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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району
на 2015 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації та
прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства, визначає цілі та
пріоритети соціально-економічного розвитку, а також комплекс заходів, спрямованих на
забезпечення стабілізації розвитку економіки, недопущення зниження рівня життя населення
Вишгородщини, узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
Програма розроблена з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що
забезпечуватимуть у 2015 році розвиток району у складний для України час, який вимагає:
максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту суверенітету та територіальної
цілісності держави; усунення негативних наслідків від штучного закриття традиційних
ринків для багатьох українських товарів і послуг у тому числі глибоко кооперованих ринків;
вміння скористатися преференціями щодо входження вітчизняних товарів і послуг на
висококонкурентні ринки країн-членів Євросоюзу тощо.
У Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на підвищення
якості життя та добробуту громадян у всіх сферах життєдіяльності району. При її розробці
враховано тенденції економічного і соціального розвитку району у 2014 році, наявні ресурси
та можливості для реалізації державної регіональної політики в районі.
Програма підготовлена згідно з основними завданнями Стратегії розвитку
Вишгородського району на період до 2015 року, затвердженої рішенням сесії Вишгородської
районної ради від 24.09.2009 №357-26-V.
Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:
• Законів України:
“Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України”, “Про державні цільові програми”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про
інвестиційну діяльність”, “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності”, “Про розвиток та підтримку малого і середнього підприємництва
в Україні”, та ін.
• Постанов Кабінету Міністрів України:
а) “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету” від 26.04.2003 №621;
б) “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року” від 06.08.2014 №385;
в) “Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України” від
09.12.2014 №695 та інших нормативно-правових актів.
Основні показники Програми базуються на намірах суб’єктів господарювання району,
пропозиціях структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади та враховують існуючі тенденції соціальноекономічного розвитку району, поточну економічну ситуацію в країні, а також на світових
ринках.
При формуванні Програми використані аналітичні матеріали та пропозиції управлінь,
відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій району, а
також статистичні дані управління статистики у Вишгородському районі.
Показники програми є орієнтиром для розроблення суб’єктами підприємницької
діяльності власних прогнозів, планів, бізнес-планів та інших документів, які спрямовані на
мобілізацію зусиль органів місцевого самоврядування на ефективне розв’язання проблем
економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання,
підвищення матеріального добробуту населення району.
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Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми
покладено на організаційний ресурс – спільну продуктивну роботу районної державної
адміністрації і районної ради разом з іншими органами виконавчої влади району,
територіальними органами центральних органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування у співпраці з громадянами, юридичними особами та їх об'єднаннями.
Зокрема це стосується забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників і
власників, що реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства:
органів влади, профспілок та роботодавців.
Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме такий
підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених ресурсів,
сприятиме громадянській злагоді у районі.
Реалізацію намічених показників передбачається здійснювати в основному через
економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Вишгородської районної ради
та розпорядженнями Вишгородської районної державної адміністрації, які спрямовані на
подальший розвиток економіки і вирішення найактуальніших соціальних проблем, а також
шляхом виконання районних цільових програм.
Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних
можливостей районного бюджету. Звіти про стан виконання районних цільових програм
щорічно подаються Вишгородській районній раді їх виконавцями – структурними
підрозділами райдержадміністрації та територіальними підрозділами центральних органів
виконавчої влади.
Організацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація, її
структурні підрозділи, спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої
влади, які розробили відповідні розділи Програми.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми
затверджуються Вишгородською районною радою за поданням Вишгородської районної
державної адміністрації. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за
підсумками року.
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2. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ ЗА 2014 РІК
Райдержадміністрацією разом з місцевими органами виконавчої влади протягом 2014
року вживалися заходи, спрямовані на стабілізацію економіки Вишгородщини та вирішення
проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району.
За 2014 рік зібрано до бюджетів усіх рівнів 1038,6 млн. гривень, що більше
показників минулого року на 72 млн. грн., або на 7,4%.
До Державного бюджету мобілізовано 803,6 млн. грн., що на 62,3 млн. грн. більше
ніж за 2013 рік, або на 8,4%.
До місцевих бюджетів надійшло 235 млн. грн., надходження 2013 року перевищені
на 9,7 млн. грн., або на 4,3 відсотка.
Індикативні показники по наповненню Зведеного бюджету виконані на 143,8%, у
тому числі по Державному бюджету – на 157,2%, по місцевому бюджету – на 111,3%.
Податковий борг протягом 2014 року зріс на 84,3 млн. грн., або на 79,4% і складає
190,6 млн. грн.
Місцевими радами району забезпечено виконання плану затверджених з урахуванням
змін показників надходжень загального та спеціального фондів бюджету району.
Станом на 01.01.2015 року до зведеного місцевого бюджету району надійшло
362,2 млн.грн., що становить 104,1 відсотка до затверджених місцевими радами показників
доходів на 2014 рік та 104,5% до надходжень за 2013 рік.
Затверджені місцевими радами показники власних і закріплених доходів
загального фонду зведеного місцевого бюджету за 2014 рік з урахуванням змін виконано:
закріплених доходів на 108%, власних доходів на 105,1%. Місцевим бюджетом району
забезпечено виконання доведених Міністерством фінансів України річних розрахункових
показників доходів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на
112,6% (при запланованих 112 633,3 тис.грн. надходження становлять 126 808,1 тис.грн.).
За 2014 рік видаткова частина зведеного бюджету району (з урахуванням
міжбюджетних трансфертів) виконана на 338 886,4 тис. грн., або на 88,9% до 2013 року, в
т.ч. видатки загального фонду – 294 317,9 тис. грн., або на 94,3%, видатки спеціального
фонду – 44 568,5 тис. грн., або на 64,6% до уточненого розпису на рік. У порівнянні з 2013
роком видаткова частина загального фонду зменшена на 22 392,2 тис. грн., або на 6,2%,
видаткова частина спеціального фонду зменшена на 24 132,6 тис. грн., або на 35%.
Більше третини всіх видатків загального фонду (94 460,9 тис. грн.) становлять
видатки на освіту, 30,3% - на соціальний захист, 13,5% - на охорону здоров’я, 7,6% міжбюджетні трансферти, 6,1% - органи місцевого самоврядування, 4,8% - видатки на
заклади культури, 1,2% - на фізичну культуру і спорт.
Капітальні видатки з бюджету розвитку району склали 4 758,6 тис. гривень.
Промислові підприємства району протягом січня-листопада 2014 року реалізували
продукції на суму 2 212,7 млн. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року
обсяг реалізації продукції збільшено на 398,7 млн. грн., або на 22 відсотка.
Протягом 2014 року в усіх категоріях господарств району вироблено 1 545,6 млн. грн.
валової сільськогосподарської продукції в співставних цінах 2010 року, що складає 97,5%
до минулого року, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах 1 419,0 млн. грн., що
складає 95,8% до 2013 року.
Протягом 2014 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено
156,7 тис.тонн м’яса, що на 6,5 тис.тонн, або на 4% менше минулого року. Одержано
30 198 тис. штук яєць курячих, це менше показників минулого року на 10 608 тис. штук, або
на 26%.
У будівельній галузі обсяг виконаних робіт за 2014 рік складає 467,2 млн.грн., що
менше минулого року у фактично діючих цінах на 100,1 млн. грн., або на 17,6%. У тому
числі по інженерних спорудах 385,6 млн. грн., по будівлях – 81,6 млн. грн., з них житлові –
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41,4 млн. гривень.
За 9 місяців 2014 року за рахунок усіх джерел фінансування введено в експлуатацію
102 704 кв.м житла, що у 2,6 рази більше, ніж у відповідному періоді 2013 року. Питома вага
району в загальнообласному обсязі введеного житла складає 9%.
Видатки на ремонт доріг по спеціальному фонду бюджету району склали
4 401,5 тис. грн., у тому числі на капітальний ремонт спрямовано 3 270,0 тис. грн., на
поточний – 1 131,5 тис. гривень. У тому числі використано субвенції з державного бюджету
на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг на суму 1 523,8 тис. гривень.
За січень-вересень 2014 року обсяг капітальних інвестицій склав 1 мільярд 665 млн.
грн., що на 281,2 млн. грн., або на 14,5% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. З
них інвестиції в матеріальні активи склали 1 662,6 млн. гривень.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.10.2014 року склав
68 млн. дол. США. і зріс з початку року на 1,2 відсотка. Питома вага інвестицій в загальному
обсязі Київської області становить 3,9% і за обсягом інвестування район посідає 8 місце в
області.
У 2014 році ТОВ “Чіпси ЛЮКС” втілено інвестиційний проект щодо зменшення
відходів за рахунок їх переробки вартістю 0,85 млн.грн. На завершальній стадії перебувають
проекти із збільшення складських потужностей підприємства вартістю 6 млн.грн., з безпеки
та охорони праці загальною вартістю 0,5 млн.грн., утилізації енергії вторинних ресурсів
вартістю 6,3 млн.грн.
Протягом 2014 року впроваджувались наступні інвестиційні проекти:

Будівництво бройлерних птахоферм ТОВ «Комплекс Агромарс» в с. Миколаївка
загальною потужністю 2,8 млн голів на рік (720 тис. голів кожна), вартістю
126 012 тис. грн., а саме:
ферма №32 вартістю 37 078,7 тис. грн., готовність 90%;
ферма №33 вартістю 31 269,7 тис. грн., готовність 60%;
ферма №34 вартістю 28 069,7 тис. грн., готовність 60%;
ферма №35 вартістю 29 593,9 тис. грн., готовність 50%.

Будівництво інкубатора №4 ТОВ «Комплекс Агромарс» в с. Гаврилівка потужністю
64 млн. яєць на рік, вартістю 58 048,9 тис. грн., готовність 80%.

Будівництво виробничих потужностей ТОВ «Український племінний кролівничий
комплекс» в с. Лебедівка вартістю 1 600 тис. грн., готовність 60%.
Проводиться робота щодо відведення додаткової земельної ділянки ТОВ “Перший
столичний хлібозавод” з земель запасу Новопетрівської сільської ради з метою розширення
виробництва та запуску ще 4 ліній.
За 2014 рік створено 1278 нових робочих місць, або 113,6% річного завдання.
Найбільше робочих місць створено в галузях: оптова та роздрібна торгівля – 614 місць,
будівництво – 240 місць, освіта – 51 місце, діяльність транспорту, складського господарства,
поштова та кур’єрська діяльність – 121 місце, сільське, лісове, рибне господарство – 26
місць, фінансова та страхова діяльність – 35 місць, переробна промисловість – 16 місць,
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 25 місць, операції з
нерухомим майном – 31 місце, надання інших видів послуг – 119 місць.
Протягом 2014 року до Вишгородського районного центру зайнятості за
отриманням соціальних послуг звернулося 1222 незайнятих громадян, що на 125 осіб
більше, ніж в минулому році. Всі отримали статус безробітних.
Впродовж звітного періоду на обліку в службі зайнятості перебували і отримували
соціальні послуги 1490 незайнятих громадян, що на 149 осіб більше, ніж у 2013 році.
Станом на 01.01.2015 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 532 безробітних, з
них 365 отримують допомогу по безробіттю.
Протягом звітного періоду при сприянні служби зайнятості на вільні та новостворені
робочі місця працевлаштовано 530 осіб з числа незайнятих та безробітних громадян.
Рівень безробіття на 01.01.2015 року становить 0,6 відсотка.
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Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у січні-вересні 2014 року
склала 3507 грн., що на 35 грн., або на 1% більше, ніж у відповідному періоді 2013 року та
перевищує середньо обласний показник на 2,5% (3420 грн).
Станом на 01.01.2015 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної
плати на підприємствах, установах та організаціях району складає 921,2 тис.грн. Порівняно
до початку року сума заборгованості збільшилась на 915 тис.грн., або у 148,6 разів. Уся
заборгованість на економічно активних підприємствах.
Середній розмір пенсії в районі станом на 01.01.2015 року складає 1 732,08 грн., що
становить 183% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.
У порівнянні з 2013 роком середній розмір пенсії збільшився на 107,87 гривень.
На вирішення соціальних проблем мешканців району направлена і районна
комплексна програма «Турбота», актуальною статтею витрат якої є адресна матеріальна
допомога. Протягом 2014 року одноразову матеріальну допомогу отримали 994 особи на
суму 750 тис.грн., що перевищує відповідні показники аналогічного періоду минулого року
на 331 особу та 400 тис. гривень, у тому числі для воїнів АТО та їх сім’ям надана допомога
229 особам на суму 302,1 тис.грн., для переселенців з окупованих територій – 412 сімей на
суму 220 тис.грн.
За січень-вересень 2014 року роздрібний товарообіг склав 612,5 млн. грн., що більше
відповідного періоду минулого року на 130,4 млн. грн., або на 27%, у т.ч. товарообіг
торговельної мережі становив 599,9 млн. гривень.
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за 2014 рік склав 335,6 млн. грн., що
менше ніж у 2013 році на 6,4%. Обсяг послуг, реалізованих населенню складає
120,8 млн.грн., що більше ніж у 2013 році на 26,5%. У розрахунку на одну особу реалізовано
послуг населенню на суму 1 655,5 грн.
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1 січня
2015 року – 24,4 млн. гривень, що складає 3,7% загальнообласного боргу. Протягом 2014
року нараховано населенню до оплати 102,9 млн. грн., оплачено населенням – 100,4 млн.
грн., рівень оплати з початку року – 97,6% (з урахуванням боргів минулих років).
У цілому підсумки соціально-економічного розвитку Вишгородщини свідчать про
наявність позитивної динаміки більшості галузей і сфер економіки району. Зважаючи на
ситуацію в державі необхідно у 2015 році мобілізувати зусилля органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування на досягнення максимально ефективного використання
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а також забезпечення балансу інтересів
держави та територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району
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3. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2015 РОЦІ
Основною метою Програми є створення передумов для стійкого соціальноекономічного розвитку на основі підвищення конкурентоспроможності економіки району
для зростання якості життя мешканців Вишгородщини.
Основними пріоритетними напрямами соціально-економічного та культурного
розвитку Вишгородського району є:

забезпечення європейського рівня соціальних стандартів: наближення рівня
життя мешканців до загальноєвропейський стандартів щодо якості та доступності освіти,
медичного обслуговування, соціального захисту, житлово-комунальних послуг, фізкультури
і спорту, а також стану навколишнього природного середовища;

ефективна містобудівна та житлово-комунальна діяльність: раціональне
використання територій; оновлення комплектів містобудівної документації на територіальноадміністративні утворення району; будівництво доступного житла; стабільне
функціонування житлово-комунальних систем; розвиток транспортної інфраструктури;

впровадження нових енергозберігаючих технологій: стимулювання
раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме забезпеченню потреби економіки
та населення району в енергоресурсах; впровадження енергозберігаючих заходів;

розвиток високотехнологічного та конкурентоздатного промислового
виробництва: стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів
виробництва конкурентоспроможної продукції; освоєння нових енергозберігаючих
технологій виробництва; запровадження європейської системи контролю якості продукції;

забезпечення конкурентоспроможності агропромислового комплексу
району: диверсифікація енергозберігаючих і високопродуктивних технологій ведення
рослинництва і тваринництва, ефективне використання земельних ресурсів, розвиток
альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості;


створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва;


сприяння приросту обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій:
активізація інформативної відкритості району у сфері висвітлення інвестиційного
потенціалу; формування привабливого інвестиційного іміджу Вишгородщини; сприяння
суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на випуск
інноваційної продукції, освоєння передових технологій;

