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ВСТУП
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста
Вишневе на 2016 рік (далі – Програма) є документом, у якому на основі аналізу
розвитку міста визначаються цілі та пріоритети економічного, соціального та
культурного розвитку на 2016 рік та заходи щодо реалізації державної політики,
спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян.
У Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на
стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери
області.
Програма підготовлена відповідно до ст. 26, ст.59 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету», розпорядження РДА «Про
проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку КиєвоСвятошинського району Київської області на 2016 рік».
Метою Державної 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.
Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і
соціального розвитку міста на 2016 рік. За кожним напрямом державної політики
сформульовані також проблемні питання, ризики та критерії ефективності.
Заходи державного регулювання, які реалізуються шляхом застосування
економічних і організаційно-правових важелів, повинні закласти основи для
стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту
населення.
Відповідно до Програми, головні зусилля будуть 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.
Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням
положень:
- Законів України:
- «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України»;
- «Про державні цільові програми»
та інших нормативних документів.
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Термін реалізації програми – 2016 рік.
Реалізацію намічених показників передбачається здійснювати в основному
через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів,
передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями голови Київської обласної
державноїадміністрації, рішеннями Києво-Святошинської районної ради,
розпорядженнями
голови
Києво-Святошинської
райдержадміністрації,
рішеннями Вишневої міської ради та розпорядженнями міського голови, які
спрямовані на подальший розвиток економіки і вирішення найактуальніших
соціальних проблем.
У процесі виконання Програма може уточнюватися, зміни і доповнення до
Програми затверджуються виконкомом Вишневої міської ради.
Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року на
сесії міської ради.
1. Цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку
міста Вишневе у 2016 році
Основне завдання Програми полягає 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 2016
рік визначено покращення умов проживання в місті, наповнення міського
бюджету, розвиток міської інфраструктури, інтенсивний розвиток
комунальних підприємств міста та вирішення потреб по забезпеченню
додаткових місць у дитячих дошкільних закладах .
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 інвестиційноінноваційного перетворень.
Необхідно 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.
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 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
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,
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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 житловокомунальними 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 2016 рік.
2. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
2.1. Промисловість
Покращення ситуації в промисловості у 2016 році прогнозується за рахунок
кредитування банківськими установами відповідних галузей реального сектору
економіки, що в свою чергу надасть можливість поповнити обігові кошти для
оплати матеріалів, енергоносіїв, переобладнання і модернізації виробництв, в
наслідок чого збільшиться рівень обсягів виробництва промислової продукції та
подальшої її реалізації.
Пріоритетні напрямки розвитку на 2016 рік:
 освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, розширення її
асортименту, підвищення якості;
 впровадження
нових
наукоємних
технологій,
насамперед
енергозберігаючих;
 удосконалення роботи маркетингових служб підприємств;
 сприяння підприємствам
у залученні інвестицій для реалізації
інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та технічного
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переоснащення виробничих потужностей з метою освоєння нових
видів конкурентоспроможної продукції;
 створення та постійне оновлення бази даних продукції, яку
виробляють промислові підприємства, з метою використання цих
матеріалів для інформування потенційних споживачів як в Україні, так
і за її межами;
 забезпечення активної участі підприємств у виставково-ярмаркових
заходах з метою освоєння нових ринків реалізації виробленої
продукції;
 забезпечення інформування підприємств щодо інноваційних розробок
наукових установ Національної академії наук України та вищих
навчальних закладів.
Відповідальні: виконком, промислові підприємства міста, комісії ради.
2.2. Зв’язок
Пріоритетні напрямки розвитку на 2016 рік:
 Покращення якості показників послуг широкосмугового доступу «Інтернет»
м.Вишневе.
 Виконання нових підключень до широкосмугового доступу послуги
«Інтернет».
 Розширення ємності АТС місцевої та Київської нумерації в місті Вишневе.
Відповідальні: ЦТП № 20, комісії міськради, виконком.
2.3. Науково-інноваційна діяльність
У 2016 році планується продовження робіт над подальшим розвитком
інноваційних заходів на підприємствах та в установах міста.
І. Освіта
Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльность в дошкільних навчальних
закладах Вишневої міської ради Києво-Святошинського району на 2015/2016р.
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”.
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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
„Чебурашка”;
3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого
„Теремочок”.
Основні завдання та заходи на 2016 рік:

