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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 

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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1. Цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного 

розвитку    міста Вишневе у 2015 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.  

        Головним напрямом соціально-економічного розвитку міста на 2015 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. 
 

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. 

Необхідно було спрямувати 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; 

 гуманітарна сфера – створення  необхідних умов 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 передбачається здійснити 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 
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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 

забезпечить наповнення бюджету та дозволить 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.  

 розвиток транспортної інфраструктури: будівництво шляхопроводу. 

 здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення 

стану навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих 

речовин в 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: впровадження енергозберігаючих технологій, 

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. 

 Сприяння та підтримка комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю в м.Вишневе  на 2015 рік. 
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2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 

      Всього в м.Вишневе зареєстровано ( згідно даних статистики) 3473 підприємства, 

що становить 30,9 % від зареєстрованих в районі. 

     2.1. 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 2015 рік складає близько 1994,8 млн.грн., на 32 

% більше ніж у 2014 році. Обсяг виробленої промислової продукції  становить 1773,2 

млн.грн.( на 8,1 % більше минулорічного). 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 ( 27 % від обсягу по району).    

 2.2.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. 

    

2.3. Науково-інноваційна діяльність 

 У 2015 році  продовжені роботи над подальшим розвитком інноваційних заходів на 

підприємствах та в установах міста. 

І. Промисловість 

 

№ 

п/п 

Назва технологічного процесу, 

  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  

- 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 
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- 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. 

 

 

ІІ. Освіта  

Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльность в дошкільних навчальних 

закладах Вишневої міської ради Києво-Святошинського району на 2015/16 н.р. 

 

Тема „Еколого-оздоровча робота з дітьми” 

1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”; 

2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка”; 

3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко”. 

 

Тема „Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі 

ознайомлення з природним довкіллям” 

1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”; 

2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка”; 

3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко”; 

4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка”. 

 

Тема „Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в умовах 

дошкільного навчального закладу” 

1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”; 

2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) санаторного типу „Ромашка”; 

3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Орлятко”; 

4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Теремочок”; 

5. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Яблунька”; 

6. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Намистинка”; 

7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка”. 

 

Дослідно-експериментальна робота за програмою „Росток” 

1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”  

 

Інноваційна робота за програмою Н. Шелестової (навчання читанню) 

1. Дошкільний навчальний заклад(центр розвитку дитини) „Росинка”; 

2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Чебурашка”; 

3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу „Теремочок”. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 

 надання інноваційно-активним підприємствам інформаційно-консультативної 

допомоги з боку місцевих органів влади. 

 Забезпечення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності, 

впровадження високотехнологічних проектів, стимулювання залучення новітніх 

технологій у виробничу діяльність та сферу надання послуг. 

 

2.4. Споживчий ринок 

 

 У 2015 році обсяг реалізованих послуг збільшився на 8,1 % до показника 

2014 року за рахунок збільшення торгових об»єктів. 
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Позитивна динаміка нарощування обсягів роздрібного товарообігу, як і в 

попередні роки зберігалася і у 2015 році і становить 1334,1 млн.грн. Оптовий 

товарообіг становить 3291,5 млн.грн. Станом на 1 січня 2015 року в місті 

зареєстровано 541 торгівельне підприємство.  

 

Основні цілі, завдання та заходи на 2015 рік виконувались по напрямах:  

 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 2015 році  здійснювалися заходи спрямовані на поліпшення якості 

торгівельного обслуговування, підтримку вітчизняного товаровиробника, запобігання 

необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, зростання обсягу роздрібного 

товарообороту.  

 

         Основними завданнями в сфері торгівлі та побутового обслуговування є:  

- поліпшення якості торгівельного обслуговування населення;  

- стимулювання попиту на товари, що виробляються вітчизняними 

товаровиробниками, сприяння їх виходу на споживчий ринок області;  

- сприяння залученню на ринки як місцевих товаровиробників, так і товаровиробників 

з інших районів;  

- створення нових робочих місць як за рахунок збільшення кількості новостворених 

підприємств, так і за рахунок виявлення нелегального бізнесу у сфері торгівлі та 

послуг. 

 

Розвиток закладів торгівлі та побутового обслуговування населення  у 2015 

році 

 

№ 

з/п 

Назва 

місцевої ради 
Заходи, які  здійснювалися  у 2015 році 

Джерела 

фінансуван 

ня 

    

1. Вишнева м/р 1. Будівництво торгівельного центру     

по вул. Святошинській 

2. Відкриття   магазинів та об»єктів 

громадського харчування в 

житловому комплексі «Акварель» 

 

 

Кошти 

інвесторів 

 

2.5. Розвиток підприємництва 

 
 Реалізація  завдань, передбачених актами Президента України і Кабінету Міністрів 

України, а також заходами Програми розвитку малого підприємництва у місті на 2011-
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2015 роки   позитивно вплинула  на результати діяльності малого та середнього 

бізнесу.           