забезпечення ефективності фінансової політики: досягнення стабільності
надходження платежів до бюджетів усіх рівнів; підвищення фінансової спроможності
місцевих бюджетів; здійснення ефективної податково-бюджетної політики; дотримання
жорсткої фінансової дисципліни.
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4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2015 РОЦІ
4.1. Соціальна сфера
4.1.1. Демографічний розвиток, підтримка сім’ї, дітей та молоді
Збереження життєвого та трудового потенціалу населення району на основі
формування та реалізації заходів ефективної демографічної політики – є важливим ресурсом
для забезпечення економічного зростання району.
Демографічна ситуація, що склалася в районі, характеризується зростанням
чисельності населення за рахунок міграційного приросту. У той же час, рівень
народжуваності не забезпечує простого відтворення населення.
Продовжує зростати чисельність постійного населення у населений пунктах, які
розташовані найближче до столиці, а саме: у місті Вишгороді та селах Старі Петрівці, Нові
Петрівці, Осещина. Викликають занепокоєння населені пункти, де кількість постійного
населення не досягає 30 осіб, зокрема, це такі села: Дудки, Ритні, Ровжі, Розтісне, Пилява,
Рихта, Овдієва Нива та Любидва.
У цілому по району відслідковується чітка тенденція до зростання чисельності
міського населення та скорочення сільського.
Протягом 2014 року пріоритетним напрямом роботи була реалізація завдань і
доручень Президента України, спрямованих на захист і збереження конституційних прав і
свобод дітей, виконання районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення
прав дітей «Назустріч дітям» на 2014-2017 роки.
Вживалися конкретні заходи, спрямовані на побудову оптимальної системи сімейного
благополуччя шляхом надання якісних соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у
складних життєвих обставинах, зменшення соціального сирітства, виховання дітей, які
залишилися без піклування батьків за принципом родинності, забезпечення дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які до влаштування у інтернатні
заклади не мали житла соціальним житлом, соціалізації випускників інтернатних закладів у
період підготовки до самостійного життя. Велика увага приділялася оздоровленню дітей
району.
Головні цілі на 2015 рік – створення умов для збільшення чисельності населення,
стимулювання народжуваності та зростання середньої тривалості життя, нормалізації процесів
життєдіяльності сімей з дітьми, підвищення якості та рівня соціальних стандартів.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
• подолання негативних тенденцій відтворення населення;
• сприяння внутрішній міграції населення з метою збалансованого розвитку району;
• підтримка добробуту сімей з дітьми;
• забезпечення належного рівня та якості надання медичного обслуговування у
сільській місцевості через амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
• забезпечення реалізації районної комплексної Програми подолання дитячої
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей
«Назустріч дітям» на 2014-2017 роки;
• раннє виявлення та попередження насильства у сім’ї, торгівлі людьми,
забезпечення гендерної рівності у родині;
• забезпечення права дитини на виховання в сім’ї або, у випадку втрати
батьківського піклування, у сімейному оточенні за принципом родинності;
• оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки;
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• підтримка та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних
життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із
сімей, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції;
• проведення профілактики негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та
правопорушень серед дітей та їх батьків;
• забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа;
• формування місцевого житлового фонду соціального призначання відповідно до
Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» для забезпечення
впорядкованим соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
та осіб з їх числа.
Забезпечення прав дітей та створення умов для їх благополучного зростання і
виховання у колі здорової сім’ї; здійснення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді,
захисту інвалідів та людей похилого віку через ефективно функціонуючу систему соціальних
послуг.
Недопущення вилучення дітей із біологічної родини без надання якісних соціальних
послуг, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у
інтернатні заклади.
Створення умов для нормалізації процесів природного і механічного відтворення
населення шляхом підвищення якості та рівня життя населення, збереженні його життєвого і
трудового потенціалу. У результаті проведення цих та інших заходів прогнозується, що
демографічна ситуація в районі дещо поліпшиться. Досягнення сталого демографічного
розвитку, нормалізація відтворення населення є тривалим і складним процесом, адже
більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в районі, формуються на
загальнодержавному рівні.
4.1.2. Зайнятість населення та ринок праці
Державна служба зайнятості реалізує заходи, спрямовані на створення громадянам
рівних можливостей для продуктивної та гідної праці. Ситуація на ринку праці протягом
останніх років визначалась загальним станом економіки та формувалась під впливом як
загальнодержавних, так і регіональних тенденцій її розвитку. У районі, як і в цілому в
Україні, ринок праці певною мірою стримується відсутністю динамічних перетворень у
структурі зайнятості та попиту на робочу силу.
Протягом 2014 року районним центром зайнятості велась активна робота щодо
працевлаштування безробітних, їх професійного навчання, надання одноразових виплат для
організації підприємницької діяльності, проведення громадських робіт.
У рамках Програми зайнятості населення Вишгородського району на 2012-2017 роки
забезпечено виконання річного державного завдання щодо створення нових робочих місць.
Основними проблемами є:
• невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам
економіки району та ринку праці;
• відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної
зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та оплатою праці.
Головною метою на 2015 рік є створення нових робочих місць та соціальна
підтримка незайнятих громадян, зареєстрованих у службі зайнятості, скорочення обсягів та
рівня безробіття, зростання кількості зайнятих економічною діяльністю.
З метою забезпечення активної політики зайнятості на ринку праці, у 2015 році
передбачається здійснити заходи за такими напрямами:
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• сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття та зменшення його
тривалості, шляхом активізації проведення ярмарок професій, тижнів та днів профорієнтації,
презентацій робітничих професій, які є актуальними та перспективними на ринку праці;
• залучення безробітних до зайняття підприємницькою діяльністю шляхом виплати
одноразової допомоги;
• приведення чисельності професійного складу та кваліфікаційного рівня робочої
сили у відповідність з потребою роботодавців;
• підвищення якості робочої сили та посилення мотивації до легальної
продуктивності зайнятості;
• створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;
• посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань праці
через засоби масової інформації, засідання “круглих столів”, інформаційні та тематичні
семінари;
• сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні
конкурувати на ринку праці (жінок, молоді, інвалідів та інших категорій);
• розширення видів оплачуваних громадських робіт, залучення до участі у них
безробітних громадян;
• скорочення терміну перебування безробітних на обліку у службі зайнятості
шляхом надання індивідуальних консультаційних послуг відповідно до ЄТНаСП (Єдина
технологія надання соціальних послуг);
• надання ваучерів на навчання, перенавчання підвищення кваліфікації, стажування
на замовлення роботодавців;
• компенсація єдиного соціального внеску.
Організація зайнятості населення здійснюватиметься у відповідності до завдань
Програми зайнятості населення Вишгородського району на 2012-2017 роки, яка спрямована
на запобігання масового безробіття, збереження існуючих та створення нових робочих місць,
організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку
самозайнятості та підприємницької діяльності. Прогнозний показник річного державного
завдання на 2015 рік створених нових робочих місць становить 1500 осіб, який
прогнозується виконати на 100 відсотків.
Першочергова увага приділятиметься широкомасштабній профорієнтаційній роботі та
професійному навчанню, що дасть можливість задовольнити потребу роботодавців у
необхідних кадрах та забезпечити гарантоване працевлаштування безробітних громадян.
Значною мірою реалізації виконання поставлених завдань сприятиме збільшення
індивідуальних інформаційних та консультаційних послуг, зростання кількості різноманітних
тематичних семінарів з населенням та роботодавцями, проведення масових заходів – таких,
як ярмарок вакансій та професій, дні кар’єри, дні відкритих дверей, заходи для учнівської
молоді тощо.
Особлива увага приділятиметься індивідуальній роботі з такими категоріями клієнтів
служби зайнятості як: жінки, молодь, жителі сільської місцевості, соціально незахищені
верстви населення, особи з обмеженими фізичними можливостями та іншими.
Прогнозується, що у 2015 році послугами служби зайнятості скористається 1550 осіб з
числа незайнятого населення. Планується працевлаштувати не менше 535 осіб, що на 5 осіб
більше ніж у 2014 році. Рівень працевлаштування становитиме 35,8. До участі у громадських
роботах планується залучити 237 осіб. Рівень безробіття становитиме 0,6 відсотка.
У результаті проведених заходів планується розширення можливостей реалізації
права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів шляхом створення умов для
підвищення рівня зайнятості населення; стимулювання заінтересованості роботодавців у
створенні нових робочих місць; підвищення якості та ефективності надання соціальних
послуг незайнятому населенню та роботодавцям.
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4.1.3. Грошові доходи населення
Одним з показників, що відображають економічні перетворення, є грошові доходи
населення. Головним джерелом сукупного доходу населення району є: заробітна плата,
пенсії, стипендії, соціальні виплати, надходження від реалізації продукції з особистих
підсобних господарств, компенсації за оренду земельних та майнових паїв.
Одним з основних джерел збільшення доходів є зростання заробітної плати. Протягом
останніх років розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника
поступово зростає.
Вживаються невідкладні заходи для погашення заборгованості із виплати заробітної
плати: постійно проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності підприємствборжників, проводяться засідання тимчасової комісії Вишгородської райдержадміністрації з
питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат.
З метою додержання трудового законодавства та своєчасної виплати заробітної плати
Територіальний державний інспектор праці у Київській області здійснює перевірки
підприємств району різних форм власності. До суду передаються протоколи за ст.41 КУпАП
та матеріали до них про притягнення до адміністративної відповідальності керівників
підприємств-боржників. Уносяться подання до правоохоронних органів про притягнення до
кримінальної відповідальності керівників підприємств-боржників на яких існує
заборгованість із виплати заробітної плати.
Проводиться реєстрація колективних договорів та угод, змін та доповнень до них.
З метою додержання трудового законодавства працює районна робоча група з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, головний державний інспектор
праці у Київській області проводить перевірки підприємств та передає матеріали перевірки
до Вишгородської районної прокуратури та Вишгородського районного суду. Вишгородська
ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області при
перевірках підприємств щодо легалізації трудових відносин між роботодавцями та
найманими працівниками виявляє порушення щодо роботи працівників без оформлення
трудових відносин та нелегальної виплати заробітної плати, вживає відповідні заходи щодо
їх усунення.
Головні цілі на 2015 рік: недопущення зниження доходів населення, посилення
контролю за додержанням відповідних державних гарантій з оплати праці, погашення
заборгованості з виплати заробітної плати, недопущення виникнення нової заборгованості.
Підвищення рівня доходів населення у 2015 році здійснюватиметься за рахунок:
• забезпечення своєчасного впровадження на підприємствах, установах та
організаціях району всіх форм власності та господарювання мінімальних державних гарантій
в оплаті праці, визначених Законом України “Про державний бюджет України”;
• здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, розмір якої не
повинен бути нижче встановленого державного мінімального розміру оплати праці;
• посилення контролю та здійснення перевірок підприємств, установ, організацій на
предмет додержання трудового законодавства, у тому числі на підприємствах, де
спостерігається вивільнення працівників, зокрема щодо дотримання суб’єктами
господарювання відповідних державних гарантій з оплати праці;
• забезпечення ефективного функціонування робочої групи з питань легалізації
виплат заробітної плати та зайнятості населення;
• забезпечення ефективної роботи тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат на засіданнях якої заслуховуються керівники підприємств, які не
забезпечили своєчасну виплату заробітної плати;
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• погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в
установах та організаціях району, вжиття заходів щодо упередження виникнення нової
заборгованості;
• здійснення моніторингу укладання колективних договорів на підприємствах, в
установах та організаціях, а також суб'єктами підприємницької діяльності, які
використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій
працівникам;
• дотримання умов, при реєстрації колективних договорів та угод щодо пункту
“Соціальне страхування” і відповідно до законодавства України, включення зобов’язань
адміністрації підприємств, установ організацій щодо забезпечення державних соціальних
гарантій шляхом обов’язкового перерахування внесків до державних фондів соціального
страхування;
• залучення засобів масової інформації до розв'язання та висвітлення питань
несвоєчасної виплати заробітної плати.
Завдяки реалізації основних завдань та заходів в районі прогнозується подальше
зростання середньомісячної заробітної плати, яка у 2015 році збільшиться на 21,2% і складе
3550 гривень.
4.1.4. Пенсійне забезпечення
У 2014 році основні зусилля в галузі пенсійного забезпечення населення були
направлені на запровадження нових принципів солідарної системи з метою розв’язання ряду
завдань соціального захисту осіб похилого віку.
Робота управління Пенсійного фонду України у Вишгородському районі спрямована
на реалізацію державної політики у сфері пенсійного забезпечення. Основним завданням
управління є збирання та акумулювання коштів, призначених для повного і своєчасного
фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат відповідно до чинного
законодавства.
Станом на 01.01.2015 року в управлінні Пенсійного фонду України у
Вишгородському районі перебуває на обліку 24 025 пенсіонерів. З початку року кількість
одержувачів пенсій та грошової допомоги збільшилась на 562 особи. Середній розмір пенсії
по району становить 1 732,08 грн., що на 107,87 грн. більше, ніж у минулому році, це
становить 183% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.
За звітний період призначено 984 нові пенсійні справи, 20 пенсій за особливі заслуги
перед Україною. Проведено 3838 поточних перерахунків пенсій.
Загальна сума видатків на пенсійні виплати за 2014 рік склала 470 млн.
869,83 тис. грн., що перевищує аналогічний показник минулого року на 29 млн. 601,5 тис.
грн., або на 6,3%.
За 2014 рік до бюджету управління Пенсійного фонду України у Вишгородському
районі з усіх джерел фінансування надійшло 470 473,12 млн. грн. При цьому власні
надходження склали 853,7 млн. грн., що становить 85% планових завдань.
На виконання постанови правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 №4-3
«Деякі питання удосконалення прийому та обслуговування осіб, що звертаються до органів
Пенсійного фонду» з 25.02.2014 року в районному управлінні Пенсійного фонду почала
функціонувати громадська приймальня за принципом «єдиного вікна». За звітний період на
прийом до спеціалістів звернулося 3669 громадян з питань призначення (перерахунку)
пенсій, 9697 громадян отримали консультації з інших питань.
Одним з джерел збільшення власних надходжень є погашення заборгованості зі
сплати платежів до Пенсійного фонду. Протягом 2014 року заборгованість із сплати
страхових внесків зменшилася на 34,8 тис. грн. і становить 394,2 тис. грн.
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Управлінням застосовується комплекс заходів, спрямованих на погашення
платниками боргів по страхових внесках. На розширених нарадах райдержадміністрації та
засіданнях комісії з питань погашення заборгованості заслуховується стан погашення боргів
з виплати заробітної плати, недоїмки зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду та
боргу по сплаті єдиного соціального внеску. Стан погашення заборгованості зі сплати
внесків до Пенсійного фонду України протягом 2014 року тричі розглядався на засіданнях
колегії районної державної адміністрації. Постійно проводиться позовна робота щодо
стягнення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду.
Головні проблеми:
• заборгованість підприємств і організацій району до бюджету Пенсійного фонду;
• низька забезпеченість потреби на виплату пенсій власними коштами.
Головна ціль на 2015 рік – забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати
пенсій та інших соціальних виплат згідно чинного законодавства.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• забезпечення призначення (перерахунку) пенсій та підготовка документів до
виплати;
• забезпечення сталого і своєчасного фінансування виплат пенсій та грошової
допомоги на поховання, інших виплат пенсіонерам;
• удосконалення прийому та обслуговування громадян за принципом «єдиного
вікна»;
• забезпечення сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування в повному обсязі всіма категоріями платників;
• погашення заборгованості підприємств і організацій району до бюджету
Пенсійного фонду;
• посилення співпраці з відділом Державної виконавчої служби щодо стягнення
боргів за позовами Пенсійного фонду;
• проведення спільних заходів з місцевими органами державної виконавчої влади,
контролюючими і правоохоронними органами, спрямованих на легалізацію трудових
відносин та заробітної плати;
• проведення роз’яснювальної роботи щодо змін в пенсійному законодавстві,
легалізації заробітної плати і зайнятості населення.
Продовжуватиметься позовна робота щодо відшкодування Пенсійному фонду витрат
на виплату та доставку пільгових пенсій, погашення платниками боргів по страхових
внесках, боротьба з виплатою заробітних плат «у конвертах», що призводить до сплати
мінімальних страхових внесків, а також обмеження пенсійних прав найманих працівників.
За прогнозними розрахунками у 2015 році перебуватиме на обліку близько 24500
пенсіонерів, розмір видатків на пенсійні виплати становитиме 495,3 млн. грн. Прогнозний
показник середнього розміру пенсійних виплат на кінець 2015 року – 1850 гривень.
4.1.5. Соціальний захист населення
В основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем соціально
незахищених верств населення: пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а
також малозабезпечених сімей та сімей з дітьми.
У 2014 році особлива увага приділялась розв’язанню соціально-побутових проблем
шляхом надання натуральної і грошової допомоги малозабезпеченим одиноким громадянам
похилого віку та інвалідам. Постійно проводилися обстеження умов проживання інвалідів,
виявлення їх потреб у наданні соціальної допомоги на дому, соціально-побутової та медикосоціальної реабілітації.
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Забезпечено призначення і виплату соціальних допомог відповідно до законів України
“Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №189
„Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або
місце проживання їх невідоме”.
Здійснено призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Забезпечено відшкодування вартості пільг на оплату житлово-комунальних послуг
відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
на тверде паливо та скраплений газ, за професійною та соціальною ознакою відповідно до
законів України „Про освіту”, „Про охорону здоров’я”, „Про культуру”, а також відповідно
до законів України „Про соціальний захист дітей війни”, “Про статус та соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Крім того, відшкодовано
вартість пільг за користування послугами зв’язку.
У звітному періоді забезпечено нарахування і виплату компенсацій сім'ям з дітьми та
видатки на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів
харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами
харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
На виконання вимог законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” та “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” проводилось забезпечення безкоштовними путівками
на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, інвалідів загального захворювання та
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Продовжується робота по формуванню центрального банку даних з проблем
інвалідності. Всі інваліди, які перебувають на обліку для забезпечення автотранспортом,
засобами реабілітації та пересування внесені до Централізованої бази.
У районі створені умови для функціонування територіального центру соціального
обслуговування інвалідів та одиноких громадян, який охоплює усі населені пункти району.
До складу територіального центру також входить стаціонарне відділення для постійного
проживання одиноких громадян. На обслуговуванні відділення соціальної допомоги
територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян за
місцем проживання перебуває 690 осіб, в стаціонарному відділенні постійного проживання у
смт. Димер перебуває 22 пенсіонери.
На вирішення соціальних проблем мешканців району направлена і районна
комплексна програма ”Турбота”, відповідно до якої проводилась виплата адресної
матеріальної допомоги. Протягом 2014 року одноразову матеріальну допомогу отримали 994
особи на суму 750 тис.грн., що перевищує відповідні показники аналогічного періоду
минулого року на 331 особу та 400 тис. гривень, у тому числі для воїнів АТО та їх сім’ям
надана допомога 229 особам на суму 302,1 тис.грн., для переселенців з окупованих територій
– 412 сімей на суму 220 тис.грн.
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505 «Про надання
щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на
проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» затверджено Порядок
надання щомісячної адресної допомоги таким особам. Станом на 01.01.2015 року адресної
допомоги звернулося 1559 осіб, загальна сума виплаченої грошової допомоги складає
1 284,4 тис.грн.
У Вишгородському районі триває постійна співпраця з представниками
волонтерських організацій та волонтерами, які надають допомогу військовослужбовцям на
території АТО та членам їх сімей. Зустрічі відбуваються під час засідань районного
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оперативного штабу з вирішення питань, пов’язаних з розміщенням, життєзабезпеченням,
наданням соціального захисту мешканцям Автономної Республіки Крим, м. Севастополя,
Донецької та Луганської областей, які переселяються у Вишгородський район для
тимчасового проживання, надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в
антитерористичній операції, їх сім’ям та іншим громадянам України, які перебувають в
районі проведення антитерористичної операції.
Проблемні питання, що потребують вирішення у 2015 році:
• зростання кількості звернень громадян, які потрапили у складні життєві обставини
щодо соціального захисту і виділення їм матеріальної допомоги для вирішення
різноманітних проблем;
• організація комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам
похилого віку та інвалідам за місцем проживання;
• удосконалення механізму виявлення і взяття на облік осіб, які потребують
соціального захисту.
Головні цілі на 2015 рік: сприяння розв'язанню проблем щодо соціально-побутової,
натуральної і грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, громадянам
похилого віку та інвалідам; посилення адресності та поглибленого соціального захисту
конкретної сім'ї або окремих верств населення у районі, застосування нових підходів в
оцінюванні доходів громадян, які звертаються за призначенням допомоги, з використанням
бальної оцінки матеріально-побутових умов сім'ї.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• продовження надання безкоштовних обідів, продуктових і гуманітарних наборів
малозабезпеченим мешканцям через соціальні служби;
• модернізація стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких
людей похилого віку;
• забезпечення дотримання вимог до єдиної приймальної громадян щодо організації
функціонально-просторових секторів для отримання консультацій, очікування прийому,
заповнення бланків, заяв та декларацій;
• надання соціальної допомоги й підтримки сім’ям із дітьми, багатодітним,
неповним сім’ям, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами;
• забезпечення доступу до соціальних послуг переселенців з Донецької та
Луганської областей, а також з тимчасово окупованих територій АРК і міста Севастополя;
• всебічна підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, вдів
учасників війни;
• продовження роботи щодо реалізації заходів комплексної програми "Турбота";
• забезпечення інвалідів району засобами реабілітації, у тому числі інвалідними
візками, палицями, милицями, ходунками, меблями та іншими засобами.
Прогнозується, що в 2015 році кількість сімей з дітьми, що отримуватимуть допомогу
збільшиться на 2,5 тисячі (в зв’язку зі збільшенням показника народжуваності).
Очікується, що у 2015 році на виплату населенню державних соціальних допомог та
різних видів пільг з державного бюджету (за рахунок субвенцій) надійде близько 105 млн.
грн., що на 1 млн.грн більше ніж у 2014 році.
Орієнтовна потреба у засобах реабілітації становитиме 57 одиниць, у тому числі:
інвалідних візків – 23, інших засобів реабілітації (ходунки, стінки дитячі шведські, тощо)
– 34 одиниць. Очікується, що у 2015 році потреба для забезпечення санаторно-курортним
лікуванням становитиме 97 путівок, у тому числі: для оздоровлення інвалідів війни – 22,
учасників війни – 19, учасників бойових дій – 16, інвалідів загального захворювання – 34,
інвалідів дитинства – 4, вдів ветеранів війни – 2. За прогнозними розрахунками потреба в
путівках на оздоровлення осіб, що постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
складе близько 567 путівок.
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4.1.6. Містобудування та розвиток інфраструктури
Основним завданням реалізації програми в галузі будівництва є раціональне
використання територій, створення повноцінного та безпечного для здоров’я середовища,
вирішення архітектурно-містобудівних завдань по комплексній забудові району,
стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування законних
державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності.
У сучасних умовах зростає роль планування території як ефективного засобу
державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері
інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративнотериторіальних одиниць.
Стан забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій
району залишається достатньо складним. При нормативному розрахунковому терміні дії
містобудівної документації 20 років переважна більшість її розроблена понад 30 років тому,
тобто морально застаріла і потребує коригування або нового розроблення.
Діючою містобудівною документацією на території Вишгородського району є Схема
районного планування, яка розроблена у 1973 році, виконана в складі схеми планування
Київської області.
Станом на 01.01.2015 року з 57 населених пункту району 13 мають розроблені та
затверджені Генеральні плани, що складає 23% від їх загальної кількості. У 28 населених
пунктах Генеральні плани пролонговані рішеннями сесій відповідних місцевих рад.
У стадії розроблення та погодження містобудівної документації знаходяться 7
населених пунктів, а саме: Глібівка, Пірнове, Ровжі, Нижча Дубечня, Вища Дубечня,
Демидів, Жукин.
Протягом звітного періоду затверджено 9 детальних планів забудови території в
межах Лютізької, Хотянівської (2 од.), Новосілківської, Нижчедубечанської, Пірнівської,
Лебедівської (2 од.) та Синяківської сільських рад району. Крім того, надано 12 дозволів на
розроблення детальних планів території для Новосілківської, Нижчедубечанської (2 од.),
Козаровицької, Хотянівської (2 од.), Лебедівської (2 од.), Пірнівської, Жукинської,
Вищедубечанської та Синяківської сільських рад.
З метою збільшення загальних обсягів будівництва за рахунок житлового будівництва
з відповідним забезпеченням об’єктами соціально-побутової інфраструктури, розвитку
промислових підприємств, протягом 2014 року опрацьовано та надано 64 одиниці
містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок серед яких: об’єкти
берегоукріплення та рекреації, станції технічного обслуговування автомобілів та
автозаправні комплекси (с. Нові Петрівці та с. Хотянівка), розташування складських
комплексів на території Нижчедубечанської сільської ради, в смт. Димер та с. Нові Петрівці,
розташування кінноспортивної школи в с. Демидів, заводу приладобудування в с. Синяк,
будівництва водовідвідних споруд (кільцевий дренаж) в с. Нові Петрівці, будівництво
багатоквартирних житлових будинків (с. Нові Петрівці та м. Вишгород), а також розміщення
садових, дачних та житлових будинків (сіл Хотянівка, Лебедівка, Нові Петрівці, тощо).
У частині оновлення комплектів містобудівної документації територій місцевих рад
та населених пунктів оновлено Генеральний план села Вища Дубечня, розпочато збір
вихідних даних для коригування Генерального плану Пилява (Богданівська сільська рада) та
розробки Генеральних планів сіл Рихта та Ритні (Богданівська сільська рада). На стадії
завершення та погодження перебувають Генеральні плани сіл Глібівка, Нижча Дубечня та
Пірнове.
З метою стимулювання і розвитку населених пунктів та територій району,
раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови
розроблено «Програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів
Вишгородського району Київської області на 2012-2015», яка затверджена на сесії районної
ради від 02.02.2012 №192-15-УІ. Реалізація Програми сприятиме додержанню норм
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містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій
шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть
можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і
освоєння інвестицій та містобудівного освоєння територій населених пунктів та всього
району.
Крім того, реалізація Програми дасть змогу залучити інвестиції, раціонально
використовувати території, розташовувати та проектувати нове будівництво, здійснювати
реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування та упорядкування
територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель
для містобудівних потреб, визначити межі населених пунктів, розробити проекти з
визначення природоохоронних, прибережних захисних та водоохоронних зон, встановити
санітарно-захисні зони, розробити окремі розділи містобудівної документації з інженернотехнічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).
Будівельний комплекс Вишгородщини є одним з найпотужніших в області, має
розвинену будівельну індустрію та промисловість будівельних матеріалів. Підприємства
виконують на сучасному високо-технічному та технологічному рівні проектні, проектновишукувальні, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи по всій Україні.
Найбільші обсяги будівельних робіт виконуються наступними підприємствами:
ТОВ „Київська енергетична будівельна компанія”, ПП “Автомагістраль”, ТОВ “ВБК
Полібуд”, ТОВ НВП “Будтехносервіс”, ДП “Елітспецбудгруп”, ТОВ “ТРК“, ТОВ”Вишгород
СГЕМ”, ТОВ “Укртунельбуд”, та інші.
Будівництво житла та об’єктів соціальної сфери є однією із найважливіших галузей
загальногосподарського комплексу району, яка формує його життєдіяльність та суттєво
впливає на стан економічних відносин.
Протягом 2014 року суб’єкти господарювання отримали 6 дозволів на виконання
будівельних робіт та подали 10 декларацій про початок будівельних робіт, щодо будівництва
багатоквартирних житлових будинків на 1441 квартиру площею 107,7 тис. м2, а також
об’єктів комерційного призначення площею 20,6 тис. м2.
Не залишаються без належної уваги об’єкти та споруди релігійного призначення. У
межах повноважень забезпечується охорона, контроль за використанням пам’яток
архітектури і містобудування, палацо-паркових, паркових та історико-культурних
ландшафтів.
Проблемні питання:
• відсутність сучасної містобудівної документації населених пунктів району;
• забудова території району без урахування загальної стратегії розвитку.
Головні цілі на 2015 рік: будівництво та раціональне використання територій,
формування нових кварталів для цивільної забудови з урахуванням сучасних потреб
населення та виділення земельних ділянок під будівництво доступного житла.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• розробка Схеми планування Вишгородського району;
• оновлення комплектів містобудівної документації територій місцевих рад та
населених пунктів для забезпечення гармонійного розвитку територій та визначення
перспектив соціально-економічного розвитку;
• комплексна забудова населених пунктів з урахуванням сучасних потреб;
• збільшення загальних обсягів будівництва за рахунок житлового будівництва з
відповідним забезпеченням об’єктами соціально-побутової інфраструктури, розвитку
промислових (правобережна частина) та рекреаційних зон (лівобережна частина).
• здійснення резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла, які
забезпечені інженерною, транспортною та соціальною інфраструктурою та контролювання
використання замовниками будівництва (забудовниками) цільового призначення земельних
ділянок.
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У 2015 році прогнозується ввести в експлуатацію не менше 109 тис.кв.м загальної
площі житла. Будівельними організаціями району планується виконати будівельних робіт на
суму 470 млн. гривень.
4.1.7. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження
З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними
послугами, виконання заходів щодо забезпечення стабільного функціонування об’єктів
житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, районними
комунальними підприємствами протягом підготовчого періоду до нового опалювального
сезону проведено відповідні заходи спрямовані на дотримання планів з підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення району до роботи
в осінньо-зимових умовах. Відповідно до організаційно-технічних заходів проводились
роботи профілактичного характеру, поточного ремонту, заміни існуючих зношених мереж та
обладнання, поточного ремонту будівель тощо.
З метою скорочення обсягів споживання природного газу комунальними
підприємствами теплоенергетики району проводяться роботи по модернізації та
реконструкції котелень. Здійснюється використання альтернативних видів палива на 17
котельнях району (працюють на твердому паливі), що дозволяє забезпечити економію
споживання природного газу.
Проблемні питання, що потребують вирішення у 2015 році:
• необхідність забезпечення централізованим водопостачанням мешканців
населених пунктів, будівництво нових систем водопостачання, а також реконструкція,
капітальний ремонт та приведення в робочий стан існуючих водопровідних мереж;
• незадовільний стан каналізаційно-очисних споруд;
• недостатнє впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій;
• ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
• утилізація твердих побутових відходів.
Головні цілі на 2015 рік: задоволення потреб усіх груп споживачів економічно
доступними та якісними житлово-комунальними послугами, що відповідають вимогам
державних стандартів, створення ефективно діючого механізму функціонування житловокомунальних систем життєзабезпечення населення району через впровадження реформ у
житлово-комунальному господарстві та створення конкурентного середовища у сфері
надання цих послуг, впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання,
насамперед включаючи застосування альтернативних видів палива.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• благоустрій населених пунктів району;
• сприяння залученню інвестицій для модернізації житлово-комунальної сфери на
основі сучасних технологій;
• впровадження нових технологій у сфері поводження з твердими побутовими
відходами з метою очищення територій населених пунктів від стихійних сміттєзвалищ та
зменшення екологічного навантаження на природне середовище;
• вивчення можливості впровадження системи роздільного збирання твердих
побутових відходів з метою їх максимально-ефективного перероблення та вторинного
використання;
• погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги населенням,
підприємствами, установами та організаціями району;
• сприяння підприємствам галузі житлово-комунального господарства у
розробленні та впровадженні інноваційно-інвестиційних проектів з енергозбереження;
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• технічне переоснащення котелень з установкою котлів, що працюють на
альтернативних видах палива;
• забезпечення економії природного газу шляхом використання альтернативних
видів палива;
• утеплення фасадів, дахів об’єктів соціальної сфери в населених пунктах району;
• забезпечення скорочення показників енергоспоживання у бюджетній сфері за
рахунок проведення енергозберігаючих заходів;
• продовження роботи щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків;
• впровадження органами місцевого самоврядування системного моніторингу
технічного стану об’єктів житлового фонду та інженерної інфраструктури з метою
своєчасного проведення капітального ремонту та реконструкції.
Виконання передбачених завдань та заходів дозволить реформувати систему
санітарної очистки населених пунктів, зменшити обсяги захоронення твердих побутових
відходів, позитивно вплине на стан довкілля та формування свідомості населення щодо
культури поводження з відходами, сприятиме підвищенню якості житлово-комунальних
послуг шляхом формування конкурентного ринку послуг з управління та утримання
багатоквартирних будинків; залученню інвестицій для проведення реконструкції,
капітального ремонту та модернізації і розвитку житлового фонду та систем водо-,
теплопостачання та водовідведення; забезпеченню беззбиткового функціонування
підприємств житлово-комунального господарства, посилення контролю за якістю послуг.
4.1.8. Комунальне майно
Комунальна власність, згідно з Конституцією України, як власність територіальних
громад сіл, селища, міста Вишгородського району є матеріальною і фінансовою основою
місцевого самоврядування. До її складу входить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих
бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації,
частка в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури,
освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і
майнові права, рухомі і нерухомі об’єкти. З огляду на те, що спільна комунальна власність
становить економічну основу господарського комплексу району та є однією з перспектив
розвитку і підвищення ефективності економіки району, та одним з головних завдань стає
підвищення оперативності управління цією власністю, підвищення ефективності
використання комунального майна. У 2014 році прийнято 29 рішень районної ради, що
стосуються використання майна спільної комунальної власності.
Відповідно до Переліку юридичних осіб та їх структурних підрозділів, що є об’єктами
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського
району, затвердженого рішенням Вишгородської районної ради від 27.09.2012 №285-21-VI, у
спільній комунальній власності перебувають 143 юридичні особи та їх структурні
підрозділи, у тому числі:
• госпрозрахункових об’єктів – 16;
• об’єктів охорони здоров’я – 47;
• об’єктів освіти – 33;
• об’єктів молоді та спорту – 2;
• об’єктів культури – 43;
• інших – 2.
З них 9 комунальних підприємств та організацій спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району, власником та
співвласником яких є районна рада, з яких 3 – некомерційні, 6 – комерційні та 134
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комунальних закладів та організацій є бюджетними та фінансуються з районного бюджету і
на балансах яких закріплено майно, а саме: 583 інвентарні об’єкти нерухомого майна на суму
122 123,3 тис.грн., 2 об’єкти житлового фонду (соціальний гуртожиток та гуртожиток в
м.Вишгород) на суму 1 039,6 тис.грн., 124 транспортних засоби на суму 7 400,4 тис.грн.
Протягом 2014 року продовжувалася робота щодо впорядкування майнових питань та
контролю за рухом основних фондів. Фонд вів облік об’єктів спільної комунальної власності
та, відповідно до рішень Вишгородської районної ради, вносив зміни до цього Переліку
об’єктів, створив реєстр об’єктів нерухомого майна переданого в оренду.
У 2014 році проведена інвентаризація договорів на закріплення майна щодо
застарілих, зношених основних фондів у зв’язку з їх списанням, а також прийняттям до
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району нових
об’єктів, в тому числі придбаних за кошти районного бюджету та отриманих як гуманітарна
допомога.
На праві господарського відання за комунальними підприємствами закріплено 57
об’єктів нерухомості, з яких на 12 об’єктів оформлено правовстановлюючі документи, що
становить 21 %.
На праві оперативного управління за бюджетними установами закріплено 104 об’єкти
нерухомості, з яких на 44 об’єкти оформлено правовстановлюючі документи, що становить
38,5%, у тому числі заклади освіти – 98%, охорони здоров’я – 5,8%, культури – 53,8%.
Станом на 01.01.2015 року виготовлено 56 Свідоцтв про право власності на об’єкти
нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Вишгородського району та 46 свідоцтв на право постійного користування земельними
ділянками, 6 свідоцтв на право постійного користування земельними ділянками перебувають
на стадії виготовлення.
Низькі
результати
по
оформленню
правовстановлюючих
документів
балансоутримувачами пояснюється відсутністю фінансування з районного бюджету для цих
цілей бюджетним установам та недостатністю обігових коштів у комунальних підприємств, а
також наявністю самовільного будівництва, що також ускладнює оформлення права
власності.
Протягом 2014 року продовжувалась робота по приведенню у відповідність до вимог
чинного законодавства положень, статутів комунальних підприємств, установ та організацій.
Опрацьовано 67 Статутів і Положень підприємств, установ, організацій та надані
роз’яснення юридичним особам щодо приведення статутів у відповідність до вимог чинного
законодавства відділу освіти і відділу культури, національностей та релігій, надані методичні
рекомендації.
Продовжувалася робота щодо надання в оренду нерухомого майна спільної
комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району
відповідно до вимог чинного законодавства.
Для досягнення балансу інтересів орендодавця щодо максимізації доходів від оренди
комунального майна та орендарів щодо можливості користування комунальним майном для
здійснення підприємницької діяльності, орендарі, які добросовісно виконували істотні умови
договорів оренди мають переважне право на переукладання договорів на новий термін, для
здійснення підприємницької діяльності.
Фондом комунального майна району систематично проводиться аналіз ефективності
використання комунального майна, переданого в оренду та надходжень до місцевого
бюджету коштів від оренди об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад
сіл, селища, міста району. Постійний моніторинг доходів від оренди сприяє своєчасному
виявленню проблем з наповнення районного бюджету і прийняттю адекватних рішень.
У грудні 2014 року припинено діяльність комунального підприємства “Вишгородська
районна дирекція кіномережі” та виключено з Державного реєстру. При цьому
правонаступником цього підприємства Вишгородським районним комунальним
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підприємством “Комунальник” повністю погашено заборгованість із заробітної плати
працівників, платежів до бюджету та єдиного соціального внеску.
За результатами фінансової діяльності комерційних комунальних підприємств
Вишгородської районної ради за 2014 рік 6 отримали прибуток в сумі 845,1 тис. грн.
1 підприємство забезпечило беззбиткову діяльність.
Головні цілі на 2015 рік:
• ведення обліку комунального майна, аналіз його руху та змін; здійснення
контролю за використанням і збереженням комунального майна, яке перебуває у
підприємств (закладів, установ, організацій) в оперативному управлінні чи господарському
віданні; проведення відчуження майна.
• приведення установчих документів (статутів, положень) юридичних осіб до вимог
чинного законодавства та правовстановлюючих документів на майно;
• підвищення ефективності управління комунальними підприємствами, закладами,
установами, організаціями.
Завдання та заходи на 2015 рік:
1. Ефективне використання майна комунальної власності:
• продовження проведення технічної інвентаризації нерухомого майна;
• реєстрація прав власності на нерухоме майно за територіальною громадою сіл,
селища, міста Вишгородського району та оформлення права постійного користування
земельними ділянками;
• проведення капітальних та поточних ремонтів житлового та нежитлового фондів
спільної комунальної власності для покращання їх експлуатаційної привабливості та
підвищення вартості, як об’єктів оренди;
• систематичне проведення аналізу ефективності використання комунального
майна, переданого в оренду;
• ведення реєстру приміщень, що передані в оренду;
• продовження проведення позовної роботи у випадках невиконання або
неналежного виконання умов договорів оренди, користування або відчуження комунального
майна спільної комунальної власності;
• забезпечення відкритості та прозорості процедури надання майна спільної
комунальної власності в оренду шляхом широкого висвітлення в ЗМІ інформації щодо
оренди нежитлових приміщень та приватизації комунального майна;
• посилення відповідальності балансоутримувачів, користувачів, орендарів щодо
ефективного використання, утримання об’єктів комунальної власності.
2. Підвищення ефективності управління підприємствами комунальної власності:
• збільшення комунальними підприємствами обсягу реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг);
• приведення установчих документів до вимог чинного законодавства;
• раціональне та ефективне використання підприємствами, установами, закладами
та організаціями бюджетних коштів;
• покращення матеріально-технічної бази підприємств, установ, організацій,
закладів за рахунок придбання нової техніки та обладнання;
• недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, сплати
обов’язкових платежів та внесків до бюджетів усіх рівнів та фондів.
3. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств
та моніторингу виконання їх фінансових планів.
На початок 2015 році буде діяти 81 договір оренди на нерухоме майно (нежитлові
приміщення) спільної комунальної власності загальною площею – 10 760,0 кв.м., в тому
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числі бюджетним організаціям планується передати нежитлові приміщення загальною
площею – 6 703,0 кв.м.
Всього у 2015 році планується передати в оренду об’єктів нерухомого майна спільної
комунальної власності загальною площею 14 000,0 кв.м., в тому числі: в короткострокову та
погодинну оренду – 3 000,0 кв.м., та в результаті отримати надходжень від оренди в сумі
1 300 тис. грн.
Планується, що у 2015 році надходження до районного бюджету від оренди
нерухомого майна складуть 320,0 тис. гривень.
4.1.9. Земельні ресурси
Загальна площа району становить 203 100 га, з них сільськогосподарських земель –
48 614,7 га, сільськогосподарських угідь – 46 049,5 га.
Земельний фонд району за формами власності розподіляється:
- в державній власності – 80%;
- в приватній власності – 14%;
- в комунальній власності – 6%.
Переважна більшість земель державної власності перебуває у господарському віданні
підприємств лісового господарства, всього 95 337 га, це – ДП “Дніпровсько-Тетерівське
лісомисливське господарство”, Димерський держлісгосп, Вищедубечанський держлісгосп та
ДП “Київська лісова науково-дослідна станція”.
Налічується земель природоохоронного призначення – 6 405,5 га, оздоровчого –
17,4 га, рекреаційного – 533,2 га, історико-культурного – 9,4 га.
З проведенням реформування аграрного сектора в районі роздержавлені
13 сільськогосподарських підприємств загальною площею 18 598 гектарів. На території
району набули право на земельну частку (пай) 6 226 громадян, з них отримали сертифікати
6 126 громадян. Посвідчили своє право на підставі державних актів на земельні ділянки 5 334
громадянина. Лише незначна кількість громадян власників земельних часток (паїв) здали
свої земельні паї (частки) в оренду сільськогосподарським підприємствам, більшість земель
не обробляється. На кінець 2013 року загальна площа земельних часток (паїв), що
знаходяться в оренді складає 1,2 тис. га. На базі колишніх державних сільськогосподарських
підприємств, в більшості випадків не створено нові форми сільськогосподарських
підприємств, а власники земельних часток (паїв) отримали державні акти на право власності
на землю і займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва
індивідуально.
У районі державними кадастровими реєстраторами надано 11 756 витягів з
державного земельного кадастру, з них: по існуючих земельних ділянках – 5 533, по
сформованих для подальшої реєстрації права – 6 223. У 2014 році надано 4 312 витягів з
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, 3 436 довідок
про обмеження документації із землеустрою, 1 725 довідок про наявність земель, розподіл за
власниками, землекористувачами та угіддями.
У зв’язку з тим, що Вишгородський район відноситься до ІV категорії радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, значна кількість сільськогосподарських
угідь (781,5 га), виведені із сільськогосподарського використання на основі проведених
обстежень ґрунту Інститутом радіології по вмісту цезію та стронцію. Вказані
сільськогосподарські угіддя не обробляються.
Головні проблеми:
• незавершеність розроблення нормативно-правових актів, передбачених Земельним
Кодексом України;
• мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення має негативний
вплив на включення цих земель в повноцінний фінансово-економічний оборот;
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• відсутність запровадження земельних аукціонів з продажу прав на земельні
ділянки;
• неналежне фінансове забезпечення заходів землеустрою;
• не завершено інвентаризацію земель населених пунктів, та земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;
• необхідність проведення грошової оцінки земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів;
• необхідність оновлення нормативно-грошової оцінки смт. Димер, сіл Старі
Петрівці, Ясногородка, Рикунь, Кам’янка;
• необхідність виготовлення проектів консервації земельних ділянок з
деградованими та малопродуктивними ґрунтами, схем землеустрою і техніко-економічних
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень та
проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів.
Головні цілі на 2015 рік
Захист прав власників землі, формування реального ефективного господаря, розвиток
вільного підприємництва та умов для прибуткового господарювання, підвищення рівня
життя в сільській місцевості. Ефективне й економне використання земель, відтворення та
захист ґрунтів.
Проведення землеустрою та заходів з охорони земель забезпечить саморегуляцію
антропогенних територій з мінімальними затратами енергії і ресурсів, підвищить їх стійкість
до деструктивних процесів.
Завдання та заходи на 2015 рік:
• забезпечення реалізації прав територіальних громад на право володіння,
раціональне й ефективне використання, розпорядження земельними ділянками;
• визначення якісних характеристик, економічної цінності та вартості земель,
збільшення надходжень до бюджету від плати за землю;
• проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів та земель
сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення за межами населених
пунктів;
• встановлення меж адміністративно-територіальних утворень;
• виготовлення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань,
використання та охорона земель адміністративно-територіальних утворень;
• встановлення водоохоронних зон та прибережних законних смуг в районі.
Прозоре проведення земельних аукціонів, проведення нормативної грошової оцінки
земель забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю та
оренди земель, визначення державного мита при обміні, спадкуванні та даруванні земель.
Проведення
інвентаризації
земель
населених
пунктів,
земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів дозволить ввести новий
механізм по управлінню землями, який зробить неможливим її розкрадання та використання
не на користь держави.
Основною метою розробки проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж
сіл, селищ та міст на сьогодні є впорядкування адміністративно-територіального устрою та
юридичне закріплення фактичних меж населених пунктів, які сформувались на момент
складання проекту. Вони забезпечать реалізацію прав територіальних громад по
регулюванню земельних відносин на території, яка є просторовим базисом громади та
об’єднує як одне ціле житлову, громадську та промислову забудову, інженерну
інфраструктуру, землі загального користування, рекреаційного та іншого призначення.
Роботи по встановленню прибережних захисних смуг та водоохоронних зон
необхідно здійснити на території Лютізької, Старопетрівської, Новопетрівської,
Козаровицької, Глібівської, Толокунської сільських рад.
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При розробленні схем землеустрою з техніко-економічним обґрунтуванням та
охорони земель адміністративно-територіальних утворень визначається правовий статус
земельних ділянок, виявляються вільні земельні ділянки та земельні ділянки, які
використовуються неефективно, або без правовстановлюючих документів, розробляється
економічне прогнозування використання земельних ділянок, використання земель у межах та
за межами населених пунктів, визначення водоохоронних зон, водоохоронні та прибережні
захисні смуги.
Запровадження даних Схем дасть можливість органам виконавчої влади і місцевого
самоврядування здійснювати належний контроль у галузі охорони та використання
земельних ресурсів згідно із Земельним кодексом України і Законом України “Про
землеустрій”.

