гукг,, 40484,3 l00,0Капiтальний ремонт будiвлi
Вишнiвськоi ЗОШ I-III ступенiв
Ns 2 по вул. О.Вишнi,2 у м.
в и шневе Китвськоi областi.
Укрiплення будiвлi (3х
ловерхового блоку)

l -4 кв.

7812,6 6780,9 l0l 8,3 кп "гукг" 7779,з 99,6корегування проекту
" Реконструкцiя будiвлi
ВишнiвськоI ЗОШ I-III ступенiв
JE2 з добудовою по вул.
о.Вишнi м.Вишневе''

2-4 кв.

49,9 49,9 кп "гукг,, 49,8 l00,0
Корегування проекту
"Реконструкцiя будiвлi
ВишнiвськоТ ЗоШ I-Пl стчпенiв
J\b4 з добудовою по вул.
Машинобудiвникiв, З

м.Вишневе"

2-4 кв.

l00,0 l00.0 кп "гукг" 90,6 90,6"Реконструкцiя даху iснуючоi
будiвлi Вишнiвськоi ЗОШ I_1II
ступенiв JФ4 по вул.
Машинобулiвникiв, 3
м.Вишневе"

2-4 кв.

70,0 70,0 Kll "гукг" 66,4 94,9ьу

освiтлення ЗОШ JФ2 (по
проекту "Лiхтарi шкiльного
проекту")

3-4 кв.

206,7 206,7 ЗоШ N92 0,0 0,0
Проект (сталiя Р) по об'скту
"Булiвн ичтво дитячого садочку
для дiтей з обмеженими
можливостями в м.вишневе за
адресою вул.Свропейська, 4l ''

3-4 кв.

800,0 800,0 кп "гукг,, 799,6 l00.0
Будiвн и цтво дитячого салочка
для дiтей з обмеженими
можливостями в м.вишневе за
адресою; вул.Свропейська 4 l.
Коригування

|-4 кв.

4937,8 49з7,8 кп "гукг" 4937.8 l00,0
Капiтальний ремонт покрiвлi,
фасадiв та влаштування
слабкострумових мереж !НЗ
(ясла-садок) комбiнованого тилч
Намистинка за адресою
вул.Святошинська, 50 м.
Вишневе

l -4 кв.

20490,б l0000.0 l0490,6
днз

"Намистинка" 20490,6 I00,0

Капiталыlий ремонт внутрiшнiх
прим iцень !НЗ (ясла-садок)
комбiнованого тилу Намистинка
за адресою вул,Святошинська,
50 м. Вишневе

-4 кв

7l81.7 7l81,7
днз

"Намистинка" 7 l8l ,7 I00,0



Капiтальний ремоrlт побу l ових
примiшень та благоустрiЙ
тери,горiТ ДНЗ (ясла-садок)
комбiноваttого типу Намистинка
за адресоlо вул.Святош инська,
50 м. Вишневе КиIвськоТ областi

|-4 кв

l7б35,б 10000.0 76з5,6
днз

"Намистинка" l7583,5 99,7

Капiтальний ремонт
(термомолернiзачiя) !НЗ (ясла-
салок) комбiнованого типу
" Чебурашка" за адресою:
м.Вишневе, вул.европейська,4 l
Коригуванtlя кошторисноТ

документацiТ

l -4 кв.

L8669,2 15000,0 з669,2
днз

"Чебурашка" |8474,6 99,0
Капiтальний ремонт санвузлi в

l]и tu н i вськот загалыlоосвiтньот
шко.lrи Лсl Вишневот Micbkoi
ради Бучанського району
КиТвськоi областi, за адресою:
08 l 33, Киiвська область, MicTo
Вишневе, вулиця Освiти,
булинок 9

3-4 кв.

970,9 970,9 ЗоШ л9l 970,9 l00,0
П роект кап iтального ремонту
будi влi (термомолернiзачiя)
ВишнiвськоI ЗОШ I-IIl ступенiв
Лсl за адресою: вул.Освiти, 9
пl.вишневе Китвськот обл.

2-4 кв.