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2013 № 1021 створений 

Центр надання адміністративних послуг у Києво-Святошинському районі.  

 

Основні цілі, завдання та заходи на 2015 рік:  

 забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності; 

 забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки малого та середнього 

підприємництва; 

 мораторій на 2 роки на перевірки з боку фіскальних служб; 

 спрощення реєстраційних та дозвільних процедур; 

 формування інфраструктури підтримки підприємництва;  

 надання суб’єктам малого підприємництва інформаційно-консультативної 

допомоги з боку міської ради; 

 сприяння співпраці державних, громадських, профспілкових та інших 

організацій, які причетні до діяльності малих підприємств в Україні, з 

відповідними міжнародними структурами. 

 

2.6. Будівництво  

  
         У 2015 році за попередніми підрахунками маємо значне збільшення обсягу 

виконаних будівельних робіт підрядними і ремонтними організаціями - в 3,5 рази . 

Обсяг виконаних будівельних робіт за 2015 рік становить 129252 тис.грн., що 

становить 35,4 % по району. 

         На проведення капітального ремонту та придбання додаткового обладнання 

діючих дитячих садочків з міського бюджету спрямовано 2200 тис.грн. З 

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

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

2125,068 тис.грн. та 590,048 тис.грн.   

         У 2015 році відкрито для відвідувачів  нове приміщення дитячої поліклініки по 

вул. Жовтнева 31-а та обладнано її новим медичним обладнанням за рахунок коштів 

районного бюджету на суму 2303,16 тис.грн.  З міського бюджету профінансовано 

встановлення ліфту в дитячій поліклініці на суму 563,146 тис.грн. та заміна вікон в 

стаціонарному відділенні на суму 299,066 тис.грн. 

          Продовжено комплекс робіт по реконструкції центральної частини міста. 

Завершено будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям. 

            З Держбюджету залучені кошти на ремонт вул. Чорновола ( 1черга), відповідно 

з міського бюджету профінансовано співфінансування на 3826,24 тис.грн. 

   Впроваджується  система відеоспостереження в місті. 

 

Основні напрямки робіт галузі у 2015 році за рахунок інвесторів: 

 

1. Багатоквартирний житловий будинок по вул.Першотравнева, 21-в. 

 

2. Багатоквартирний житловий будинок по вул.Піонерська, 28. 

 

3. Багатоквартирний житловий будинок по вул.Першотравнева, 23-а. 

 

4. Багатоквартирний житловий будинок по вул.Першотравнева, 25. 

 

5. Тауни (зблоковані садибні житлові будинки) по вул.І.Франка, 18. 
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6. Тауни (зблоковані садибні житлові будинки) по вул.І.Франка, 19. 

 

7. Будівництво мікрорайону житлових будинків з громадськими приміщеннями  

по вул.Ватутіна. Перша черга будівництва, ІІ пусковий комплекс. 

 

8. Будівництво мікрорайону житлових будинків і громадських будівель  

по вул.Святошинській, вул.Л.Українки. Наземний гараж відкритого типу.  

 

9. Будівництво мікрорайону житлових будинків і громадських будівель  

по вул.Святошинській, вул.Л.Українки. Восьма черга будівництва. 

 

10. Будівництво торгівельного комплексу по вул. Першотравнева та ін. 

 

11. На базі КП Вишнівськтеплоенерго у 2015 році переведено один з резервних котлів 

для опалення на тверді види палива: пелети та деревні відходи, з будівництвом 

спеціальної ділянки по складуванню та обробці деревини орієнтовною вартістю 

близько 5 млн.грн. 

 

 

3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Основною метою реалізації інвестиційної політики у 2015 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. 

Основні цілі, завдання та заходи на 2015 рік: 

  

 стимулювання інвестиційної діяльності підприємств та організацій;  

 створення  сприятливого інвестиційного клімату;  

 подальше формування привабливого інвестиційного іміджу ;  

 Підвищення інвестиційного іміджу міста та зацікавленості як вітчизняних, так і 

іноземних інвесторів у 2015 році відбуватиметься шляхом розширення і 

оновлення бази інвестиційних проектів підприємств та організацій  для 

потенційних інвесторів; 

 розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної 

діяльності  в мережі Internet; 

 активізація інформативної відкритості міста у сфері висвітлення інвестиційного 

потенціалу на семінарах, конференціях;  

 

 

4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
         

            Виконання плану соціально-економічного розвитку міста у 2015 році 

проводилось в умовах жорсткої економії бюджетних коштів, скорочення надходжень 

цільових субвенцій від бюджетів вищих рівнів на виконання Програм та розроблених 

планів, зміни бюджетної політики, стрімкого зростання цін на матеріали та послуги за 

рахунок розвитку інфляційних процесів.  