4.2. Гуманітарна сфера
4.2.1. Охорона здоров’я
Діяльність галузі охорони здоров’я спрямована на забезпечення населення якісними
медичними послугами, оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я, зміцнення їх
матеріально-технічної бази та удосконалення роботи.
У районі функціонує 50 лікувально-профілактичних закладів: 3 лікарні, 15 медичних
амбулаторій, 31 фельдшерсько-акушерський пункт, 1 стоматологічна поліклініка.
Надання первинної медичної допомоги на засадах загальної практики-сімейної
медицини запроваджено у всіх амбулаторіях району.
Всього на засадах сімейної медицини працюють 20 лікарів та 23 медичних сестри.
У медичних закладах району діє 226,25 лікарських посад, на яких працює 190 лікарів,
укомплектованість становить 84%. Середніх медпрацівників – 453,25 посад, фактично
працює 346 осіб, укомплектованість становить 77%. Протягом 9 місяців 2014 року
звільнилися 6 лікарів, прийнято на роботу 3 лікарі. Звільнилися 4 середніх медпрацівників,
прийнято на роботу – 6.
Відкрито після ремонту частину хірургічного та терапевтичного відділеннь
Вишгородської центральної районної лікарні. У даний час проводиться капітальний ремонт
Пірнівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.
Аналіз демографічних показників у районі показує досить стійку тенденцію до росту
показників народжуваності. Найвищі показники народжуваності спостерігаються на
Вишгородській, Гаврилівській, Новопетрівській дільницях. Показник смертності населення
залишається стабільно високим. Найвищі показники смертності реєструються по Жукинській
- 358,4, Ясногородській - 225,7, Нижчедубечанській - 225,0 дільницях на 10 тис. населення,
за рахунок природного старіння населення.
У структурі смертності перше місце займають хвороби системи кровообігу – 74,6%;
друге – злоякісні новоутворення – 14,3%; третє місце – травми та отруєння – 6,7%.
Природний приріст залишається від’ємним.
Найбільше занепокоєння викликають такі соціально-значимі хвороби, як злоякісні
новоутворення, туберкульоз, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Адже саме ці хвороби є
інтегрованими показниками якості життя – збереження працездатності, продовження
активного довголіття.
Проблемні питання, що потребують вирішення у 2015 році:
• неукомплектованість кадрами медичних установ району;
• забезпечення житлом медичних працівників;
• незадовільний матеріально-технічний стан медичних установ району.
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Головні цілі на 2015 рік: забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги,
динамічний розвиток системи охорони здоров’я з орієнтацією на запобігання захворювань,
формування мотивації до активного трудового довголіття і покращення демографічної
ситуації.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• проведення профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл з метою залучення
їх до подальшого навчання в медичних навчальних закладах;
• впровадження протоколів надання медичної допомоги в лікувальнопрофілактичних закладах;
• укомплектування мережі закладів загальної практики-сімейної медицини лікарями
та середнім медичним персоналом;
• забезпечення обліку та медичного обслуговування громадян, які переміщені з
тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції;
• організація проведення лікувальних та реабілітаційних заходів учасникам
антитерористичної операції у стаціонарних відділеннях медичних закладів району;
• забезпечення медичних установ засобами оргтехніки та створення єдиної
комп’ютерної мережі між ними;
• поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я (реконструкції,
капітальні та поточні ремонти, забезпечення сучасною медичною технікою та обладнанням);
• поновлення та заміна санітарного автотранспорту у Жукинській, Литвинівській,
Федорівській, Козаровицькій та Лебедівській амбулаторіях загальної практики сімейної
медицини;
• завершення капітального ремонту у Пірнівській амбулаторії загальної практики
сімейної медицини;
• закупівля
туберкуліну
та
витратних
матеріалів
для
проведення
туберкулінодіагностики;
• виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт даху поліклініки,
пральні з харчоблоком, інфекційного відділення, очисних споруд Димерської районної
лікарні;
• забезпечення фінансування пільгового зубного та слухового протезування;
• продовження ремонту 2 частини терапевтичного та хірургічного відділень
Вишгородської центральної районної лікарні;
• проведення ремонту приміщення невідкладної допомоги та кімнати для
зберігання наркотичних препаратів при комунальному закладі «Вишгородський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги»;
• проведення капітального ремонту Демидівської амбулаторії загальної практикисімейної медицини;
• відкриття невідкладної допомоги при комунальному закладі «Вишгородський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Здоров’я є своєрідним дзеркалом соціально-економічного, екологічного,
демографічного і санітарно-гігієнічного благополуччя, одним із соціальних індикаторів
суспільного прогресу, важливим чинником, який впливає на якість та ефективність трудових
ресурсів.
4.2.2. Освіта
Діяльність освітньої галузі спрямована на підвищення рівня і доступності якості
освіти для громадян держави відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки,
сучасних потреб суспільства і кожного громадянина та збереження всебічного гармонійного
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розвитку людини, як найвищої цінності суспільства.
У 2014 році забезпечено збереження мережі навчальних закладів, мережі дошкільних
та позашкільних навчальних закладів, здійснення реконструкції та капітальних ремонтів
навчальних закладів, спортивних майданчиків та виготовлення проектно-кошторисної
документації на інші освітні заклади, проведення модернізації матеріально-технічного
забезпечення навчальних закладів.
Проведений глибокий аналіз сучасного стану галузі освіти району, визначені стратегія
і основні напрями подальшого розвитку з урахуванням вітчизняного досвіду. Впровадження
в освіту найсучасніших інформаційно-комунікативних технологій має стати пріоритетом її
розвитку в районі.
Всі загальноосвітні навчальні заклади району підключено до мережі Інтернет
(навчальні комп’ютерні комплекси, кабінети адміністрації та бібліотеки), 6 дошкільних
навчальних закладів, позашкільні навчальні заклади та міжшкільний навчально-виробничий
комбінат.
Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і
раціональним харчуванням. Відповідно ст.5 Закону України «Про охорону дитинства» у
районі протягом 2014 року було забезпечено безкоштовне гаряче харчування учнів
навчальних закладів у повному обсязі. Крім того, рішенням сесії Вишгородської районної
ради від 20.11.2014 №524-39-VI затверджено Програму подальшого розвитку організації
харчування у загальноосвітніх навчальних закладах на 2014-2015 роки, якою передбачено
харчування учнів 5-11 класів, переміщених з тимчасово окупованих територій та зони
проведення антитерористичної операції.
Завдяки програмі «Шкільний автобус» на окремих маршрутах у повному обсязі
забезпечена потреба в підвезенні учнів і вчителів до закладів освіти в сільській місцевості і в
зворотньому напрямку.
У зв’язку зі збільшенням народжуваності дітей спостерігається збільшення кількості
учнів та загострюється потреба у дошкільній освіті. Одним з першочергових завдань на
сьогодні є будівництво нових дошкільних навчальних закладів в селах Нові Петрівці (на
240 місць), Козаровичі (на 75 місць), Синяк (на 75 місць), Нижча Дубечня (на 75 місць) та
вивчення питання будівництва дошкільного навчального закладу в м. Вишгороді.
Актуальною є проблема вікового складу педагогічних працівників, в районі третина
педагогів – це працюючі пенсіонери, а більша половина вчителів загальноосвітніх
навчальних закладів зі стажем роботи понад 20 років.
З метою вирішення даної проблеми ведеться робота щодо упровадження ефективних
форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів освіти.
Розроблений проект соціальної програми забезпечення житлом педагогічних працівників,
яка дозволить підняти рівень кадрового потенціалу.
У 2014 році вдалося забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів
освіти та оплату енергоносіїв у повному обсязі.
Проблемні питання:
• недостатній розвиток мережі дошкільних навчальних закладів;
• незадовільний матеріально-технічний стан навчальних закладів;
• відсутність сучасних навчальних кабінетів у навчальних закладах;
• віковий склад педагогічних працівників: високий відсоток вчителів – пенсіонери;
• забезпечення житлом педагогічних працівників.
Головні цілі на 2015 рік: створення в освітньому просторі району умов для
забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, економічних і соціальних
гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, розвиток матеріальнотехнічної бази закладів освіти.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів (за окремим планом);
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збереження мережі дошкільних та позашкільних навчальних закладів;
забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей (відповідно
ст.5 Закону України «Про охорону дитинства»);
• забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 5-11 класів, переміщених з
тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції,
відповідно Програми подальшого розвитку організації харчування у загальноосвітніх
навчальних закладах на 2014-2015 роки;
• дооснащення освітніх закладів сучасними технічними засобами навчання;
• комп’ютеризація і інформатизація навчальних закладів у зв’язку з введенням нових
державних стандартів; оновлення застарілого парку комп’ютерної техніки;
• створення мережі електронних бібліотек у навчальних закладах;
• запровадження системи дистанційного навчання, у тому числі для дітей з особливими
освітніми потребами та тих, що перебувають на довготривалому лікуванні;
• забезпечення умов для розвитку обдарованої молоді;
• створення належних умов для безперешкодного доступу до навчальних закладів осіб з
обмеженими фізичними можливостями;
• капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчої спортивної зони Вишгородської
спеціалізованої школи «Сузір’я», в т.ч.: комбіноване поле для футболу, волейбольна і
баскетбольна площадки, майданчик для активної гри та відпочинку учнів початкових
класів.
Завдяки продовженню роботи у напрямку розширення та модернізації мережі
навчальних закладів, формування освітніх округів на основі державно-громадської взаємодії,
передбачається забезпечити кожній дитині рівний доступ до якісної освіти з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів району.
•
•