808,0 808,0 зош лэ1 808,0 l00,0
Проектно- кошторисна
документацiя капiталы.tого

ремонту будiвлi Вишнiвського
академiчного лiцею "Основа'' за
адресою: вул.Святошинська, 44
м.вишневе Киiвськот обл.

2-4 кв.

1200,0 l200,0
Лiцей

"основа" 1 l60.0 96"7Проект кап iтального peMtlHTy
(термомодернiзацiя) !НЗ (ясла-
салок) комбiнованого типу
"Теремочок" за адресоIо:
вул.Балукова, 3 м.Вишневе
китвськоi обл,

2-4 кв.

404,0 404.0
днз

"Теремочок" 40з.8 l00,0DикUнaltlня заходlв,
спрямованих на забезпечення
якiсrtоТ, сучасноI та доступноТ
загальноТ середньоi освiти ''Нова
украiнська школа"

2-4 кв.

б82,3 l60.9 521,4 зош 468,5 68.7Капiтальний ремонт паркану та
благоустрiй територiТ
Ви шнi вського акqдемiчного
лiцею "Основа"

3-4 кв.

2555,0 2555,0
Лiцей

"основа" 25l4,4 98,4

Капiта-пьний ремонт та
благоустрiй територiТ З!О
"Барвiнок" у с.Крrокiвщина

3-4 кв.

l000,0 l000.0
здо

"Барвiнок" 990, l 99.0

Проект капiтмьного ремонту
внутрiшlriх прим iщень З!О
"Барвiнок" у с.Крюкiвщина

з-4 кв

49,0 49.0
здо

"Барвiнок" 49.0 l00.0
проектна документацiя з
отримання технiчного рiшення
для нестандартного присднання
електричних мереж
електроустановок З!О
"Чебурашка"

3-4 кв.

400,0 400,0
здо

"Чебурашка" 394,5 98,6
гlроектна документацiя з
отримання технiчного рiшення
для нестандартного приеднан ня
електричних мереж
електроустановок {НЗ
"Намистинка"

3-4 кв.

400,0 400,0
днз

"Намистинка" 0,0 0,0



Капiт ал кн ий ремонт BHyTpi ш н ix
прим lщень другого ловерху
ЗДО "l'еремочок" м.Вишневе

3-4 кв.

428,7 428,7
здо

"Теремочок" 422 98,5

Капiтальний ремонт внутрiшнiх
лримiщень першого повсрху
ЗДО "Орлятко" м.Вишневе

3-4 кв.

440,0 440,0
здо

"оDлятко" з 84,5 8,7,4

Капir,а,rьнi видатки на

придбання обладнання !нз

l -4 кв.

l80,2 l80,2 днз l80_2 l00л0
капiтальнi видатки на
придбання спецiапьних засобiв

5qpeKuiT

3-4 кв.

224,8 224,8 зоLtI 222,6 99.0капiтальнi видйкий-
придбання обладнання по
проекту "Система коtlтролю
доступу"

3-4 кв.

425,0 425,0 Зош л,rl 425,0 l00,0
Капiтальнi видатки на
придбання обладнання по
проекту "Ворота ЗОШ jtlb2''

3-4 кв.

99,0 99.0 ЗоШ л!2 98,9 99.9
Капiтальний ремонт
примiщення харчоблоку
Виш нiвського академiчного
лiцею "Основа"

4 кв.

550,0 550,0
Лiцей

"основа" 5з2,0 96,7
П роектно-кошторисна
документацiя по об'екту
"Капiтальний ремонт примiщень
харчоблоку Вишнiвського лiцею
"IдgФl"

4 кв.

49,9 49,9 Лiцей "Iдеал" 49,9П роектно-кошторисна
документацiя по об'екту
"Кап iтальн ий ремонт щодо
покращен ня енергоефективностi
булiвлi Вишнiвського лiцею
" [деа.lп "

4 кв.