типу
типу

 надання
інноваційно-активним
підприємствам
інформаційноконсультативної 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.
Відповідальні: виконком, комісії міської ради, підприємства, заклади освіти.
2.4. Споживчий ринок
У 2016 році прогнозується, що обсяг реалізованих послуг збільшиться
на 11 % до показника 2015 року.
Основні цілі, завдання та заходи на 2016 рік:
 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;
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 розширення та раціональне розміщення мережі підприємств торгівлі і
ресторанного господарства;
 вдосконалення діяльності об’єктів ринкового господарства, завершення
реконструкції та будівництво нових об’єктів ринкового господарства.
У 2016 році передбачається здійснювати 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 2016 році
№ Назва
з/ місцевої
п ради
1.

Вишнева
м/р

Заходи, які будуть здійснюватися
місцевими радами у 2016 році

Джерела
фінансуван
ня

1. Будівництво двохповерхового
торгівельного центру
по Кошти
вул. Лесі Українки
інвесторів
2. Відкриття
магазинів та
об»єктів
громадського
харчування
в
житловому
комплексі «Акварель»

Відповідальні: підприємства, виконком, міська рада, комісії ради.
2.5. Розвиток підприємництва
Реалізація в районі завдань, передбачених актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також заходами Програми розвитку малого
підприємництва у місті на 2011-2016 роки позитивно впливає на результати
діяльності малого та середнього бізнесу.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2013р. № 1021
створений Центр надання адміністративних послуг у Києво-Святошинському
районі.
Прогноз розвитку галузі на 2016 рік.
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Кількість малих підприємств збільшиться на 6 % в порівнянні з 2015 роком








Основні цілі, завдання та заходи на 2016 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.