 Незважаючи на важкі економічні умови, комунальні підприємства міста 

виконали практично всі заплановані заходи по розвитку господарства та 

інфраструктури  міста.  

 Комунальне підприємства «Вишнівськтеплоенерго» основні зусилля 

спрямувало на підвищення енергоефективності своєї роботи та застосування 
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альтернативних технологій. Навесні 2015 року комунальне підприємства 

«Вишнівськтеплоенерго» провело тестові випробування і розпочало роботу 

промислового котла на твердому паливі (щепа), що дозволило забезпечити підігрів 

гарячої води влітку та режим економії природного газу з початку опалювального 

сезону. В третьому кварталі було проведено капітальний ремонт тепломережі ТУ-500 

по вулиці Жовтневій на суму майже 2 млн. грн.. ДУ-500 по вулиці Київській на суму 

950 тис. грн.. Облаштування теплопункту з вузлом обліку теплової енергії з 

автоматичним регулюванням навантаженням будинку №86 по вулиці Лесі Українки на 

500 тис. грн.. Будинковими тепловими лічильниками забезпечено весь житловий фонд 

міста, бюджет міста на виконання цієї інвестиційної програми виділив 2 млн. грн.. 

Проведено реконструкцію квартальної бойлерної по вулиці Машинобудівників, 5.  

Комунальне підприємства «Вишнівсьводоканал» провів каналізаційну мережу в 

приватному секторі міста по вулиці Гоголя та Фрунзе на суму 845 тис. грн.. Проведено 

відновлення грабельних решіток на КНС №3 та КНС «мокра» на суму 840 тис. грн.. 

Введено в експлуатацію 4 нових артезіанських свердловини з залучення коштів 

інвесторів на суму близько 2,5 млн. грн.. Проведено технічне переоснащення 

насосного обладнання артезіанських свердловин на суму 145 тис. грн.. Придбання 

елементів та обладнання водопровідної системи на суму 489 тис. грн.. Проведено 

капітальний ремонт водопровідної мережі ДУ-600 по вулиці Київській на суму 1 млн. 

400 тис. грн..  

Великий обсяг робіт виконувався по капітальному ремонту житловому фонду 

міста. Капітальні ремонти покрівель  житлових будинків виконано комунальним 

підприємством «Управління міським господарством» на суму 2 млн. 100 тис. грн.. 

Проведено капільні ремонти дитячих та спортивних майданчиків на суму 2,4 млн. грн.. 

Проведено реконструкцію диспетчерської мережі ЖЕД №1 та ЖЕД №3 на суму 770 

тис. грн.. Проведено капітальні ремонти фасадної частини та внутрішньо дворових 

проїздів житлових будинків №33 та № 33-А по вулиці Лесі Українки на суму 

близького 1 млн. грн..  Проведено капітальні ремонти прибудинкових територій 

житлових будинків міста на суму 2,3 млн. грн.. Проведено капітальну модернізацію 

ліфта будинку № 1-а по вулиці Балукова на суму 625 тис. грн..  

Проведено ремонт покрівлі гуртожитку комунального підприємства «Готельно-

гуртожитковий комплекс» за адресою вул.. Вітянська, 6, на суму 312 тис. грн..  

Великий обсяг робіт було виконано по благоустрою міста та капітальному 

ремонту міської інфраструктури. В четвертому кварталі 2015 року проведено перший 

етап капітальної реконструкції вулиці Чорновола на суму 15,7 млн. грн.. Проведено 

капітальний ремонт доріг та тротуарів міста на суму 4, 3 млн. грн.. Проведено 

капітальний ремонт  мережі вуличного освітлення міста на суму 1,5 млн. грн.. 

Встановлено бювет на вулиці Жовтневій біля будинку 24-Б на суму 690 тис. грн.. 

Проведено благоустрій територій з облаштуванням зони відпочинку біля ДНЗ 

«Чебурашка» та благоустрій алеї з облаштуванням зони відпочинку по вулиці 

Святоюріївській, Чорновола на суму 1,7 млн. грн.. Проведено придбання спецтехніки 

(сміттєвоз та мотоцикли) та обладнання для потреб благоустрою на суму 2,7 млн. грн..  

В 2015 році завершено перший етап реконструкції футбольного поля з зоною 

благоустрою на суму 6 млн. грн.. Проведено реконструкцію центральної алеї та 

прилеглої території паркової зони по вулиці Жовтневій на суму 10,3 млн. грн.. На 

капітальний ремонт приміщень стаціонару Вишневої міської лікарні виділено 299 тис. 