4.2.3. Культура
Галузь культури району забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури
та мистецтв, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, кінематографії,
державної мовної політики, національної музейної політики, релігії, міжнаціональних
відносин, захисту прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і
віросповідання на території району. Культура відіграє все більшу роль у формуванні та
зміцненні громадянського суспільства. Вона впливає на всі сфери суспільної та
індивідуальної життєдіяльності – працю, побут, дозвілля спосіб життя суспільства і
особистості.
Мережа установ культури району налічує 81 заклад і складається з районного будинку
культури “Енергетик”, будинку культури “Полісся”, 36 клубних установ, з яких 11 сільських
будинків культури та 25 сільських клубів, що перебувають у спільній комунальній власності
територіальних громад, 39 бібліотек, 4 спеціалізованих заклади початкової мистецької
освіти, з них: 3 школи естетичного виховання і 1 школа мистецтв. Закладами культури
району продовжується робота по відродженню фольклорно-етнографічної спадщини краю,
естетичного виховання школярів та молоді, популяризації художньої літератури з питань
розбудови та становлення української держави, права, краєзнавства, відродження української
культури. З цією метою проводились огляди, конкурси, фестивалі, виставки образотворчого
мистецтва, зустрічі з цікавими людьми, поетами, масові заходи, як на районному, так і на
обласному рівнях.
Усі бібліотеки району об’єднані у централізовану бібліотечну систему, що налічує
39 бібліотек (у тому числі одна законсервована), з них 35 знаходиться в сільській місцевості.
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Кадровий потенціал налічує 60 працівників, 50% яких має вищу освіту. Щорічно послугами
бібліотечних закладів користується понад 25 000 читачів, які для задоволення своїх потреб
використовують фонд обсягом 450,6 тис. примірників.
У клубних закладах району створені вокально-хорові, хореографічні, театральні,
фізкультурно-оздоровчі, інструментальні колективи, любительські об’єднання, гуртки, клуби
за інтересами, яких налічується 62, що на 3 колективи більше ніж у 2013 році. Усього в
районі у гуртках і студіях займаються 1158 учасників, що на 63 особи більше, ніж за звітний
період минулого року.
Серед аматорських колективів району – 7 колективів мають звання “Народний”, що на
1 колектив більше у порівнянні з 2013 роком, а саме:
• народний хор “Вишгород” – районний будинок культури “Енергетик”;
• фольклорний колектив “Лютізька левада” – клуб с. Гута Межигірська;
• хор “Джерело” – будинок культури с. Демидів;
• вокальний ансамбль “Калиновий цвіт” – будинок культури “Полісся”
с. Гаврилівка.
• народний хор “Деснянські зорі” – будинок культури с. Вища Дубечня.
• фольклорний колектив “Веснянка” - клуб с.Гута Межигірська.
У 4 школах естетичного виховання дітей працює 76 викладачів, з них 78% мають
вищу освіту. Викладачі музичних шкіл щороку докладають зусилля у вихованні різнобічно
освіченої, прогресивно-мислячої особистості, піднесення престижу естетично-мистецької
освіти.
Школи надають мистецьку освіту за напрямками: гра на музичних інструментах,
академічний, естрадний, народний спів, образотворче, театральне мистецтво, хореографія.
Навчанням охоплено 766 дітей, що складає 10,4% від кількості учнів загальноосвітніх шкіл.
Контингент учнів шкіл збільшився на 38 учнів у порівнянні з 2013 роком. З метою
доступності початкової мистецької освіти, крім пільг наданих Указом Президента України
(зміни до закону про освіту), в районі діють пільги для дітей, які навчаються на двох та
більше інструментах. З метою заохочення 3% особливо обдарованих дітей, за рішенням
педради, навчаються безкоштовно. Плата за навчання у школах не збільшувалась.
Учні дитячих шкіл естетичного виховання району є переможцями районних,
обласних, Всеукраїнських конкурсів та фестивалів.
Проблемні питання:
• незадовільний стан окремих закладів культури та необхідність проведення
капітального та поточного ремонтів більшості закладів культури району, у тому числі:
районного будинку культури “Енергетик”;
будинку культури “Полісся”.
• незадовільний стан системи теплопостачання Димерської дитячої музичної школи;
• необхідність здійснення реконструкції з розширенням Вишгородської дитячої
музичної школи;
• потреба проведення утеплення фасаду Новопетрівської школи мистецтв;
• слабка та застаріла матеріально-технічна база закладів культури через обмежене
фінансування;
• недостатньо високий рівень виконавської майстерності колективів художньої
самодіяльності району.
Головні цілі на 2015 рік: забезпечення реалізації державної політики у сфері
культури і мистецтва, створення соціально-економічних та організаційних умов для
функціонування і розвитку закладів культури.
Пріоритетними напрямами в культурному і духовному розвитку району у 2015 році
залишаються:
• збереження мережі установ культури;
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• зміцнення матеріально-технічної бази установ культури;
• збереження українських народних традицій, обрядів та їх відродження;
• збереження національної духовної спадщини;
• заохочення молоді до духовних, патріотичних і творчих пізнань, естетичного
виховання школярів та молоді;
• підвищення ролі бібліотек як центрів культури, освіти та інформації (проведення
навчань комп’ютерної грамотності, презентація нових книг місцевих авторів, літературних
вечорів, тощо);
• забезпечення збереження інфраструктури та кадрового потенціалу галузі,
забезпечення якісно-нового рівня роботи закладів культури;
• підтримка творчих колективів;
• проведення культурно-мистецьких акцій і заходів на рівні району, участь в
обласних, Всеукраїнських та міжнародних культурних акціях;
• організація дозвілля населення району.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• з метою підвищення рівня виконавської майстерності колективі художньої
самодіяльності району:
- розвивати всі види професійного та аматорського мистецтва, художньої
творчості,
- організовувати культурне дозвілля населення:
провести:
- масові заходи до календарних та святкових дат, виставки декоративноужиткового мистецтва та концертно-розважальні програми;
- районний фестиваль-конкурс народного мистецтва «Перлини Вишгородщини»
(серпень 2015 р.);
- молодіжний вокальний фестиваль-конкурсу «Золотий скрипічний ключ» (грудень
2015 р.).
залучити:
- дітей та дорослих у гуртки художньої самодіяльності району;
- колективи художньої самодіяльності до участі в обласних мистецьких
фестивалях та конкурсах.
• для збереження та розвитку мережі початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів району:
- реалізовувати державну політику у галузі культури;
- посилити роботу з залучення коштів з інших джерел фінансування
незаборонених чинним законодавством для їх забезпечення та розвитку.
• з метою поліпшення та модернізації матеріально-технічної бази закладів культури
району проводити роботу з залучення коштів з інших джерел фінансування незаборонених
чинним законодавством.
Виконання передбачених завдань дозволить у 2015 році удосконалити роботу закладів
культури району щодо збереження культурної спадщини, подальшого творчого розвитку
населення та підвищення культурного рівня і естетичного виховання молоді.
4.2.4. Спорт
Сучасний спорт спрямований на забезпечення зміцнення здоров’я, виховання високих
моральних якостей, підвищення авторитету району в Київській області та за її межами.
Діяльність мережі фізичної культури та спорту спрямована на удосконалення системи
проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, розвиток олімпійських та
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не олімпійських видів спорту, підготовку спортивного резерву та спортсмені високого класу,
підвищення якості функціонування спортивних шкіл.
У 2014 році працювало 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, де під керівництвом 37
тренерів займаються 1000 спортсменів з 11 видів спорту. Особливо це стосується відділення
водних видів спорту (працює 3 відділення, де займається 430 дітей) та футболу.
У футбольному клубі «Діназ» працює 15 тренерів в 10 вікових групах, 16 дитячих
команд, де займається понад 520 дітей. Спортсмени приймають участь в обласних,
всеукраїнських змаганнях, чемпіонаті та першості м. Києва.
При відділеннях дитячо-юнацької спортивної школи функціонують групи для дітей
сільської місцевості: з легкої атлетики – у селах Катюжанка, Нові Петрівці, Жукин; з
Футболу – с. Демидів, смт. Димер; з волейболу – у селах Гаврилівка та Лютіж.
За звітний період кількість учнівської молоді та дорослого населення, яке
систематично займається фізичною культурою та спортом збільшилось на 15%. Кількість
дітей, що займаються в спеціальних секціях в дитячо-юнацькій спортивній школі
збільшилась на 3 %.
Понад 20 вихованців спортивних шкіл стали чемпіонами та призерами
Всеукраїнських змагань (чемпіонати та першості України, Кубки України). Підготовлено
3 кандидати в майстри спорту України.
Спортсмени району приймали участь у обласних та Всеукраїнських змаганнях, збірні
команди з різних видів спорту взяли участь у 18 обласних та 7 Всеукраїнських змаганнях.
У 2014 році збільшено фінансування спортивно-масових заходів, участь у навчальнотренувальних зборах, змаганнях районного, обласного, всеукраїнських рівнів. На зазначені
цілі використано понад 288 тис. грн., що на 9% більше, ніж у 2013 році.
Продовжується оновлення матеріально-технічної бази спортивної інфраструктури
району. Придбано та надано спортивний інвентар дитячим командам загальноосвітніх шкіл
району: тенісні столи, гімнастичні лавки, м’ячі волейбольні, баскетбольні, ракетки,
спортивну форму.
На території Вишгородської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної
школи введено в експлуатацію багатофункціональний спортивний майданчик з синтетичним
покриттям, де можна займатися з 6 видів спорту (волейбол, міні футбол, баскетбол, великий
теніс, гандбол, легка атлетика).
Введено в експлуатацію спортивний комплекс в с. Нові Петрівці (футбольне поле
100/60 з синтетичним покриттям, гімнастичне містечко та глядацькі трибуни).
Проблемні питання:
• недостатня матеріально-спортивна база сфери фізичної культури і спорту
(стадіони, спортивні майданчики, спортивні зали, тренажерні зали, фітнес центри).
Головні цілі на 2015 рік: створення умов для підвищення рівня фізичного розвитку
населення, забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячо-юнацького
спорту для вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів, розвитку та зміцнення
спортивної інфраструктури району.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• збереження існуючої мережі фізкультурного руху та забезпечення належних умов
для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних
закладах, за місцем проживання, у виробничій сфері та у сільській місцевості;
• забезпечення виконання календарного плану спортивно-масових заходів на 2015
рік, участь спортсменів району у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
• сприяння створенню мережі сучасних спортивних клубів, у тому числі з
залученням приватних інвесторів, які надаватимуть доступні за вартістю послуги;
• залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом дітей, молоді
та дорослого населення району (15% від загальної кількості);
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• проведення інвентаризації спортивних споруд району з метою визначення їх
безпечності, потреби в оновленні та забезпеченні необхідним інвентарем;
• збільшення видатків на розвиток фізичної культури і спорту з різних джерел
фінансування не заборонених чинним законодавством;
• реконструкція Вишгородського стадіону «Енергетик»;
• запровадження безкоштовної реклами у місцевих засобах масової інформації щодо
здорового способу життя;
• комплектація та підвищення кваліфікації тренерських кадрів, і покращення
спортивних результатів.
У результаті проведеної роботи буде зміцнена матеріально-технічна база, особливо в
сільській місцевості та збільшиться кількість осіб, залучених до різних видів фізкультурнооздоровчої роботи, а також осіб, що регулярно займаються спортом