Відповідальні: міська рада, виконком та профільна комісія.
2.6. Будівництво
У 2016 році за попередніми підрахунками прогнозується збільшення на
10,2 % обсягу виконаних будівельних робіт підрядними і ремонтними
організаціями .
На 2016 рік заплановано ввести в експлуатацію спеціалізований кабінет
для проведення томографічних обстежень в приміщенні міської лікарні.
Планується завершення робіт по будівництву ЗОШ № 1 на суму близько 17 млн
грн..
Для розвитку міста на 2016 рік планується продовжити комплекс робіт по
реконструкції центральної частини міста.
Продовжувати впровадження системи відео спостереження в місті.
Основні пріоритетні напрямки робіт галузі у 2016 році за рахунок інвесторів:
- фінансування будівництва житла за рахунок населення у порядку пайової
участі;
- будівництво багатоквартирних житлових будинків в м.Вишневе: замовникНАУ по вул. Вітянській,2 та ТОВ «Акварелі Девелопмент» по вул. Ватутіна,
ТОВ «Чабаниміськбуд» по вул. Л.Українки.
- будівництво багатоквартирних житлових будинків в м.Вишневе
по
вул.Піонерській «Піонерський квартал»: замовник- Гайдайчук Л.Л.
- реконструкція вироб.бази ПАТ Київоблагротехсервіс по вул.Київській.
-будівництво багатоквартирного житлового будинку в м.Вишневе по
вул.Жовтневій, замовник- замовник ПП «Будспецсервіс»
- будівництво багатоквартирного житлового будинку в м.Вишневе по вул.
Жовтневій, замовник- Південно-Західна залізниця.
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- на базі КП Вишнівськтеплоенерго планується у 2016 році перевести котелі
для опалення на тверді види палива: пелети та деревні відходи, з будівництвом
спеціальної ділянки по складуванню та обробці деревини орієнтовною вартістю
близько 2,5 млн.грн.
Відповідальні: відділ містобудування та архітектури виконкому, міська рада.
3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Основною метою реалізації інвестиційної політики у 2016 році є
нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку міста, зокрема, з метою
проведення реконструкції та технічного переозброєння підприємств, розвитку
мережі об’єктів соціально-культурного та комунального призначення,
впровадження заходів енергозбереження тощо.
Планується проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва,
реконструкції об»єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної
інфраструктури м.Вишневе.
За рахунок інвестора – ТОВ «Екотеплоресурс» на базі КП
Вишнівськтеплоенерго планується у 2016 році перевести котел № 2 по
вул.Чорновола, 1 потужністю 3 МВт на опалення на твердому виді палива:
пелетах та деревних відходах, орієнтовною вартістю близько 2,5 млн.грн.
Основні цілі, завдання та заходи на 2016 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 2016 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;
Відповідальні: виконком, міська рада, керівники підприємств, комісії ради
4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Житловий фонд міста Вишневе складає 211 багатоквартирних житлових
будинків, загальною площею 794150 кв.м, з них: 155 становлять комунальний
житловий фонд, 10 будинків належать до ОСББ, 2 будинку обслуговуються
відомчим підприємством, 17 будинків належать до Південно-Західної залізниці, 8
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будинків належать до житлово-будівельних кооперативів. В місті збудовано
близько 500 приватних будинків.
Комунальні послуги мешканцям міста надають 5 комунальних підприємств,
а саме: КП ”Управління міським господарством”, що складається з 4 житловоексплуатаційних
дільниць,
КП
”Вишнівськтеплоенерго”,
КП
”Вишнівськводоканал”,
КП
”Готельно-гуртожитковий
комплекс”,
ТОВ
”Ресурсозбереження”.
В місті діє Програма реформування і розвитку житлово-комунального
господарства.
Головні напрями робіт комунальних підприємств міста спрямовані на
якісне надання комунальних послуг населенню у повній відповідності до чинного
законодавства, що надає можливість виконувати обслуговування житлового
фонду міста з щоденним вивезенням сміття, забезпеченням повної
диспетчеризації житлового фонду та цілодобового контролю за станом
інженерних мереж житлових будинків. Населення міста Вишневе споживає
виключно артезіанську воду, що надходить з 41 діючої свердловини. Місто
отримує гарячу воду на протязі календарного року і починає вчасно