грн.. Реконструкція будівлі ДНЗ «Колобок» проведено на суму 10,6 млн. грн., та 

будівлі ДНЗ «Ромашка» 5.9 млн. грн..  

В 2015 році введено в експлуатацію приміщення дитячої поліклініки за адресою 

вулиця Жовтнева, 31-А. На завершення ремонтних робіт, підключення до 

електромережі та придбання обладнання поліклініки витрачено 2,4 млн. грн..  

 

4.1. Фінансування заходів передбачених для утримання та розвитку 

житлово-комунального господарства  та благоустрій міста у 2015 році у 

міському бюджеті 
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№ 

з/п 

Назва заходу План, 

тис.грн. 

Джерела 

фінансування 

 

 Дотація житлово-комунальному 

господарству  
8243,4 Місцевий бюджет  

 Водопровідно-каналізаційне господарство 30,2 Місцевий бюджет 

 Благоустрій міста 21037,9 Місцевий бюджет 

 Кап.ремонт житлового господарства  9906,2 Місцевий бюджет 

 Озеленення міста 75,0 Місцевий бюджет 

 

 

4.2. Утримання доріг 
  

№ 

з/п 

Назва заходу Сума фінансування, 

тис. грн. 

Джерела 

фінансування 
1. Ямковий ремонт та витрати на 

утримання доріг та вулиць 

1937,1 Кошти 

 Міського бюджету 

2. Кап.ремонт доріг по вул. 

Промислова 

103,0 Кошти 

Бюджету розвитку 

    

 

          

5. ФІНАНСОВІ  РЕСУРСИ 
Бюджетна політика міста формується на підставі норм Податкового і 

Бюджетного кодексів України зі змінами, внесеними Законами України від 28 грудня 

2014 року  «Про Державний бюджет України на 2015 рік», «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», «Про внесення 

змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи» 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.  

 

Виконання доходної частини бюджету Вишневої міської ради за 2015 рік 
         

      
тис.грн.  

ККД Найменування 

Загальний фонд  

Затвердже

но на 2015 
р 

Затверджено 

на 2015 р з 
урахуванням 

змін 

Фактичні 

надходження 
за 2015 рік 

відхилення 
фактичних 

надходжень 
до плану за 
2015 р. +/- 

рівень 
викон. до 

затвердж
.плану за 
2015 р, % 

 

10000000 Податкові надходження   30280,00 73254,10 81349,09 8094,99 111,05  

11000000 

Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості   1165,00 5095,00 5422,85 327,85 106,43  

14040000 

Акцизний податок з реалізації 
суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 1420,00 21397,00 25594,10 4197,10 119,62 

 

18000000 Місцеві податки 27620,00 46687,10 50293,11 3606,01 107,72  

18010000 Податок на майно 19070,00 25668,50 27630,40 1961,90 107,64  
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18010100 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, 
які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 20,00 20,00 166,08 146,08 830,38 

 

18010200 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які 
є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 30,00 30,00 4,21 -25,79 14,04 

 

18010400 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, 
які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 70,00 3540,00 3802,90 262,90 107,43 

 

18010500 
Земельний податок з юридичних 
осіб   6950,00 8250,00 8816,37 566,37 106,87  

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   10950,00 12450,00 13544,93 1094,93 108,79  

18010700 
Земельний податок з фізичних осіб 
  400,00 400,00 138,78 -261,22 34,69  

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   600,00 600,00 705,05 105,05 117,51  

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

18011100 
Транспортний податок з юридичних 
осіб 25,00 353,50 452,08 98,58 127,89  

18020100 

Збір за місця для паркування 
транспортних засобів, сплачений 
юридичними особами  48,00 48,00 309,27 261,27 644,32  

18030000 Туристичний збір  2,00 2,00 0,42 -1,58 20,90  

18040000 

Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -18,57 -18,57 0,00 

 

18050000 Єдиний податок   8500,00 20968,60 22371,59 1402,99 106,69  

19010000 Екологічний податок  75,00 75,00 39,03 -35,97 52,04  

20000000 Неподаткові надходження   652,00 2268,24 2017,09 -251,15 88,93  

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств 
та їх об`єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету 105,00 105,00 10,53 -94,47 10,03 

 

21081100 
Адміністративні штрафи та інші 
санкції  40,00 40,00 11,67 -28,33 29,17  

22012500 
Плата за надання інших 
адміністративних послуг 0,00 1170,24 1325,40 155,16 113,26  

22080400 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності  430,00 430,00 50,76 -379,24 11,81 

 