4.3. Безпека життєдіяльності
4.3.1. Природна і техногенна безпека
У 2014 році діяльність у сфері природної і техногенної безпеки була спрямована на
послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від
наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного
середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим
перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного
захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної
безпеки.
Сучасний екологічний стан району характеризується інтенсифікацією використання
земель під промислове і житлове будівництво. Суттєвий вплив на екологію має сусідство з
містом Києвом: збільшується кількість шкідливих викидів в атмосферу, все більше ввозиться
на територію твердих побутових і промислових відходів.
Аналіз показників навколишнього природного середовища у 2014 році
характеризується значним навантаженням на екосистему. Основне навантаження на
довкілля, як і в попередні роки, створює ТОВ “Комплекс Агромарс”, а також асфальтобетонні заводи в с.Демидів, звалище твердих побутових відходів Вишгородського районного
комунального підприємства і т.п. Незадовільний стан будівництва водоохоронних об’єктів
призвів до надзвичайно напруженої екологічної ситуації з охорони водних ресурсів. Обсяг
скидів забруднених стоків у поверхневі водойми зменшився у зв’язку з введенням в
експлуатацію першої черги очисних споруд ТОВ “Комплекс Агромарс” в с. Гаврилівка та
очисних споруд ТОВ “Чіпси ЛЮКС” в с. Старі Петрівці, які працюють на основі нових
наукових досягнень.
За інформацією Вишгородського районного відділу Державної служби з надзвичайних
ситуацій головного управління у Київській області за 2014 рік опрацьовано 184 пожежні
ситуації. Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб. На превеликий жаль підрозділи місцевої
пожежної охорони відсутні в більшості територіальних громад, але згідно Програми та
подальшого розвитку пожежних підрозділів місцевої пожежної охорони планується введення
пожежного депо в с. Лютіж в 2015 році, в с. Вища Дубечня в 2016 році та в с. Литвинівка в
2017 році. Крім того, для гасіння пожеж задіяна техніка лісових господарств, а саме:
Димерського та Вищедубечанського держлісгоспів.
Сталося загоряння торфовищ біля села Демидів та в проймі річки Ірпінь біля села
Раківка, які ліквідовані зусиллями Вишгородського районного відділу Державної служби з
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надзвичайних ситуацій головного управління у Київській області та інших місцевих
формувань.
Значна кількість надзвичайних ситуацій виникла внаслідок аварій на
електроенергетичних мережах, що призводило до масового відключення від
електропостачання значної кількості населених пунктів, а саме сіл Рови, Любимівка,
Федорівка, Андріївка, Литвинівка, Пірнове, Вища Дубечня, частково смт. Димер. Практично
всі ці надзвичайні ситуації мали природне походження (сніг, ураган та шквальний вітер).
З метою попередження загибелі людей на пожежах проведено комплексні пожежнотехнічні відпрацювання населених пунктів та сільських рад району з залученням галузевих
служб району. У ході проведених відпрацювань та перевірок помешкань у населених пунктах
району розповсюджено листівки на протипожежну тематику, проведено бесіди та інструктажі
з дотримання правил пожежної безпеки в побуті та на виробництві, з одинокими
пристарілими громадянами, інвалідами, багатодітними сім’ями та особами, що зловживають
спиртними напоями.
У школах та дошкільних закладах проводилась виховна робота з дітьми та підлітками
по прищепленню знань протипожежної безпеки, крім того в школах практикується написання
диктантів та малювання малюнків на протипожежну тематику. Щорічно проводяться
змагання серед учнів шкіл району, в яких виявляються найкращі учні, що володіють знаннями
та уміннями з пожежогасіння.
Проблемні питання:
• відсутні підрозділи місцевої пожежної охорони в більшості сільських
територіальних громад;
• система протипожежного водопостачання сільських рад району в незадовільному
стані, а то й відсутня, що ускладнює виконання функцій по гасінню пожеж;
• значні обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними та
пересувними джерелами, зокрема, зростання забруднення атмосферного повітря викидами
автотранспорту;
• на об’єктах, що проектуються в районі, стан впровадження інженерно-технічних
заходів цивільного захисту залишається на неналежному рівні;
• необхідність будівництва берегоукріплювальних споруд на берегах Київського
водосховища;
• не здійснена технічна інвентаризація захисної споруди цивільного захисту
(цивільної оборони) по вул. Кургузова в м. Вишгороді ПАТ “Київобленерго”.
Головні цілі на 2015 рік: зменшення техногенного навантаження та забезпечення
умов безпечного проживання населення, зменшення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, скидів забруднюючих стоків у поверхневі водойми та поліпшення
якості питної води, впорядкування поводження з твердими побутовими відходами.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• здійснення природоохоронних заходів щодо стану навколишнього природного
середовища, зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та поверхневі водойми;
• накопичення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на потенційно-небезпечних
об'єктах господарювання;
• проведення командно-штабних навчань зі службами району;
• організація районних змагань з пожежно-прикладного спорту серед
невоєнізованих формувань;
• здійснення будівництва берегоукріплювальних споруд на берегах Київського
водосховища для захисту житлових будинків (с. Ясногородка, с. Старі Петрівці, с. Нові
Петрівці).
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• вирішення питання щодо захисних споруд цивільного захисту (цивільної
оборони), які в результаті приватизації об’єктів господарювання залишились
безгосподарними;
• проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів Вишгородського
району.
У результаті очікується, що реалізація зазначених заходів сприятиме зниженню рівня
ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, посилення
ролі і відповідальності органів місцевого самоврядування за екологічний стан на території
відповідної місцевої ради, зменшенню соціально-економічних збитків у разі їх виникнення,
надійності і стійкості систем життєзабезпечення району.
4.3.2. Зміцнення законності і правопорядку
Вишгородським районним відділом Міністерства внутрішніх справ України в
Київській області здійснено ряд профілактичних та оперативно-розшукових заходів,
спрямованих на протидію злочинності, забезпечення надійного захисту власності, безпеки
громадян та підтримання правопорядку в районі.
У 2014 році особлива увага органів міліції приділялась протидії організованій
злочинності, охороні громадського порядку та безпеці дорожнього руху, запобіганню та
протидії поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму, мінімізації злочинного впливу на
молодь та підлітків; підвищенню рівня інформованості населення з питань реального стану
злочинності.
Протягом 2014 року відбулося зменшення кількості злочинів, вчинених в громадських
місцях (на 11) та вчинених на вулиці (на 6) і становить 8 злочинів. Збільшилась кількість
злочинів, вчинених групою осіб (на 7) і становить 11 злочинів, скоєних неповнолітніми (на 4)
і становить 5 злочинів, скоєних у стані сп’яніння (на 1) і становить 12 злочинів.
Відсутність належного фінансування з боку державного бюджету, призвело до
значного зношення матеріально-технічної бази та основних засобів райвідділу. В таких
умовах значно складніше стає у повній мірі і якісно виконувати поставлені перед міліцією
завдання.
Потребують проведення реконструкції, ремонту та відповідного технічного
укріплення кімнати зберігання зброї. У зброярні Вишгородського районного відділу
зберігається зброя 6 правоохоронних підрозділів. На виконання робіт з технічного
укріплення чергової частини необхідно 120 тис. гривень.
Не вирішеним залишається питання ремонту даху та приміщень райвідділу. На ремонт
даху необхідно 95 тис. грн., косметичний ремонт приміщень райвідділу потребує близько
120 тис. гривень.
Потребує ремонту спортивний зал, який розташований на території райвідділу.
Приміщення може використовуватись для проведення спортивних змагань як районного, так
і обласного рівня, спартакіад та олімпіад. Для ремонту необхідно близько 150 тис. гривень.
Потребує оновлення автопарк райвідділу і вирішення питання забезпечення
автомобілів паливно-мастильними матеріалами та запасними частинами. Згідно штатної
належності, в райвідділі перебуває 21 автомобілів, з них постійно експлуатуються – 3,
потребують капітального ремонту, або вичерпали свій ресурс та підлягають списанню – 18.
Через відсутність необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та
транспортних засобів не вдається оперативно реагувати на виклики громадян щодо скоєних
відносно них або їх майна злочинів, що знижує ефективність роботи із розшуку та
затримання злочинців, розкриття злочинів по гарячих слідах.
Для забезпечення нормальної діяльності дільничних інспекторів міліції на дільницях,
оперативних працівників карного розшуку, державної служби боротьби з економічними
злочинами, необхідно 5 автомобілів. Загальна сума щомісячної потреби у маслах, фільтрах,
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гумі, тормозних колодках, тощо складає близько 10-15 тис. грн. Для забезпечення виконання
поставлених перед міліцією завдань та враховуючи норми розходу, місячна потреба у
пальному складає 4-5 тонн.
На сьогоднішній день для забезпечення кваліфікованого, оперативного збору
інформації, слідів на місці скоєння злочинів, вжиття першочергових слідчих та
криміналістичних заходів з подальшою їх легалізацією, райвідділ потребує спеціалізованого
автомобіля "Криміналістична лабораторія". Орієнтовна вартість такого авто складає 300 тис.
гривень.
З метою забезпечення належної організації оперативного зв’язку залишається
невирішеним питання забезпечення райвідділу радіостанціями. Існує потреба у 15
переносних, 2 стаціонарних та 11 автомобільних радіостанціях, загальна сума для їх
придбання складає 50 тис. гривень.
Залишається невирішеним питання щодо організації доставки трупів померлих людей,
загиблих у результаті дорожньо-транспортних пригод та інших злочинів до моргу.
Працівники міліції змушені виконувати завдання із доставки трупів, при цьому
спецавтомобіль потребує технічного ремонту та оновлення.
Для забезпечення оперативного реагування на повідомлення про злочини та події,
своєчасного інформування зацікавлених підприємств та відомств про стан криміногенної
обстановки, Вишгородський відділ потребує виділення коштів для придбання сучасного
телетайпного комп’ютерного комплексу, вартість якого складає 20 тис. гривень.
Досі міліція залишається незабезпеченою в необхідній кількості комп’ютерною
технікою та витратними матеріалами, як наслідок унеможливлюється ефективна робота з
обліком викрадених речей, базами даних відносно злочинців, транспортних засобів, тощо.
Необхідно 19 сучасних комп'ютерів, 15 лазерних, 6 кольорових принтерів, 6 сканерів.
60% працівників райвідділу не забезпечені в повному обсязі форменим одягом, у
інших давно закінчились строки носки. Враховуючи, що один комплект форменого одягу
складає 3 тис. грн., то загальна сума необхідна для забезпечення райвідділу – 225-270 тис.
гривень.
З метою взаємодії правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування по
запобіганню злочинності та забезпечення правопорядку на території Вишгородського
району, діє Програма профілактики злочинності у Вишгородському районі на 2012-2015
роки, основні напрямки якої:
• охорона конституційних прав громадян, захист життя, здоров’я, честі і гідності
людини та її майна від злочинних посягань;
• упередження дії соціальних передумов злочинності та усунення причин і умов, що
сприяють скоєнню правопорушень;
• мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків;
• запобігання та протидія поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму;
• заходи щодо посилення профілактики злочинів серед раніше засуджених осіб;
• охорона громадського порядку та безпеки дорожнього руху;
• протидія організованій злочинності;
• заходи щодо посилення захисту економічних відносин від злочинних посягань;
• посилення профілактичного впливу на розвиток криміногенної ситуації в районі з
боку усіх органів державної влади;
• широке залучення громадськості до охорони громадського порядку;
• підвищення рівня інформованості населення з питань реального стану злочинності.
Проблемні питання:
• зростання кількості злочинів;
• зношення матеріально-технічної бази та основних засобів органів внутрішніх
справ;