опалювальний сезон без затримок та аварійних ситуацій. Роботу з опалення
житлового фонду та підігріву гарячої води виконує теплогенеруюче
підприємство на 3 діючих котельнях. В місті проведена заміна застарілих
теплотрас на сучасні ізольовані труби по 70 % мереж.
Щороку бюджет міста Вишневе надає на розвиток та модернізацію
комунальних підприємств міста та реконструкцію житлового фонду міста до 10
млн.грн.
В той же час фінансово-економічне положення підприємств житловокомунального комплексу міста залишається складним.
Основними проблемами є:
- наявність застарілого житлового фонду 60-70 років побудови;
-високе енергоспоживання житлового фонду міста, наявність енергоємного
обладнання та зношеність основних фондів, високі питомі витрати матеріальних
та технічних ресурсів при виробництві та наданні комунальних послуг;
- брак інвестицій в розвиток теплового та водного господарства міста,
відсутність інноваційних проектів;
- відсутність конкурентного середовища на ринку комунальних послуг.
Місто приймає участь у необхідних програмах розвитку житловокомунального господарства, що фінансуються з державного бюджету. За
рахунок бюджетних можливостей міста Вишневе проведено і виконано міські
програми ”Двері” по заміні вхідних дверей до житлових будинків на металеві,
”Ремонт під’їздів” – проведено ремонт у 85% під’їздах житлових будинків,
”Реконструкція прибудинкових територій” з проведенням асфальтування
міжбудинкових доріжок та тротуарів
і облаштуванням додаткових
асфальтованих майданчиків на прибудинкових територіях, ”Дитячі та спортивні
майданчики” – встановлено біля 39 нових і сучасних комплексів дитячого
дозвілля.
В місті постійно впроваджуються заходи по виконанню програми
”Енергозбереження”. Головні напрями реалізації цієї програми спрямовані на
оптимізацію
роботи
теплогенеруючих
підприємств,
впровадження
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енергоефективного устаткування та зменшення витрат на транспортування
теплової енергії. Ці заходи дали можливість суттєво зменшити витрати
природного газу на виробництво теплової енергії.
Замовлено і проведено енергоаудит у польської компанії.
Планується завершити роботи по встановленню індивідуальних котлів на
дровах в КП УМГ з метою зменшення споживання природного газу та економії
бюджетних коштів близько 100 тис.грн. в рік.
В місті постійно проводиться робота по заміні водопровідної та
каналізаційної мережі на сучасні та ефективні полімерні труби, проводиться
заміна насосного обладнання на високоефективне, енергозберігаюче
обладнання провідних світових виробників.
На базі комунальних гуртожитків КП ”Готельно-гуртожитковий комплекс” за
адресою вул.Святошинська 13, 42, 46 проводиться реконструкція застарілої
електромережі.
В
місті
повністю
відновлено
та
реконструйовано
освітлення
загальноміської прибудинкової територій. Проведено заміну опор освітлення та
освітлювальних елементів з застосуванням енергоефективного обладнання.
Обслуговування житлового фонду в основному здійснює КП «Управління
міським господарством», а також ОСББ «Південне», ОСББ «Флоріс», СПМК-1.
Централізоване водопостачання міста проводиться з 1970 року.
Обслуговування здійснює КП «Вишнівськводоканал». Є три водопровідних
насосних станцій. Загальна потужність водопровідних споруд 7,5 тис. куб.м води
на добу, загальна довжина мереж водопостачання складає 55,3 км.
Система централізованого водовідведення міста включає в себе мережу
каналізації довжиною 51,9 км, 4 насосні станції.
Довжина теплових мереж системи центрального теплопостачання у
двотрубному обчисленні складає 30,9 км, середній відсоток їх зношеності 60.
В 3 котельнях встановлено 11 котлів.
Централізоване
теплопостачання
міста
забезпечує
КП
“Вишнівськтеплоенерго”.
Децентралізоване
теплопостачання:
ТОВ
“Ресурсозбереження”
обслуговує 12 дахових котелень в новобудовах південного району міста, СПМК1 обслуговує 2 будинки.
Місто забезпечене теплом та гарячою водою цілий рік, за виключенням 14
днів в літній профілактичний період.
На базі КП «Вишнівськтеплоенерго» планується у 2016 році
1.
Реконструкція трансформаторної підстанції КТП-639 на котельні №2
по вул. Чорновола 1. Орієнтовна вартість робіт 1,1млн. грн. Реконструкція
підстанції надасть надійність електрозабезпечення не тільки котельні, а й