22090000 Державне мито   22,00 347,00 458,10 111,10 132,02  

24060300 Інші надходження   55,00 176,00 160,63 -15,37 91,27  

30000000 Доходи від операцій з капіталом 18,00 18,00 171,64 153,64 953,55  

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   18,00 18,00 171,64 153,64 953,55 

 

40000000 Офіційні трансферти   21324,90 25663,19 25325,76 -337,43 98,69  

41030000 Субвенції   21324,90 25663,19 25325,76 -337,43 98,69  

41035000 Інші субвенції  21324,90 25531,82 25194,39 -337,43 98,68  
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41037000 

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів 0,00 131,38 131,38 0,00 100,00 

 

Всього без урахув.  трансферт 
  30950,00 75540,34 83537,82 7997,48 110,59  

Всього по заг. фонду 
  52274,90 101203,53 108863,58 7660,05 107,57  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

ККД Доходи 

Спеціальний фонд  

Затвердже
но на 2015 

р 

Затверджено 
доходів на 

2015 рік 

Фактичні 
надходження 

за 2015 рік 

відхилення 
фактичних 

надходжень 

до плану за 
2015 р. +/- 

рівень 
викон. до 
затвердж

.плану за 
2015 р, % 

 

10000000 Податкові надходження   0,00 1,95 1,71 -0,24 87,68  
18000000 Місцеві податки 0,00 1,95 1,71 -0,24 87,68  

18041500 

Збір за провадження торговельної 
діяльності нафтопродуктами, 
скрапленим та стиснутим газом на 
стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 1,95 1,71 -0,24 87,68 

 

20000000 Неподаткові надходження   8490,00 9451,90 7916,98 -586,02 83,76  

24170000 

Надходження коштів пайової участі 
у розвитку інфраструктури 
населеного пункту 6000,00 6000,00 3873,21 -2126,79 64,55  

25000000 
Власні надходження бюджетних 
установ   2490,00 3451,90 4043,77 1540,77 117,15  

25010100 

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю  2490,00 3293,20 3874,63 1384,63 117,66  

25020000 
Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 0,00 158,70 169,13 156,13 106,57  

30000000 Доходи від операцій з капіталом   6550,00 6550,00 5852,91 -697,09 89,36  

31030000 

Кошти від відчуження майна, що 
належить Автономній Республіці 
Крим та майна, що перебуває в 
комунальній власності   50,00 50,00 0,00 -50,00 0,00 

 

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 6500,00 6500,00 5852,91 -647,09 90,04 

 

40000000 Офіційні трансферти   0,00 5173,10 4493,10 -680,00 86,86  
41035000 Інші субвенції  0,00 5173,10 4493,10 -680,00 86,86  

50000000 Цільові фонди   510,00 510,00 749,13 239,13 146,89  

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого 
самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади   510,00 510,00 749,13 239,13 146,89 

 

Всього без урахування трансферт 15550,00 16513,85 14520,73 -1044,22 87,93  
Всього по спеціальному фонду 15550,00 21686,95 19013,83 -1724,22 87,67  
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Всього доходів бюджету 67824,90 122890,48 127877,41 5935,83 104,06  

 

 

6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
 

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

 У системі освіти працює: 

 7 дитячих садочків (наповнення дітей – 2130 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 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.  
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            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.  

 

      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.                             

 

Комунальним закладом «Палац культури і мистецтв» в період з 01.01.2015 – 25.12.2015 

були організовані та проведені наступні заходи: 

 

1.22 січня 2015 року – День Соборності України.  Це свято відзначається щороку в 

день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки і Західно-

Української  Народної  Республіки, яке відбулося в 1919 році. З нагоди свята на мітинг 

біля пам’ятника Тарасу Шевченко зібралися представники районної та міської ради, 

школярі Вишнівської ЗОШ №3 та всі небайдужі громадяни. На початку заходу 

присутні двічі вшанували хвилиною мовчання полеглих під ворожими обстрілами 

героїв.         

 
 

 

2.9 березня 2015 року – день народження Т.Г.Шевченка.   Щороку в день 

народження поета вишнівчани вшановують пам'ять митця. У місті відбулася урочиста 

хода від дорослої поліклініки до пам’яті  Тарасу Шевченку, де і пройшов мітинг 

присвячений 201-й річниці від дня народження великого поета. 
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3. 9 травня – День Перемоги. Мітинги приурочені до 9 травня проходили на 

центральній і південній частинах міста. Спочатку ветерани, представники влади та 

вишнівчани зібралися біля меморіалу загиблим воїнам на вул. Святошинська. Після 

традиційного Гімну України, присутні взяли участь ц молитві за всіх учасників 

бойових дій. 