69,0 69.0 Лiцей "Iдеа,r" 69,0 l00.0

Розробка проектно-кошторисноi
локументацiI та проведення
експертизи на об'ект
"Капiтальний ремонт примiщень
ВишнiвськоI ЗОШ Jфl (колус l )

4 кв.

l29,1 l29,1 зош Лlrl l28,lt 99,8
Капiтмьний ремонт будiвлi
Виш HiBcbKoT загал bHoocBiTHboT
школи 1-1IIступенiвJ'(ч l (старий
корпус) за адресою: м.Вишневе,
вул.Освiти, 9 в КиТвськiй
областi") 5.0

виконавчий
KoMiTeT 0,0(термомодерн iзацiя)

вишнiвського академiчного
лiцею "OcttoBa" за адресою:
вул.Святошинська, 44 в

м.ви шневе Киiвськот областi
(виконавець Виконком) 5,0

виконавчий
KoMiTeT 0,0о.ч,l5уlчпА KyJlt) l уРА l

спорт 7804.0 0,0 0,0 7804,0 0,0 511б,l 65,6
Кап iтальн ий ремонт басейну
ДЮСШ Вишневоi MicbKoT ради
за адресою:
вул.Маши нобулiвникi в, 3А
м.Вишневе Бучанського району
киiвськот областi

2-4 кв.

4850.0 4850,0 кп "гукг,, )q)) 1 60.3
Проект будiвниuтва стадiону iз
булiвлеrо спорткомплексу та
трибунами по вул.Одеськiй в
с.Крюкiвщина Бучанського

району КиТвськоТ областi

2-4 кв.

800,0 800.0 кп "гукг" 43,8 5,5

l00.0



Реконструкцiя (модернiзацiя)
освI,глення центра!.lьного

стадiону в м. Вишневе

3-4 кв.

2l l 0.0 2l l0,0 кп "укг,, 2l05,6 99,8
прилбан ня обладнання для
ttотреб КП "СК "Вишневе''''

4 кв.

44,0

0,0

44,0

55бб,5

кп "ск
"Вишневе"" 44.0 l00,0

7.культурд l туризм,
упрдвлltJня тА
соцlАльниЙ зАхист 55б6,5 0,0 0,0 5520,3 Q0)
Проектно кошторисна
документацiя по об'екту
"Реконструкцiя нежитловоi
будiвлi пiд будiвлю органiв
мlсцевого самоврядування за
адресою: КиТвська обласr.ь,
м.Вишневе,
вул.Святошинська, l l''

1-4 кв.

б50,0 650,0 кп "гукг,, 649,5 99,9
Капiтальний peN.,loHT

примiщення по
вул.Першотравнева, 8 в
м.Вишневе Бучанського району
Киiвськоi областi (розмiщення
Iрц)

3-4 кв.

l485,0 l485.0 Виконком l460,0 98,3lРе х
I

пр
об я для
алм iнiстративних uiлей (лля

розмiщення Управлiння''l {ентр
надання адмiнiстративних
гtос.llуг" Ви конавчого KoMiTeTy
ВишневоТ MicbKoT ради) за
адресою: Киiвська область,
с.Крrокiвщина, вул.Сдностi 5

2-4 кв,

49,8 49,8 Виконком 49 l00,0

Кап i,гальrl i видатки (придбання
ком п'ютерl-tоТ TexHi ки)

l -4 кв.

50.0 50,0
Па,rац

культYDи 4I,6 8з,2

капiтмьнi видатки (прилбання
комп'ютерноТ технiки)

1-4 кв

l5б,7 l56,7 Виконком ,l56,7 l00,0

кап iтал ьн i видатки (придбання
системи голосування)

2-4 кв.

190.0 I90.0 Виконком l90,0 l00.0

капiта-лыr i видатки (придбання
легкових автомобiлiв)

2-4 кв.

2380.0 2з 80,0 Виконком 2з72.9 99,7
робоча станцiя для оформлення
та видачi пасортiв у формi
картки (ЦНАП)

4 кв.

500,0 500,0 Виконком 499,9 l00.0
Будiвництво пмацу культури i

мистецтв по вул.
Машинобудiвникiв в м.
Вишневе

|-4 кв.

5,0 5,0 кп "гукг,, 0.0 0,0капlтальнl видатки на
поповнення бiблiотечного

фпду

4 кв.

l00,0 l00,0
КЗ "Публiчна
бiблiотека" l00,0 l00,0Всього:

490б l 8,8 38l l2,7 l33l44.5 3 l4785,з 4529.5 4695 |6,5 95,7

мiський голова
l.В.Щiков