ряду підключених до неї об’єктів
наприклад насосні станції
водоканалу.
2. Реконструкція теплової мережі по вул. Чорновола 1. Орієнтована
вартість 2млн. грн. Збільшення діаметрів теплопроводів з 250 мм. на
300 мм. надасть можливість надійно забезпечити тепловою енергією
житловий масив який безпосередньо підключений до котельні №2 та
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житловий масив по вул. Першотравневій який на даний час опалюється
від котельні №3 по вул. Першотравнева 9, після реконструкції теплових
мереж котельня №3 буде виведена з експлуатації що призведе до
економії енергоресурсів та зменшення забруднення повітря шкідливими
викидами котельні, що розташована безпосередньо в житловому кварталі.
3.Реконструкція центрального теплового пункту (ЦТП) по вул. Жовтнева 13
шляхом установки індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в 10 житлових
будинках які зараз приєднані до існуючого ЦТП. Орієнтована вартість робіт
2,7 млн. грн. ЦТП по вул. Жовтнева 13 знаходиться в експлуатації більше
30 років і вже потребує капітального ремонту. Тому краще перейти на ІТП що
призведе до покращення надання послуг з гарячого водопостачання та
економії енергоресурсів (газу, води, електроенергії).
4.Модернізація з установкою погодних регуляторів вузлів опалення будинків.
Орієнтована вартість - 3 млн. грн. Суттєва економія енергоресурсів
зменшення оплати за опалення.
5.Диспетчеризація управління індивідуальними тепловими пунктами (ІТП)
міста, та дистанційного збору даних з теплолічильників та параметрів
роботи ІТП. Орієнтована
вартість
робіт 2 млн. грн. Впровадження
диспетчеризації дасть можливість контролювати параметри системи ІТП та
оперативного втручання в систему опалення та гарячого водопостачання.
Це різко підніме якісні показники надання послуг та призведе до суттєвої
економії енергоресурсів та зменшення оплати за надані послуги.
6.Реконструкція теплової мережі d=500мм від ТК-29 до ТК-31 по
вул.
Київська (загальна протяжність 300 м у двотрубному вимірі). Орієнтована
вартість - 3,100 млн. грн. Експертиза проекту реконструкції об’єкту проведена.
7.Виділення коштів на підтримку програми термомодернізації житлових
будинків за рахунок власних коштів жителями м. Вишневе. Орієнтована
вартість - 2 млн. грн.
8. Реконструкція котельні №2 по вул. Чорновола 1 з монтажем котла
потужністю 3МВт на альтернативному виді палива (щепа, пелети).
Орієнтована вартість - 2,5 млн. грн. Джерела фінансування - інвестиції.
Заміщення 1,5 млн. грн. м3 газу.
На базі КП «Вишнівськводоканал» планується:
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Л.Українки 35-37
Будівництво резервуара чистої води на 3000 куб.м. на ВНС по
вул.Промислова,2
Капітальний ремонт побутової каналізації по провул.Радянський, м.Вишневе
Прокладення резервної кабельної лінії 10 КВт від артсвердловин до ТП
(Південна частина міста)
Переоснащення вузлів обліку багатоквартирних житлових будинків
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Переоснащення артезіанських свердловин із заміною насосного обладнання
Газопостачання здійснює дочірнє підприємство Києво-Святошинське управління
з експлуатації газового господарства.
Енергозабезпечення здійснює ЗАТ «А.Е.С.КОЕ» Києво-Святошинський РЕМ .
Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства у 2016
році визначені Програмою реформування і розвитку житлово-комунального
господарства міста.
В зазначеній Програмі включені пропозиції щодо фінансування ремонтних
робіт житлового фонду, а також за кошти спонсорів та інвесторів.
З метою підвищення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення
сталої роботи цього сектору передбачається:
- продовження реалізації заходів міських програм реформування та розвитку
житлово-комунального господарства
- ліквідація стихійних та несанкціонованих сміттєзвалищ;
- проведення заходів з озеленення міста
- виконання комплексу заходів з підготовки житлово-комунальних підприємств та
об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період.
Планується проведення робіт з благоустрою та озеленення в місті,
капітального ремонту доріг та тротуарів.
4.1. Фінансування заходів передбачених для розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрій міста у 2016 році у міському бюджеті
№
з/п