36
недостатнє
забезпечення
автомобілів
райвідділу
паливо-мастильними
матеріалами та запасними частиками;
• недостатня кількість автомобілів для забезпечення нормальної діяльності
дільничних інспекторів міліції, оперативних працівників карного розшуку,
державної служби боротьби з економічними злочинами;
• відсутність спеціалізованого автомобіля «Криміналістична лабораторія»;
• забезпечення житлом працівників органів внутрішніх справ.
Головні цілі на 2015 рік: охорона конституційних прав громадян, захист життя,
здоров’я, честі і гідності людини та її майна від злочинних посягань; зниження загального
рівня злочинності.
Основні завдання роботи особового складу Вишгородського району на 2015 рік
1. Подальше удосконалення організації професійної діяльності працівників
Вишгородського райвідділу.
2. Поліпшення організації розкриття злочинів на всьому шляху від реєстрації заяви
про злочин і закінчуючи розслідуванням кримінальної справи, направленням її до суду.
3. Організація предметної роботи із підобліковим елементом для профілактики їх
протиправної та злочинної діяльності.
4. Активне залучення громадян району до охорони правопорядку.
5. Забезпечення належного контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни.
Реалізація вищезазначених заходів сприятиме зниженню загального рівня
злочинності, поліпшенню криміногенної ситуації, підвищенню правосвідомості громадян, у
тому числі учасників дорожнього руху.
•

4.4. Розвиток підприємництва
У 2014 році вплив суспільно-політичної та економічної кризи в державі в значній мірі
позначився на діловій активності у сфері розвитку малого і середнього підприємництва.
Станом на 1 січня 2015 року на обліку у Вишгородській об’єднаній державній
податковій інспекції перебуває 8 632 суб’єктів малого і середнього підприємництва, у т.ч. 16
суб’єктів середнього підприємництва та 8 616 суб’єктів малого підприємництва (з
чисельністю працюючих до 50 осіб), з них 4 295 юридичних осіб, 4 321 фізична особа. У
порівнянні з попереднім роком кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва
зменшилась на 614 суб’єктів, або на 6,6%, у тому числі кількість юридичних осіб
збільшилась на 167 суб’єктів, або на 4%, кількість фізичних осіб зменшилась на 781 суб’єкт,
або на 15,3 відсотків. Кількість суб’єктів середнього підприємства у порівнянні до початку
2014 року зменшилась на 74 суб’єкти, або на 82,2 відсотка. Крім суспільно-політичних та
економічних причин суттєве зниження кількості суб’єктів підприємництва пояснюється
спрощенням процедури ліквідації для малого та середнього бізнесу.
Районна державна адміністрація постійно проводить роботу з представниками
громадських об’єднань підприємців та суб’єктами господарської діяльності щодо
проблемних питань, які стримують розвиток підприємництва. Розвиток підприємницької
діяльності є одним з пріоритетних напрямів розвитку району і знаходиться на постійному
контролі у райдержадміністрації.
З метою недопущення негативних тенденцій розвитку бізнесу, районна державна
адміністрація провела ряд зустрічей з представниками великих, середніх та малих
підприємств району, на яких детально розглянуті проблеми бізнесу, пов’язані з обмеженням
обсягів та потужності споживання електроенергії і природного газу, як в цілому по району,
так і на окремо взятих підприємствах, а також щодо їх економного та раціонального
використання всіма категоріями споживачів. Окреслені потенційні загрози та можливі
наслідки при умові ведення діяльності в таких умовах, а також намічені шляхи мінімізації
шкоди. Розглянуті можливі шляхи скорочення енергоспоживання, особливо під час пікових
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навантажень з метою недопущення розбалансування енергетичної системи району,
уникнення соціальної напруги, забезпечення стабільного постачання електроенергії. Крім
того, для запобігання порушенням режиму роботи електроенергетичних систем
Вишгородського району обговорені нові графіки обмеження споживання електричної енергії
та потужності з урахуванням потреб підприємств.
У відповідності до Закону України “Про адміністративні послуги” розпорядженням
Вишгородської районної адміністрації від 27.09.2013 №455 утворено Центр надання
адміністративних послуг (далі – Центр), як постійно діючий орган при Вишгородській
районній державній адміністрації з 01.10.2013 року та затвердила Положення про нього.
Роботу Центру забезпечують 2 адміністратори, у тому числі 1 державний
адміністратор (у дозвільному центрі, який є частиною центру надання адміністративних
послуг), які надають послуги за принципом “єдиного вікна”.
Для розміщення Центру виділені приміщення (кабінети №10, №11) на 1 поверсі
адмінбудинку за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1. Загальна площа Центру
складає 76,9 м2, з них у відкритій частині – 61 м2: зона прийому (рецепції) – 6 м2,
інформування – 5 м2, очікування – м2, обслуговування – 35 м2. Проведена робота щодо
облаштування приміщення для прийому суб’єктів звернення та архіву.
Крім того, для забезпечення роботи Центру районна державна адміністрація прийняла
ряд розпорядчих документів, а саме:
- Регламент центру затверджено розпорядженням райдержадміністрації від
16.12.2013 №618;
- Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр затверджено
розпорядженням райдержадміністрації від 16.12.2013 №617;
- Графік прийому суб’єктів звернень у Центрі затверджений розпорядженням
райдержадміністрації від 23.12.2013 №645:
Понеділок з 8.00 до 15.00 години;
Вівторок з 13.00 до 20.00 години;
Середа з 8.00 до 15.00 години;
Четвер з 13.00 до 20.00 години;
П’ятниця з 8.00 до 15.30 години;
Субота з 8.30 до 15.30 години;
Неділя – вихідний.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних
послуг» від 16.05.2014 №523-р та з метою упорядкування системи надання адміністративних
послуг районна державна адміністрація прийняла розпорядження районної державної
адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг органів виконавчої
влади, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Вишгородської районної
державної адміністрації» від 04.07.2014 №273.
З 7 грудня 2014 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до Закону
України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо вдосконалення
видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої
влади” який передбачає, зокрема, видачу державним адміністратором у центрах надання
адміністративних послуг (дозвільних центрах) суб’єктам господарювання документів
дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади.
За період роботи Центру з 01.10.2014 року до 31.12.2014 року надано 376
адміністративних послуг, у тому числі в межах діяльності дозвільного центру видано 28
документів дозвільного характеру, з них зареєстровано 13 декларацій відповідності об’єкта
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, які дали право суб’єкту господарювання
на здійснення господарської діяльності без отримання дозволу на початок роботи.
Забезпечується реалізація принципів державної регуляторної політики при
плануванні, підготовці аналізів регуляторного впливу проектів регуляторних актів,