     
 

4.1 червня 2015 року – Міжнародний день захисту дітей. На південній частині міста 

був святковий концерт присвячений Дню захисту дітей, де для маленьких жителів 

міста Вишневе був проведений святковий концерт, веселі ігри, конкурси та подарунки.  

   
 

5.28 червня 2015 року – День Конституції.  28 червня українці відзначали День 

конституції України. Вишневе не оминуло таку важливу подію, тому  біля пам’ятника 

Тараса Григоровича  Шевченка відбувся мітинг присвячений Дню Конституції.  
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Представники міської влади на чолі з міським головою Іллею Діковим та громадкістю 

долучились до святкування. Виголошували урочисті промови, покладали квіти та 

слухали українських пісень.  

 

 

 

6.24 серпня 2015 року – День Незалежності.  Свято було проведено біля пам’ятника 

Тараса Шевченка. Захід розпочався з Гімну України. Лунали українські патріотичні 

пісні у виконанні колективу «Вишневий Дзвін» та молодих талантів. 

  
 

7.6 вересня 2015 року – День міста Вишневе. На початку свята було урочисто 

відкрито Дошку пошани, на якій красуються нові обличчя вишнівчан. Дошка 

шанованих людей Вишневого оновлюється вже сьомий рік поспіль.  

Протягом усього дня були проведені спортивні змагання, ярмарка та святковий 

концерт, на який були запрошені фіналісти та учасники ТВ- проектів та відомі зірки, 

таких як Віктор Павлік, «Время и Стекло» та гурт «ВВ». І це була справжня яскрава 

крапка, феєрверк емоцій та почуттів. 

  
 

 

8.Жовтень 2015 року – Звітний концерт колективу «Вишневий дзвін». 

У актовій залі міста відбувся святковий захід присвячений народному аматорському 

хору, а саме їхній спільній праці уже понад 16 років. Перші слова привітання 

пролунали з вуст міського голови Іллі Дікова. Під час заходу відбулося нагородження 

почесними грамотами, подарунками, а 
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Народний аматорський хор не забарився з відповіддю: прекрасні пісні лунали у 

кожному куточку зали. 

 

9.14 жовтня 2015 року  – День захисника Вітчизни. 14 жовтня вишнівчани 

відзначають День захисника Вітчизни про це повідомляє указ президента України 

Петра Порошенка. Цей захід був організований, аби ще раз подякувати тим, хто 

захищав Батьківщину у роки Великої Вітчизняної війни та тим, хто зараз відстоює 

інтереси України на передовій зоні АТО. Дякували словами, піснями та 

танцювальними номерами, а головне – очима, у яких палахкотіла слово «Спасибі». 

  
 

10.18 жовтня 2015 року  – Урочисте відкриття футбольного стадіону. 

Довгоочікуваний стадіон у самому серці Вишневого нарешті відкрито. Це подія на яку 

чекали роками. Після чималої кількості проведених переговорів з представниками 

Федерації футболу України та представниками вищого керівництва, міський голова 

Ілля Діков, дякуючи своїй наполегливості та цілеспрямованості, подарував 

вишнівчанам професійне футбольне поле, де відбудеться не один футбольний матч. 

     
 

11.6 листопада 2015 року -  Визволення Києва і Київської області від 

німецько-фашистських загарбників.  В актовій залі міської ради зібралися мешканці 

міста та, звісно ветерани. Тож аби порадувати їх комунальний заклад «Палац культури 

та мистецтв» і міська рада Вишневого на чолі з мером Іллею Діковим організували для 

них святковий концерт. Пісні на воєнну тематику, танцювальні номери колективів 

Вишневого, щирі слова та побажання, а також виступ народного аматорського хору 

«Вишневий дзвін». 
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12. 21 листопада 2015 року - День Гідності та Свободи України. З цієї нагоди в 

актовій залі міської ради зібралися школярі та представники виконкому аби вшанувати 

пам'ять тих, хто відстоював право на гідне життя у процвітаючій країні 

.  

 

13. 28 листопада 2015 року - День памяті жертв голодомору. Щорічно в останю 

суботу листопада в Україні проходить захід вшанування памяті жертв голодомору та 

політичних репресій. Цього року 82 – гу річницю Голодомору 1922-1933 років 

відзначали 28 листопада. У Вишневому небайдужі вишнівчани зібралися біля церкви 

на вул. Лесі Українки, запалили лампадки та згадали померлих від геноциду 

українського народу хвилиною мовчання та молитвою. 

 

14. 3 грудня 2015 року - Міжнародний день дітей-інвалідів.  З цієї нагоди в актовій 

залі міської ради відбулась святкова вистава присвячена діткам з обмеженими 

можливостями, а по закінченню на всіх дітей чекали подарунки. 