Назва заходу

Джерела фінансування

Дотація
житлово-комунальному
господарству
Водопровідно-каналізаційне
господарство
Благоустрій міста
Кап.ремонт
житлового
господарства
Озеленення міста

Місцевий бюджет
Місцевий бюджет
Місцевий бюджет
Місцевий бюджет
Місцевий бюджет

4.2. Утримання доріг
№
з/п
1.
2.

Назва заходу

Джерела фінансування

Ямковий ремонт та витрати на Кошти міського бюджету
утримання доріг та вулиць
Кап.ремонт доріг
Кошти бюджету розвитку
Пріоритетні напрямки розвитку на 2016 рік:
15

 забезпечення локального освітлення ділянок пішохідних переходів у
місцях інтенсивного руху або концентрації ДТП, установка обмежувачів
руху та світлофорів;
 виконання запланованих обсягів капітального та поточного ремонту
доріг комунальної власності.
 планується залучити кошти з обласного бюджету на реконструкцію
вул.Чорновола (близько 7,2 млн.грн. та міський бюджет 0,8 млн.грн.)
Відповідальні: виконком, міська рада, керівники підприємств, комісії ради.
5. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
Бюджетна політика міста формується на підставі норм Податкового і
Бюджетного кодексів України зі змінами, «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.
Основні пріоритетні напрямки наповнення бюджету на 2016 рік
 грошова оцінка земель в межах міста розроблена, затверджена та
набрала чинності з 01.01.2015, базова оцінка 1 м. кв. становить
191,34 грн., що надало можливість збільшити надходження до
міського бюджету від плати за землю майже на 20-50 % (в залежності
від місця розташування) порівняно з 2014 роком
 перегляд ставок плати за землю та наближення їх до максимальної
 Інвентаризація договорів оренди
 Залучення суб’єктів господарювання до заключення договорів
оренди.
 Проведення інвентаризації комунального майна та здійснення
заходів по його раціональному використанню.
Проблемні питання:
 уповільнення темпів економічного розвитку, спричинене напруженою
ситуацією у східних регіонах держави, значна втрата традиційних ринків збуту в
Російській Федерації і як наслідок – уповільнення надходжень до бюджету міста;
 збитковість підприємств комунальної форми власності;
 наявність чинних договорів оренди землі, комунального майна, що не
відповідають вимогам Податкового кодексу України та діючій Методиці
розрахунку орендної плати за майно та пропорції її розподілу.
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Цілі та основні ключові завдання розвитку у 2016 році
 забезпечення виконання запланованих показників надходжень доходів
до бюджетів усіх рівнів;
 підвищення рівня платіжної дисципліни та скорочення обсягів
податкового боргу за рахунок посилення контролю за додержанням податкового
законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів);
 викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету та проведення
роботи з платниками податків щодо ліквідації шляхів мінімізації податкових
зобов’язань;
 удосконалення податкової системи та механізму адміністрування
податків і зборів;
 створення сприятливих умов для розвитку бізнесу через подальше
вдосконалення системи оподаткування та зменшення навантаження на
платників податків;
 забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності
та земельними ресурсами як засобу збільшення надходжень до бюджету міста;
 вжиття заходів щодо приведення у відповідність до вимог Податкового
кодексу України чинних договорів оренди землі;
 забезпечення економного та ефективного витрачання коштів бюджету
міста.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей
 вжиття невідкладних заходів до залучення додаткових надходжень до
бюджету міста;
 підвищення рівня та пропаганда податкової культури серед усіх
учасників бюджетного процесу;
 зниження адміністративних бар’єрів для суб’єктів господарювання;
 продовження роботи з перегляду та переоформлення договорів оренди
землі з метою збільшення розміру орендної плати відповідно до чинного
законодавства та договорів оренди майна відповідно до Методики розрахунку
орендної плати за майно;
 проведення заходів щодо організації своєчасного затвердження та
перегляду ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством;
 вжиття заходів економного та раціонального використання коштів
міського бюджету.

Аналіз доходів міського бюджету
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Назва доходу

%

2013 р.

факт

Плата за надання інших
22010 адміністративних послуг
Державне мито
22090
Всього по кошику 1

2014 р.

%

2015 р.

факт

план

2015р.

2016 р.

факт на
01.12.15р.

проект в
умовах
діючого
ПКУ

100,0

1170,2

1199,9

1200,0

120,0

100,0

347,0

433,2

460,0

32618,1 41250,3
440,4
304,4

100,0

1517,2
48,0

1633,1
309,3

1660,0
355,0

100,0

2,0

0,4

2,0

стала
величина

25,0

0,0

25,0

353,5

446,0

520,0

105,0

10,5

1,0

21397,0 23345,4

26600,0

100,0 11552,6 16231,0

100,0 20968,6 21629,6

23950,0

100,0

100,0

100,0

збір за місця для
паркуван.транс.засобів
(юр.особи)

64,1

18020
18030
18011
180111
21010

14040

туристичний збір

9,8

7,6

Транспорт под з фіз.осіб
Транспорт под з юрид.осіб
Частина чистого приб(дох)
під-в що вилуч до бюдж.

0,0

7,4

Акцизний податок з
реалізації через роздрібну
торгівлю алког. та тютюн.
виробів, пального

Єдиний податок на
18050 підприємницьку діяльн.
21081 Адміністративні штрафи

15,0
5 від
вартості

46,0

54,6

Податок на майно,в т.ч.

9,97

10,0

25290,0 25336,9

28400,0

40,0

18010
Податок на нерухоме
18010 майно
13050 Плата за землю,всього
В т.ч –земельний податок
-орендна плата
Екологичн.податок( збір з
т/з, екологічний, лісові
ресурси)
19010
Податок на прибуток
підпр.комун.власності
11020
Авансові внески податку
11023 на прибуток
оренда цмк
кошти від
310102 реал.безхоз.майна
інші доходи
24060
22080

Всього по кошику власних
доходів (2 кошик)