38
врахуванні громадської думки, та відстеженні впливу таких актів на підприємницьке
середовище.
З метою забезпечення безумовного виконання вимог Закону України “Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” регуляторні органи
району затвердили Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік,
Плани-графіки здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних
регуляторних актів та оприлюднили у визначений законодавством спосіб. Керівники
регуляторних органів відзвітувались про проведену роботу відповідно до вимог Закону.
На розвиток малого і середнього бізнесу значний вплив має наявність об’єктів
інфраструктури підтримки підприємництва, мережа яких в цілому характеризується
позитивною динамікою. На території району зареєстровані наступні об’єкти інфраструктури
підтримки підприємництва:
- інформаційно-консультативні установи: Консультативний відділ ДПІ у
Вишгородському районі; ТОВ Консалтингова компанія “Динарій”; Консультаційний пост;
- бізнес-центри: Київський регіональний центр розвитку міжнародних зв’язків і
бізнесу “Ділова ініціатива”;
- небанківські фінансово-кредитні установи (кредитні спілки та ломбарди):
Кредитна спілка “Ефективні фінансові технології”; Кредитна спілка “Кредос”; Кредитна
спілка “Респект”; ПТ “Ломбард “Віста”; Вишгородське відділення ПТ “Ломбард-скарбниця”
(№116); ПТ “Ломбард партнер “Вівенко і Компанія”;
- громадські об’єднання підприємців: Громадське об’єднання “Вишгородська районна
асоціація підприємців”; Громадська організація “Вишгородська спілка українських
підприємців”; Громадська організація “Спілка підприємців Вишгородщини”; Громадська
організація “Асоціація роботодавців Вишгородщин;
- фонди підтримки підприємництва: Вишгородський районний державнокомунальний фонд підтримки підприємництва;
- страхові компанії: Вишгородське районне відділення Київської обласної дирекції
головного офісу НАСК “Оранта”; ТДВ “Страхова компанія “Провіта”; Вишгородський
відділ ГУ ПрАТ “Українська пожежно-страхова компанія”; Страхова компанія “Скайд”.
- біржі: Товарна біржа “Межрегіональна універсальна товарна біржа”;
- аудиторські фірми: ТОВ” Аудиторська фірма “Блискор”, ТОВ” Аудиторська фірма
“Фінексім”,
ДП
“Фінексім-плюс”,
ТОВ ”Аудиторська
фірма
“Базис-аудит”,
ТОВ ”Аудиторська фірма “Нові економічні технології”.
Проблемні питання:
• значна кількість перевірок контролюючих органів, застосування певних санкцій
без рішення суду;
• значне податкове навантаження;
• наявність податкового боргу;
• значна кількість зареєстрованих суб’єктів підприємництва, які не ведуть
діяльність.
Головні цілі на 2015 рік: удосконалення регуляторних процесів, створення умов для
пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва шляхом розширення
інфраструктури підтримки підприємництва, стимулювання створення, розвитку та
просування місцевих брендів, підтримки та стимулювання виробництва продукції
суб’єктами господарювання на експорт, формування реального партнерства між органами
влади і бізнесом.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• дотримання правових та організаційних засад щодо реалізації державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності району;
• забезпечення виконання вимог та порядку надання адміністративних послуг;
спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру;
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• створення нових та удосконалення роботи діючих об’єктів інфраструктури
підтримки малого і середнього підприємництва;
• надання інформаційно-консультативних послуг з питань започаткування
підприємницької діяльності незайнятому населенню;
• організація виставково-ярмаркових заходів з залученням товаровиробників району
та популяризація місцевих брендів;
• залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі міжнародних
форумах, конференціях, виставках, ярмарках з метою стимулювання експорту продукції та
освоєння нових ринків.
З урахуванням стратегічних цілей державної регіональної політики, визначених у
Державній стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 та Програми діяльності
Кабінету Міністрів України прийнятої 11 грудня 2014 року на сесії Верховної Ради України
щодо зменшення кількості контролюючих органів та їх функцій, відкриття на місцях
“прозорих офісів”, скорочення кількості податків, зниження податкового навантаження на
малий і середній бізнес шляхом двократного зменшення ставки єдиного податку та
встановлення заборони на проведення протягом 2015-2016 років перевірок суб’єктів
господарювання контролюючими органами очікується зростання ділової активності малого
та середнього підприємництва та збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності.
Водночас, завдяки спрощеній процедурі ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності
зберігатиметься тенденція закриття не діючих суб’єктів господарювання.
Прогнозується, що у 2015 році кількість суб’єктів малого підприємництва зросте на
0,2% і складе 8 630 юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, кількість суб’єктів
середнього підприємництва залишиться без змін – 16.
У 2015 році сталому розвитку підприємництва сприятиме Програма розвитку малого і
середнього підприємництва у Вишгородському районі на 2015-2016 роки.
Реалізація на території району єдиної регуляторної політики у сфері підприємницької
діяльності, удосконалення дозвільної та реєстраційних процедур, ефективне функціонування
Центру надання адміністративних послуг, розвиток інфраструктури підтримки
підприємництва дасть змогу створити сприятливі умови для розвитку малого і середнього
підприємництва, підвищити економічні показники розвитку району та пріоритетних галузей
економіки, забезпечити зайнятість населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання
до розвитку їх діяльності.
4.5. Інвестиційна діяльність
Вишгородський район є інвестиційно привабливим регіоном Київщини, про що
свідчить позитивна динаміка капітальних інвестицій, які були спрямовані на модернізацію
підприємств Вишгородщини в останні роки: 2011 р. – 2022 млн.грн., 2012 р. – 2920,9
млн.грн., 2013 р. – 3502,2 млн.грн. За обсягом капітальних інвестицій у розрахунку на 1
особу район посідає 1 місце у Київській області.
Спад у 2014 році ділової активності підприємств у сфері промисловості та
будівництва (крім житлового) вплинув на обсяги капітальних інвестицій. За січень-вересень
2014 року обсяг капітальних інвестицій склав 1665 млн. грн., що на 281,2 млн. грн., або на
14,5% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Така ситуація склалася внаслідок
спаду ділової активності підприємств у сфері промисловості та будівництва (крім
житлового). При цьому інвестиції у нежитлове будівництво зменшились на 41% (30,2 млн.грн.), зведення інженерних споруд – на 20% (-315,8 млн.грн.). Відносне
вирівнювання показника інвестування відбулося за рахунок інвестицій вкладених у житлове
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будівництво, які зросли порівняно з минулим роком на 36% (+66,6 млн.грн.) та придбання
машин і обладнання на 19% (+15,6 млн.грн.).
У 2014 році ТОВ “Чіпси ЛЮКС” втілено інвестиційний проект щодо зменшення
відходів за рахунок їх переробки вартістю 0,85 млн.грн. На завершальній стадії перебувають
проекти із збільшення складських потужностей підприємства вартістю 6 млн.грн., з безпеки
та охорони праці загальною вартістю 0,5 млн.грн., утилізації енергії вторинних ресурсів
вартістю 6,3 млн.грн.
Ведеться будівництво бройлерних птахоферм потужністю 2,8 млн. голів на рік в
с.Миколаївка ТОВ “Комплекс “Агромарс”, де буде створено 80 нових робочих місць.
Для поліпшення інвестиційного клімату постійно проводиться робота щодо
популяризації інвестиційного потенціалу району: розміщується інформація щодо
інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності району в мережі Internet;
продовжується розробка генеральних планів забудови, схем планування територій;
забезпечуються сприятливі умови для провадження підприємницької діяльності (єдине вікно,
центр адміністративних послуг, дозвільний центр).
На сайті Вишгородської районної державної адміністрації та Вишгородської районної
ради за адресою: www.vysh.gov.ua запроваджений розділ “Інвестиційна діяльність”, де
розміщена корисна інформація для потенційних інвесторів, а саме: висвітлюється
інвестиційна діяльність району, розміщений інвестиційний паспорт, перелік впроваджених
інвестиційних проектів та тих, що пропонуються до впровадження, інвестиційні пропозиції,
а також перелік земельних ділянок, що пропонуються для впровадження інвестиційних
проектів.
Головні цілі на 2015 рік: створення умов для пожвавлення інвестиційної активності
суб’єктів господарювання, забезпечення ефективності інвестування шляхом збільшення
капітальних вкладень у реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають впровадження
новітніх технологій, модернізацію існуючих виробництв.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• забезпечення інвестиційної привабливості Вишгородського району, шляхом
створення комфортних умов для залучення інвесторів, у тому числі іноземних;
• популяризація місцевих брендів та підтримка районних товаровиробників з метою
стимулювання їх до збільшення капітальних вкладень у реалізацію інвестиційних проектів
щодо впровадження нових технологій та модернізації існуючих виробництв;
• залучення інвестицій у розвиток високотехнологічного сільськогосподарського
виробництва;
• створення сприятливих умов щодо залучення доходів громадян для інвестування у
житлове будівництво;
• організація та проведення форумів, робочих нарад, семінарів, “круглих столів” з
питань залучення інвестування в район;
• висвітлення інвестиційного та економічного потенціалу району у тематичних
заходах шляхом активізації участі у форумах, семінарах, конференціях та виставках, у тому
числі міжнародних;
Впровадження інвестиційних проектів є своєрідним індикатором стабільного
розвитку території. Протягом 2015 року планується впровадження наступних інвестиційних
проектів:
• будівництво кондитерського цеху ТОВ “Перший столичний хлібозавод” з випуску
м’яких кондитерських виробів потужністю 3 тонни на добу, вартість проекту 1,5
млн. євро;
• торгівельно – офісні приміщення у с. Нові Петрівці площею 2950 кв.м., очікувана
вартість інвестицій 27 000 тис.грн.;
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• продовження будівництва бройлерних птахоферм ТОВ «Комплекс Агромарс» в
с. Миколаївка загальною потужністю 2,8 млн голів на рік (720 тис. голів кожна), вартістю
126 012 тис. грн., а саме:
ферма №32 вартістю 37 078,7 тис. грн., готовність 90%;
ферма №33 вартістю 31 269,7 тис. грн., готовність 60%;
ферма №34 вартістю 28 069,7 тис. грн., готовність 60%;
ферма №35 вартістю 29 593,9 тис. грн., готовність 50%.
• будівництво інкубатора №4 ТОВ «Комплекс Агромарс» в с. Гаврилівка
потужністю 64 млн. яєць на рік, вартістю 58 048,9 тис. грн., готовність 80%;
• будівництво забійного цеху №2 відділення по виготовленню біологічних добавок
вартістю 52 млн.грн., готовність 84%;
• будівництво АЗС (заправний пункт) 5245,9 тис.грн., готовність 84%;
• будівництво виробничих потужностей ТОВ «Український племінний кролівничий
комплекс» в с. Лебедівка вартістю 1600 тис.грн., готовність 60%.
Інвестиції у житлове будівництво в 2015 році очікуються у сумі понад 870 млн.грн.
Прогнозується, що буде введено в експлуатацію дев’ять багатоквартирних житлових
будинків загальною площею понад 109 тис.кв.м., з них у м.Вишгороді – понад 90 тис.кв.м., у
с.Нові Петрівці – понад 18 тис.кв.м. Очікується, що в результаті їх введення житловий фонд
поповниться більш як на 1800 квартир.