 

15. Раз у місяць проводяться розважальні програми для дітей. Це є і лялькові 

театри, і клоуни, і аніматори. Ці програми проводяться на різну тематику (новорічна, 

різдвяна, свято 8 березня, свято до дня матері та інші). 

 

16. Кожен місяць проводяться зустрічі з молоддю на морально-етичні теми. На ці 

зустрічі запрошуються різні спікери, які діляться своїми знаннями та досвідом. 
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6.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 

З метою підвищення продуктивної зайнятості населення, посилення 

соціального захисту громадян від безробіття в 2015 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;  

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 виконання програми виконання громадських робіт з бюджету використано 

15 тис.грн. 

 

Пріоритетні напрямки діяльності у 2015 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 на суму 15 тис.грн.; 

 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; 

 збільшення обсягів навчання під конкретні замовлення роботодавців за 

індивідуальними і модульними програмами; 

  стажування безпосереднього на виробництві, що забезпечує 

працевлаштування конкретних безробітних і задоволення потреб 

роботодавців;  
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6.3. Соціальний захист населення та заробітна плата 

 

Середньомісячна заробітна плата штатного  працівника за підсумками 2015 

року становить 4745 грн. 

Протягом 2015 року в соціальній сфері проводилась робота за напрямками: 

№ Назва заходу Термін виконання 

1 2 3 

 

ОСВІТА 

 

2 Контроль за роботою ДНЗ міста Вишневе з метою 

перевірки дотримання умов перебування дітей у 

закладах 

Щомісячно проводилися 

перевірки щодо умов 

перебування дітей в ДНЗ 

Прийнято 921 заяву щодо 

влаштування дітей в ДНЗ, з 

них 712 задоволено. 

3 Проведення нарад з завідуючими ДНЗ міста з питань 

якісного забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб 

громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, 

створення умов для їх фізичного, розумового і 

духовного розвитку в межах компетенції 

Щоквартально заступником 

міського голови з 

гуманітарних питань та 

начальником відділу з 

питань торгівлі, освіти, 

культури, молоді та спорту 

проводилися наради 

4 Консультування батьків, діти яких відвідують ДНЗ і 

ЗОШ міста з питань перебування дітей в цих 

закладах в межах компетенції 

При зверненні батьків, 

спеціалістами відділу 

постійно надавалися 

консультації в межах 

компетенції 

 

5 

Організація просвітницької роботи в дошкільних та 

шкільних навчальних закладах, введення 

факультативу християнської етики. 

У всїх школах міста 

введено факультатив 

«Християнська етика», 

охоплено роботою 400 

дітей, в ДНЗ «Орлятко»- 40 

дітей 

6 Проведення зустрічей спеціалістів виконкому з 

учнями ЗОШ м. Вишневе та вечірньої школи по 

попередженню та профілактиці шкідливих звичок 

Щомісячно спеціалістом 

відділу спільно з 

працівниками міліції 

проводилися зустрічі з 

учнівською молоддю 

7 Ведення обліку, надання допомоги дітям, 

позбавленим батьківського піклування 

Постійно поновлюється 

банк даних дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

8 Проведення роботи по виявленню фактів дитячої 

бездоглядності 

Щомісячно, відповідно 

графіку, проводился 

вуличні рейди 

9 Проведення засідань координаційної ради з питань 

охорони дитинства 

Проведено 10 

засідань,розглянуто: звіти 

про стан виховної роботи 

шкіл міста; оздоровлення 

дітей в літній період; 

працевлаштування 

випускників шкіл 9 та 11 

класів; питання про 
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виконання батьками 

батьківських обов’язків, 

діти яких опинилися в 

складних життєвих 

обставинах; заслухано звіти 

опікунів, а також 

розглянуто 41 матеріалів та 

заяв стосовно порушення 

шкільної дисципліни, 

неналежного виконання 

батьківських обов’язків та 

інш. 

10 Проведення рейдів «Діти вулиці», «Здоровий побут», 

«Підліток», «Вокзал», «Урок»  

Відповідно графіку, 

щомісячно проводилися 

рейди 

11 Проведення профілактичної роботи з метою 

запобігання правопорушень скоєння злочинів, 

виявлення безпритульних та бездоглядних дітей в 

місті спільно з представниками міліції, ГФ «Дельта». 

Постійно проводилася 

профілактична робота по 

школах міста та окремо з 

дітьми відповідних 

категорій 

 

ТОРГІВЛЯ 

 

 

12 

Проведення міських ярмарок сільськогосподарської  

продукції та продовольчих товарів 

згідно графіка. Проведено 

23 ярмарки  

 

 

13 

Здійснення захисту прав споживачів у вирішенні 

конфліктних питань при придбанні, замовленні або 

використанні продукції неналежної якості, яка 

реалізується на території м. Вишневе 

протягом року опрацьовано 

6 звернень громадян з 

приводу придбання 

неякісного товару.  