100,0

6,3

33,5

100,0

3590,0

3717,6

4100,0

100,0 15776,0 17684,1
6759,2
6404,0
9372,0 10924,9
33,1
33,5

100,0 21700,0 21619,3
8650,0
8470,3
13050,0 13149,1
25,0
75,0
39,0

24300,0
9600,0
14700,0
58,0

100,0

2409,5

502,5

100,0

3825,0

5365,0

865,4

936,9

100,0

1270,0

0,0

100,0
100

10,4
18,4

12,3
39,8

50,0
100,0

430,0
18,0

50,8
258,8

10,0
150,0

100

62,3

111,1

100,0

176,0

160,6

159,0

74023,1 76962,2

81040,0

100,0 19883,9 19950,5

800,0
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Разом по загальному
фонду
Власні надходження
25010 бюджетних установ
50110 Цільові фонди рад
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

52502,0 61200,8

75540,3 78595,3

82700,0

100,0

2124,1

2394,4

100,0

2490,0

2500,0

90,0

100,0

178,1
580,1
2944,5 10877,1

100,0

510,0
12550,0

675,3
6274,1

710,0
13800,0

0,0
Надходження від відч.
Майна

31010
33010 Продаж землі
24170 Кошти пайової участі
передача коштів із
заг.фонду

100,0

0,0

106,8

100,0

50,0

0,0

100,0

100,0

1105,8
1838,7

4863,2
5907,1

100,0
100,0

6500,0
6000,0

4951,9
1322,2

8700,0
5000,0

Всього по спецфонду

12596,5 30736,0

15550,0

9449,3

14600,0

ВСЬОГО ДОХОДІВ

65098,5 91936,8

91090,3 88044,7

97300,0

6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
6.1. Демографічна ситуація
У місті утримується багаторічна стала тенденція до природного приросту
населення.
Основні цілі, завдання та заходи на 2016 рік:
 удосконалення системи охорони здоров’я населення шляхом
реформування, зниження рівня смертності, професійних захворювань,
побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості
життя населення;
 проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та
адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству,
безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної
кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних
сімей;
 поліпшення планування сім’ї, вдосконалення системи надання
відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати
дітей;
 підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і
дитинства;
 розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
 створення умов для соціальної адаптації, підготовки до самостійного
життя осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
 забезпечення нарахування та виплати матеріальної допомоги дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які
перебувають під опікою (піклуванням)
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 запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності в рамках реалізації
заходів
районної
Комплексної
Програми
подолання
дитячої
бездоглядності
 створення ефективної системи роботи з попередження та профілактики
негативних явищ в молодіжному середовищі, сприяння формуванню
здорового способу життя у молоді.
 підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, залучення їх
до реалізації державної молодіжної політики
 розвиток дошкільного і позашкільного виховання та освіти, включаючи
сімейні форми;
 забезпечення дітей у навчальних закладах екологічно чистими
продуктами харчування та якісною питною водою;
 зменшення масштабів зовнішньої, зокрема, трудової міграції молоді
шляхом працевлаштування її через центри занятості;
 подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення
гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення
механізму залучення людей похилого віку до активного способу життя
поза сферою трудової діяльності
Відповідальні: виконком, міська рада.
6.2. Зайнятість населення та ринок праці
З метою підвищення продуктивної зайнятості населення, посилення
соціального захисту громадян від безробіття в 2016 році передбачається
здійснити 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.
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Першочергова увага приділятиметься підвищенню якості робочих місць та
робітничих кадрів, підвищенню кваліфікації працюючих та забезпечення їх
гідною заробітною платою.
Пріоритетні напрямки діяльності у 2016 році:
 співпраця з районним фондом зайнятості населення, чітка організація

прийому громадян, забезпечення резерву спеціалістів, які будуть готові
перейти на подовжений робочий тиждень та подовжений робочий день
для реєстрації громадян, у разі різкого збільшення числа звернень;
 забезпечення виконання та фінансування програми громадських робіт в
м.Вишневе на суму 15 тис.грн.;
 збирання інформації у розрізі підприємств про адміністративні відпустки,
скорочений режим роботи та можливі обсяги вивільнення;
 організація виїзних зустрічей з керівниками і колективами підприємств,
організацій, де відбуватиметься вивільнення працівників, для надання
відповідної інформаційної допомоги та узгодження спільних дій;
 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;
 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями
щодо використання вітчизняної робочої сили на підприємствах де
працюють іноземні громадяни.
Відповідальні: виконком, міська рада
6.3. Соціальний захист населення
З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати,
недопущення зниження реальних доходів та реальної заробітної плати
передбачається: - забезпечення контролю за своєчасною і не нижче
визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
- впровадження подальших заходів із легалізації трудових відносин та виплати
заробітної плати.
У рамках програми «Турбота» з метою підвищення
охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при
раціональному
використанні
бюджетних
коштів
передбачається:
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- надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на
підставі рішень відповідних комісій з питань надання допомоги окремим
категоріям населення;
- матеріальна підтримка учасників (сімей учасників) АТО;
- проведення урочистих заходів щодо вшанування ветеранів та інвалідів міста;
- установлення щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 85,90, 95,100
років; - надання виплат допомоги інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам.
- соціальний захист бездомних громадян та ін.
План видатків у сфері соціального забезпечення на 2016 рік
згідно міської програми «Турбота» та інших програм:
 Надання з міського бюджету матеріальної допомоги малозабезпеченим
жителям міста, цільової допомоги на загальну суму 780 тис.грн., що на 34,5
% більше від 2015 р. З них: на фінансову підтримку мобілізованих та членів
їх сімей, матеріальна допомога малозабезпеченим та на лікування,
відшкодування пільг та інші послуги.
 Надання
матеріальної допомоги та соціальної підтримки ветеранам
війни,інвалідам учасникам бойових дій та їн.категоріям населення на суму
200,0 тис.грн. (на 5 % більше, чим у 2014 р.)
 Інші витрати на соціальну підтримку населення.
 Придбання рентген апарату для міської лікарні.
Відповідальні: виконком, міська рада.
6.4. Розвиток інформаційного простору
З метою подальшого розвитку інформаційного простору передбачається
здійснення комплексу заходів 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 2016 рік:
22

-забезпечити фінансування видатків на діяльність та утримання КП
«Інформ» в сумі 825,5 тис.грн.
6.5. Освіта.
З метою створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей у
2016 році передбачається впровадження державних стандартів освіти.
Передбачається:
- реконструкція будівлі ДНЗ «Колобок», «Ромашка» .
- завершення будівництва 11 черги ЗОШ 1-111 ступенів № 1 (загальна вартість
буд-ва -17 млн.грн).
6.6. Культура.
З метою збереження та розвитку культурного потенціалу та національнокультурної спадщини передбачається:
- початок реконструкції кінотеатру;
- проведення основних міських культурно-мистецьких заходів, відзначення
державних та професійних свят, ювілейних та пам»ятних дат.
- участь в обласних, регіональних конкурсах та фестивалях.
-проведення загальноміських заходів в сумі 790,0 тис.грн.
Реалізація вищезазначених заходів створюватиме можливості для
удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів культури та
для збереження творчих набутків та культурних традицій .
6.7.Фізична культура і спорт.
З метою створення сприятливих умов для занять населення фізичною
культурою і спортом вживатимуться заходи щодо формування здорового
способу життя, в першу чергу дітей і молоді, популяризації масового і
професійного спорту, передбачається:
- забезпечення функціонування дитячо-юнацьких гуртків спортивного
спрямування,
- покращення фізкультурно-спортивної інфраструктури міста,
- залучення громадян до систематичних занять фізичною культурою та спортом
за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;- проведення
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення, у
навчальних закладах;
- забезпечення статутної діяльності КП «СК «Вишневе»;
- проведення загальноміських заходів,
Передбачається збільшити чисельність населення, яке займається
фізичною культурою і спортом, залучити до масових фізкультурно-спортивних
заходів близько 4,5 тис. осіб.
План видатків у сфері розвитку фіз.культури на 2016 рік:
-забезпечити фінансування видатків на діяльність в т.ч. утримання СК
«Вишневе» в сумі 930,0 тис.грн.
-проведення заходів,стипендії в сумі 310,0 тис.
7. ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
МІСТА НА 2016 РІК (додається).
Міський голова
І.В.Діков
Готувала: Зубченко Т.А.
Погоджено:Варшавець Я.Л.
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