 

14 

Проведення рейдів щодо перевірки дотримання 

законодавства  та рішення виконкому Вишневої 

міської ради щодо торгівлі алкогольними напоями 

після 22.00 

На виконання  рішення ІХ 

сесії VI скликання  №1-01/ 

ІХ6-20 від 17.05.2011 р. 

«Про впорядкування 

торгівлі і споживання 

спиртних напоїв та 

тютюнових виробів на 

території міста Вишневе» 

проведено 7 рейдів. 

15 Організація та проведення рейдів з метою виявлення 

місць розташування стихійної торгівлі. 

протягом року проведено 7 

рейдів з метою виявлення 

місць розташування 

стихійної торгівлі. 

   

  

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СПІЛЬНО З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 

 

16  

Організація роботи з вимушеними переселенцями із 

зони АТО, а саме: консультації, надання юридичної, 

психологічної допомоги. 

- Протягом року 

звернулося за 

допомогою 

(консультації, 

надання юридичної, 

психологічної 

допомоги) 800 осіб, 
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тимчасово 

переміщених із зони 

АТО. 

- Проведено 3 

семінари для 

переселенців з 

метою надання 

допомоги щодо 

працевлаштування 

та профорієнтації. 

 

17 

Організація збору гуманітарної допомоги 

переселенцям із зони АТО, спільно з ТОВ «Червоного 

Хреста України» в м. Вишневе 

При підтримці Виконавчого 

комітету Вишневої міської 

ради протягом року надано 

гуманітарної допомоги 

ТОВ «Червоний Хрест»  

1755 особам, на загальну 

суму 619 тис. 683 грн. 

 

18 

Співпраця з громадськими організаціями при 

проведенні загальноміських заходів та заходів 

соціального спрямування. 

Проведено більше 100 

заходів громадських 

організацій міста при 

підтримці виконавчого 

комітету.  

 

19 

Співпраця з громадськими організаціями при 

проведенні систематичних заходів для дітей міста 

центрів розвитку та культурно-дозвіллєвих заходів. 

Виконавчий комітет 

Вишневої міської ради 

співпрацює з ГО міста. В 

2015 році відбулася 

співпраця з 10 

громадськими 

організаціями при 

проведенні систематичних 

заходів для дітей міста.  

20 Сприяння діяльності та підтримка ініціатив 

громадських та релігійних організацій міста 

Проведено 8 засідань 

Духовної ради міста 

 

СПОРТ 

 

21 Надання грошових винагород видатним спортсменам 

міста згідно положення 

протягом року 9(девять) 

спортсменів міста отримали 

грошові винагороди на 

загальну суму 43.000(сорок 

три тисячі) гривень 

22 Надання стипендій видатним спортсменам міста 

згідно положення 

протягом року 7(сім) 

видатних спортсменів міста 

отримали стипендії на суму 

30.000(тридцять тисяч) 

гривень 

 

ЗАГАЛЬНІ 

 

23 Проведення нарад з перевізниками міста Проведено 5 нарад з 

перевізниками міста 

Вишневе 

24 Робота з документацією, реагування на скарги, заяви 

громадян 

Постійно надаються 

консультації громадянам 
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План видатків у сфері соціального забезпечення на 2015 рік 

 

згідно міської програми «Турбота» та інших програм: 

 Надано з міського бюджету матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям 

міста, цільової допомоги на загальну суму 761,1 тис.грн   

 Надання  матеріальної допомоги та соціальної підтримки ветеранам 

війни,інвалідам учасникам бойових дій та їн.категоріям населення на суму 

207,8 тис.грн.  

 Інші витрати на соціальну підтримку населення. 

 
 

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.  

 

План видатків у сфері розвитку інформаційного простору на 2015 рік: 

- забезпечено фінансування видатків на діяльність та  утримання КП «Інформ»  в 

сумі 665,1 тис.грн. 

 

6.5. Демографічна ситуація. 

 

Чисельність наявного населення міста (згідно статистичних даних на 01.12.2015 

р.)  становить 39063 чол., постійного населення - 38930 од.  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 

01.12.2015 р. становить +474 чол., а саме прибулих - 911 чол., вибулих- 437 чол. 

  У місті Вишневе багато років домінує народжуваність над смертністю 

населення. У 2015 році народилось 470 дітей, померло 317 чол., природний 

приріст - 153 чол. 

 

7. ЗВІТ ПО ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗА 2015 РІК (додається). 

 

Міський голова                                                                            І.В. Діков 
 

Готувала: Зубченко Т.А. 

 