4.6. Розвиток реального сектору
4.6.1. Промисловість
Вишгородщина має потужне промислове виробництво і входить в п’ятірку районів
Київської області з найбільш високим обсягом реалізації промислової продукції на 1 жителя.
Протягом січня-жовтня 2014 року наростили обсяги реалізованої продукції такі
підприємства, як Філія “Каскад Київських ГЕС і ГАЕС” на 3,5%, ПРаТ “Фабрика “Комбі” на
21,7%, ВАТ НВП “Прецизійні абразиви” на 60,7%, ТОВ “Альянс-сервіс” в 4,3 рази,
ТОВ “Кен-Пак (Україна)” на 47,7%, ТОВ “Перший столичний хлібозавод” на 76,6%,
ТОВ “Скай-В” на 8,1%, ТОВ “ФНДЦ “Альянс краси” на 45,7%, ТОВ ”Глас Трьош Київ” на
13%, ПАТ “Енран” на 16%, МПП “РІФ” на 0,8%, ТОВ “Хенкель Баутехнік (Україна)” на
1,7%, ТОВ “Завод будівельних матеріалів і конструкцій”в 2,3 рази, “Чіпси ЛЮКС” на 6,3
відсотка.
Скоротили обсяги реалізованої продукції у звітному періоді такі підприємства, як
ТОВ ”Карат-Ліфткомплект”на 13,9%, ВМКП “Водоканал“ на 1,9%, ТОВ “Підприємство
“Пластик
Карта”
на
13,8%,
ТОВ “Мерідіан
плюс
(Україна)”
на
12,2%,
ВРКП “Вишгородтепломережа” на 27,2%, ТОВ Фірма “Контакт” на 16,6%.
Крім того, до основного кола промислових підприємств включені нові
підприємства,такі як: ТОВ НВО “Берком” яке у звітному періоді забезпечило обсяг
реалізованої продукції в розмірі – 18,6 млн. грн., ТОВ “Реформ” – 32,6 млн. грн.,
ДП “Димерське лісове господарство” – 2,6 млн. грн., ВРКП “Комунальник” – 2,8 млн. грн.,
ТОВ “УКР-СПЕЦГЕМ” – 2,1 млн. грн., ТОВ “Інтеграл” – 1,8 млн. грн., ТОВ НВО“Екоінвесті К” – 1,8 млн. грн., ТОВ НВО “Енергія” - 1,7 млн. грн., Комунальне підприємство
Димерське ККП - 1 млн. грн., ТОВ “Яворина-Трейдінг” – 0,8 млн. гривень.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованої промислової продукції
району мають підприємства: ТОВ “Кен-Пак (Україна)” – 24,2% (виробництво готових
металевих виробів), ТОВ “Хенкель Баутехнік (Україна)” – 14% (виробництво будівельних
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сумішей), Вишгородська філія “Каскад Київських ГЕС і ГАЕС” ПАТ “Укргідроенерго” –
13,4% (виробництво електроенергії), ТОВ “Чіпси ЛЮКС” – 18,6% (виробництво харчових
продуктів).
Існує загроза суттєвого обмеження споживання промисловим комплексом природного
газу та електроенергії, у тому числі запровадження лімітів, що обмежують їх потужність та
обсяг. З метою недопущення гальмування розвитку промислового комплексу
райдержадміністрація вжила ряд заходів, зокрема: звернулась до голови Київської обласної
державної адміністрації з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань розвитку
бізнесу; провела ряд зустрічей з бізнесом щодо проблемних питань у паливно-енергетичному
комплексі; розпорядженням райдержадміністрації від 15.09.2014 №361 утворила
оперативний штаб з вирішення актуальних проблемних питань суб’єктів господарювання
Вишгородського району, який продуктивно працює.
Головні цілі на 2015 рік: нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції
промислових підприємств, підвищення конкурентоспроможності підприємств за рахунок
впровадження інвестиційних проектів.
Основні завдання та заходи:
• реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на розширення виробничих
потужностей, оновлення основних фондів підприємств, встановлення нового обладнання,
тощо;
• продовження роботи щодо запровадження європейської системи контролю якості
продукції згідно міжнародних стандартів якості продукції – ISO 9000;
• нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції та
розширення її асортименту, підвищення якості;
• сприяння участі провідних промислових підприємств у виставково-ярмаркових
заходах.
За прогнозними розрахунками у 2015 році обсяг реалізованої промислової продукції
досягне рівня 2 250 млн. гривень.
4.6.2. Агропромисловий комплекс
Протягом 2014 року збережена позитивна тенденція щодо нарощування обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції. В усіх категоріях господарств району
вироблено 1 545,6 млн. грн. валової продукції в співставних цінах 2010 року, що складає
97,5% до минулого року, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах 1 419,0 млн.
грн., що складає 95,8% до 2013 року. Зменшення виробництва валової продукції відбулось за
рахунок зменшення виробництва м’яса птиці та яєць у ТОВ «Комплекс «Агромарс», що
пов’язано з технологічними процесами виробництва. Водночас, близько 10% валової
сільськогосподарської продукції області виробляється у нашому районі.
У галузі скотарства, внаслідок збитковості виробництва через нестабільну цінову
політику на ринку і відсутність ефективного фінансово-економічного механізму підтримки
галузі, спостерігається незацікавленість товаровиробників, що спричиняє вкрай негативний
вплив на функціонування галузі, який виявляється в постійному скороченні поголів’я корів у
всіх категоріях господарств. Восени 2014 року у КСП “Україна” змінилось керівництво і
його погляди на галузь скотарства. У господарстві проводиться реконструкція
тваринницьких приміщень та закуплено 70 голів молодняка великої рогатої худоби м’ясного
напряму продуктивності. У 2015 році планують збільшити поголів’я до 460 голів великої
рогатої худоби.
Основними проблемами у розвитку аграрного сектору є:
• обмежені обсяги державних фінансових ресурсів, що спрямовуються на підтримку
сільськогосподарського виробництва;
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• постійне зростання диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси та продукцію
сільського господарства, що унеможливлює застосування сучасних систем господарювання в
аграрному
секторі
і
оновлення
основних
виробничих
фондів,
насамперед
сільськогосподарської техніки;
• фізичне, технологічне та моральне зношення основних виробничих фондів.
Головні цілі на 2015 рік: забезпечення конкурентоздатності вітчизняної
сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, гарантування
продовольчої безпеки через подальший розвиток великотоварного високоефективного
виробництва продукції тваринництва та рослинництва.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
• забезпечення бережного ставлення до землі сільськогосподарських та
фермерських господарств з метою недопущення її деградації, виснаження та
нераціонального використання;
• удосконалення структури посівних площ шляхом збільшення питомої ваги
багаторічних трав, бобових культур, використання сапропелів, розширення посівів сидератів;
• сприяння розвитку високотехнологічного сільськогосподарського виробництва;
• сприяння створенню та діяльності дорадчих служб з супроводу створення та
функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
• стимулювання розвитку дрібнотоварного виробництва в особистих селянських
господарствах, перетворення частини з них у підприємницькі структури, у тому числі
шляхом розвитку в їх середовищі кооперації;
• сприяти оновленню парку сільгосптехніки та створенню запасів ремонтноексплуатаційних матеріалів;
• впровадження ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій вирощування
та зберігання сільськогосподарських культур;
• освоєння науково обґрунтованих змін, енергозберігаючих і екологобезпечних
технологій обробітку ґрунтів і посівів;
• подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку.
Прогнозується, що у 2015 році, завдяки реалізації передбачених заходів, обсяги
виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств
зростуть на 7,3% і складуть 1 657,9 млн. гривень.
У галузі рослинництва, в усіх категоріях господарств, планується збільшення
виробництва:
• зернових та зернобобових культур (після доробки) - на 14,2%;
• картоплі - на 6,1%;
Основними напрямками розвитку рослинництва в 2015 році будуть:
• збільшення площ посіву зернових культур, картоплі до науково-рекомендованих,
як економічно вигідних ринково-приваблюючих культур;
• проведення сортозаміни та сортооновлення сільськогосподарських культур.
У галузі тваринництва прогнозується, збільшення виробництва:
• м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) - на 4,8%; частка м’яса
птиці у загальному обсязі виробництва становитиме 99%.
• яєць - на 4,4%;
• поголів'я птиці - на 2,6%;
• поголів'я свиней - на 0,5%;
• поголів'я великої рогатої худоби - на 4,8%, у т.ч. корів – на 3,9 відсотка.
Зростання обсягів виробництва м’яса та яєць передбачається за рахунок введення
нових виробничих потужностей ТОВ “Комплекс Агромарс”.
Найважливішими інвестиційними проектами інтенсивного розвитку галузі
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тваринництва з використанням найсучасніших наукових розробок у 2015 році є завершення
будівництва в ТОВ “Комплекс Агромарс” 22 птахоферм, інкубатора та другої черги
забійного цеху, який уже освоєно на 84,23 відсотків.
4.6.3. Транспорт та дорожнє господарство
Транспортна галузь району спрямовувала свою діяльність на задоволення потреб
населення і підприємств у якісному і безпечному обслуговуванні при здійсненні
пасажирських та вантажних перевезень, реконструкцію та відновлення автошляхів.
Перевезення пасажирів в районі здійснюється на 46 маршрутах загальна довжина
яких становить 1510 кілометрів. Щоденно здійснюється понад 500 рейсів. Всі населені
пункти району охоплені постійним автобусним сполученням з м. Києвом та майже всі з
районним центром – м. Вишгород. Не мають прямого автобусного сполучення з районним
центром населені пункти Абрамівської, Богданівської, Вахівської, Катюжанської,
Любимівської, Ровівської, Руднє-Димерської, Сухолуцької, Толокуньської та Ясногородської
сільських рад.
Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», зважаючи на
особливості територіального розміщення Вишгородського району та наближеність до міста
Києва районні маршрути загального користування є приміськими і відносяться до категорії
внутрішньообласних, тому організатором конкурсів на перевезення пасажирів є Київська
обласна державна адміністрація, яка укладає договори з перевізниками. Перевезення
населення забезпечують: ПАТ “Димерське АТП”, ТОВ “Авто-Лайн”, ТОВ “Автосервіс”,
АП№8 КП “Київпастранс”, ТОВ “Ірпіньське АТП”.
У 2014 році запрацював новий маршрут с.Катюжанка-Абрамівка-Савенки-ЗдвижівкаКиїв, який обслуговує ТОВ «Ірпіньське АТП».
Ведеться робота щодо розвантаження пасажиропотоку на Лівобережжі. Відновлено
маршрут Київ-Десна, де здійснює перевезення пасажирів ТОВ “Димерське АТП”. На черзі
відновлення маршруту №347 м.Київ – с.Нижча Дубечня з 10 оборотними рейсами.
Проблемні питання:
• незадовільний стан доріг комунальної власності;
• перевантаження руху транспорту на трасах Київ-Овруч та Київ-Десна;
• відсутність прямого автобусного сполучення з районним центром м. Вишгород
окремих населених пунктів району.
Головні цілі на 2015 рік: сприяння повному, безпечному, якісному задоволенню
потреб населення та економіки району у послугах транспорту, подальше вдосконалення
маршрутної мережі, охоплення сільських населених пунктів регулярним автотранспортним
сполученням, капітальний ремонт доріг.
Завдання та заходи на 2015 рік:
• реконструкція, ремонт та утримання доріг комунальної власності;
• впорядкування автобусної маршрутної мережі.
• вивчення можливості щодо максимального забезпечення регулярним прямим
автобусним сполученням з м. Вишгородом усіх населених пунктів району;
• розвантаження пасажиропотоку шляхом збільшення кількості рейсів, у тому числі
пільгових, а також обслуговування автобусами великої місткості;
• підвищення рівня якості та безпеки обслуговування при пасажирських
перевезеннях;
• вжиття заходів з недопущення діяльності нелегальних перевізників.
Створення сучасної транспортної та комунікаційної інфраструктури є системним
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завданням розвитку. У 2015 році робота буде націлена на сприяння розвитку конкуренції на
ринку транспортних послуг, посилення контролю за безпекою перевезення пасажирів,
покращення технічного стану автомобільних доріг шляхом впровадження нових сучасних
технологій та матеріалів.
4.6.4. Споживчий ринок
Діюча торгівельна мережа району нараховує 428 магазинів, в тому числі
265 магазинів розташовано в сільській місцевості. Торгівельна площа закладів становить
28 110,6 кв.м, в тому числі 12 985,6 кв.м – в сільській місцевості. У червні 2014 року в
м.Вишгороді розпочав роботу новий супермаркет мережевої торгівлі “Варус” ТОВ “Омега”,
торговельна площа якого становить 740 кв.м. Також в грудні поточного року відкрився
супермаркет “Білла” в м.Вишгороді, торговельна площа становить 840 кв.м. У с. Нові
Петрівці розпочали роботу 1 продовольчий магазин (ФОП Котлярова Л.В.), 1 магазин з
продажу будівельних матеріалів та санітарно-технічних виробів (ФОП Зюлковська І.Б.),
1 магазин продажу сонцезахисних систем (жалюзі, ролети) (ФОП Левчук М.О.) та дитячий
магазин “Кнопа” (ФОП Старенька О.І.). Продовжується будівництво торгівельного офіснорозважального закладу в с. Нові Петрівці загальною площею більше 500 кв.м.
На території населених пунктів району відведено місця для розміщення торговельних
рядів та майданчиків для реалізації сільськогосподарської продукції, продукції власного
виробництва та промислових товарів. Щотижнево проходять ярмарки з продажу
сільськогосподарської, продовольчої та промислової продукції, які проводяться у визначені
дні майже у всіх населених пунктах.
У районі працює 104 заклади ресторанного господарства, розрахованих на
9 346 посадкових місць, в т.ч. в сільській місцевості – 66 закладів, розрахованих на 5 528
місць.
Побутові послуги населенню протягом 2014 року надають 59 заклади (без урахування
об’єктів м.Вишгород) по 11 видах послуг, в яких працювало 155 найманих працівників.
Переважна більшість підприємств сфери побутового обслуговування населення зосереджена в
м.Вишгород, смт. Димер та селах Нові Петрівці, Старі Петрівці, Демидів, Катюжанка.
Продовжують роботу фірмові торговельні точки з продажу хлібобулочної продукції
ТОВ “Перший столичний хлібозавод” на території району, в м.Києві та Київській області. У
15 населених пунктах району вже працює 23 фірмових таких пересувних магазини.
В 7 населених пунктах району розміщені 9 кіосків по торгівлі м’ясом птиці
ТОВ “Комплекс Агромарс”. У даний час таких магазинів працює лише 2 у селі Гаврилівка,
оскільки, за інформацією підприємства, вони виявились збитковими (затрати на їх утримання
перевищують обсяги доходів від реалізованої ними продукції). Сьогодні ТОВ “Комплекс
Агромарс” здійснює пошук ефективного використання торгових точок, які тимчасово
призупинили діяльність.
Проблемні питання:
• відсутність стаціонарних об’єктів торгівлі у 8 населених пунктах району на
території Абрамівської (с.Дудки), Богданівської (села Богдани, Овдієва Нива, Пилява, Ритні,
Рихта), Вахівської (с.Любидва) та Жукинської (с.Ровжі) сільських рад;
• випадки продажу підакцизних товарів неповнолітнім;
• стан забезпеченості населення району основними видами побутових послуг не
задовольняє у повному обсязі потреби споживачів.
Головні цілі на 2015 рік: зростання обсягів роздрібного товарообігу та реалізованих
послуг; подальший розвиток сучасної торговельної інфраструктури споживчого ринку,
впровадження сучасних стандартів торговельного та побутового обслуговування населення.
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Завдання та заходи на 2015 рік:
• забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої на
вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення;
• забезпечення населення, незалежно від місця проживання, необхідними
продовольчими та непродовольчими товарами;
• розвиток мережі підприємств сфери торгівлі та побуту, у тому числі в економічно
малоефективних зонах сільської місцевості;
• започаткування проекту популяризації та просування місцевих брендів
“Вироблено у Вишгородському районі – купуймо своє” шляхом відкриття магазинів
(відділів) по реалізації продукції місцевих виробників;
• розвиток мережі фірмової торгівлі, у тому числі торгових марок «Цар-хліб» та
«Гаврилівські курчата»;
• розвиток об’єктів ресторанного та ринкового господарства;
• постійний моніторинг цін на основні види продовольчих товарів.
Планується, що у 2015 році відслідковуватиметься позитивна динаміка розвитку
споживчої мережі шляхом утворення нових об’єктів та запровадження сучасних стандартів
обслуговування населення. Прогнозується, що обсяг роздрібного товарообігу досягне рівня
670 млн.грн., буде надано послуг на суму 350 млн. гривень.
4.7. Фінансові ресурси
Фінансовий ресурс місцевих бюджетів району на 2015 рік сформовано з
урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших
законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних
положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16квітня 2014 року № 385-р, завдань, визначених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від
11 грудня 2014 року №26-VIII
Доходи місцевих бюджетів району
Формування доходів місцевих бюджетів здійснено з врахуванням змін, внесених до
Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів, фактичного
виконання дохідної частини бюджету району за результатами 2011 - 2013 років, 11 місяців
2014 року та очікуване виконання дохідної частини бюджету за 2014 рік.
Принципи формування бюджету: планування реальних надходжень місцевих
бюджетів на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку
району з урахуванням зміни податкової бази, бюджетного законодавства і фактичного рівня
відповідних надходжень.
Очікувані результати передбачено досягти за рахунок основних джерел.
У частині закріпленого платежу - податку та збору на доходи фізичних осіб:
1) встановлення нового нормативу відрахувань податку на доходи фізичних осіб до
районного бюджету – 60%:
 оподаткування пасивних доходів фізичних осіб;
 запровадження прогресивної моделі оподаткування доходів фізичних осіб;
 збереження на 2015 рік діючого порядку визначення стандартної податкової
соціальної пільги у розмірі 50% прожиткового мінімуму;
2) сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток;
3) запровадження акцизного податку з кінцевих продаж (запровадження акцизного
податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових
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виробів та палива. Ставка податку встановлюватиметься місцевими органами влади у розмірі
до 5% від обсягу реалізації) ;
4) скасування місцевих зборів в частині збору за провадження деяких видів
підприємницької діяльності;
5) передача з державного бюджету до місцевих бюджетів плати за надання інших
адміністративних послуг та державного мита;
6) розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до
оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) майна;
7) зміни до розподілу коштів екологічного податку (зарахування до сільських,
селищних, міських бюджетів – 25%);
8) розширення надходжень загального фонду шляхом передачі єдиного та
екологічного податків, а також податку на нерухоме майно зі спеціального фонду.
З урахуванням зазначеного прогнозний обсяг доходів зведеного бюджету на 2015 рік
становить 430 953,9 тис.грн., в т.ч. державний бюджет – 234 627,9 тис.грн., місцевий бюджет
– 196,326,0 тис. гривень
Можливі ризики невиконання прогнозних показників: при несприятливих
зовнішніх факторах на економіку України і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію
району, можливе недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що
призведе до невиконання прогнозних показників по податку на доходи фізичних осіб.
У 2015 році змінами до Бюджетного кодексу України передбачено нові підходи до
побудови трансферної політики, організації міжбюджетних відносин та механізмів
бюджетного вирівнювання.
Відповідно до змін за місцевими бюджетами закріплюються стабільні дохідні джерела
та встановлюється чіткий розподіл видаткових повноважень, сформований за принципом
субсидіарності.
Системи збалансування доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертівта їх формульний розподіл у розрізі бюджетів
адміністративно-територіальних одиниць замінюється новою системою горизонтального
вирівнювання
податкоспроможності
територіальних
громад
за
закріпленими
загальнодержавними податками (податком на прибуток та податком на доходи фізичних
осіб) залежно від рівня надходжень на одного жителя.
Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження в повному
обсязі залишаться в розпорядженні місцевих органів влади.
Для обрахунку обсягів базової та реверсної дотації на 2015 рік використовувались
дані щодо наявного населення станом на 01.01.2015 року та фактичних надходжень податку
на доходи фізичних осіб, податку на прибуток за 2013 рік, згідно з даними Державної служби
статистики України та Державної казначейської служби України відповідно.
Реверсна дотація передбачається коли надходження на 1 жителя становлять вище
885,3 грн. для бюджетів міст і районів, та вище 75,7 грн. (з податку на прибуток).
Вишгородському району на 2015 рік затверджена реверсна дотація в сумі
16060,0 тис. гривень.
Виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина
районного та місцевих бюджетів на 2015 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні
потреби.
На 2015 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її
у розмірі: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 грудня – 1 378 гривні.
Враховуючи економічну ситуацію у країні підвищення розмірів мінімальної
заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС буде
забезпечуватися у межах затвердженого на 2015 рік фонду оплати праці.
Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України "Про
державні соціальні стандарти та державні гарантії" є базовим державним соціальним
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стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій,
у 2015 році підвищуватимуться розміри пенсій і державних допомог.
Враховуючи подальше поетапне підвищення у наступному році цін і тарифів на
житлово-комунальні послуги, на 2015 рік обсяг субвенції з державного бюджету районному
бюджету на:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та
рідких нечистот становить 23 418,0 тис. гривень;
- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу – 1 780,0 тис. гривень;
- надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг
на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу
на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на
компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок
акцизного податку з пального – 2 343,0 тис.гривень.
Крім цього, районному бюджету передбачена субвенція з обласного бюджету на
2015 рік:
- субвенція з обласного бюджету на утримання центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей; на утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт – 618,0 тис.гривень;
- субвенція з обласного бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на медичне обслуговування
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 105,9 тис. гривень.
У 2015 році вперше видатки на загальну середню освіту та охорону здоров’я будуть
фінансуватися за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету та медичної субвенції з
державного бюджету.
За рахунок власної доходної бази в 2015 році фінансуються видатки районного
бюджету:
районна рада ;
інші заклади освіти;
заклади і програми соціального забезпечення та соціального захисту;
заклади культури;
заклади і заходи в галузі фізичної культури і спорту;
інші заклади та районні програми.
Затверджені показники районного бюджету на 2015 рік дають можливість
забезпечити виконання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо
врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці
та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за енергоносії, які
споживаються бюджетними установами.
Головні цілі на 2015 рік
Забезпечити стабільність надходження платежів до бюджетів усіх рівнів шляхом
створення сприятливих умов для поліпшення фінансового стану підприємств. Дотримання
суворої фінансово бюджетної дисципліни, посилення роз’яснювальної роботи з
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігання втратам фінансових
ресурсів та майна. Безперервність фінансування бюджетних установ та закладів, які
утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету.
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Фінансова політика у 2015 році буде спрямована на:
- забезпечення зростання доходної частини місцевих бюджетів за рахунок активізації
підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки;
- підвищення рівня заінтересованості органів місцевого самоврядування у збільшенні
обсягу надходжень до місцевого бюджету;
- пошук додаткових шляхів наповнення місцевих бюджетів, зокрема, шляхом
ліквідації податкової заборгованості до всіх рівнів бюджету та заборгованості з виплати
заробітної плати у господарському комплексі, руйнування існуючих схем мінімізації сплати
податків, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств та створення рівних умов для
усіх суб’єктів господарювання;
- забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної
сфери, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та
комунальні послуги;
- підвищення рівня власної фінансової бази територіальних громад, сформованих на
основі реалістичних макроекономічних прогнозів та стабільного розвитку економіки сіл,
міста, селища та району в цілому.
Зростання фінансового ресурсу напряму залежить від недопущення негативних
тенденцій у наповненні місцевих бюджетів, посилення контролю за повнотою сплати
платежів до бюджету, ефективного використання природних ресурсів, раціонального підходу
до використання комунального майна.
Заходи щодо економії бюджетних коштів та забезпечення збалансованості місцевих
бюджетів:
1) Аналіз очікуваного виконання доходної та видаткової частини місцевих бюджетів, з
метою їх збалансування, обов’язкового забезпечення здійснення захищених видатків і мінімізації
не першочергових платежів.
2) Прогнозування доходів місцевих бюджетів на основі реальних показників економічного
і соціального розвитку для досягнення їх відповідності та узгодженості на всіх стадіях бюджетного
процесу, з метою забезпечення комплексного розвитку місцевих громад.
3) Удосконалення мережі та штатів бюджетних установ, приведення у відповідність
наявної мережі бюджетних установ вимогам чинного законодавства щодо забезпечення
необхідного рівня надання соціальних та культурних послуг за рахунок наявних фінансових
ресурсів місцевих бюджетів.
Підвищення ефективності фінансової політики у 2015 році буде здійснюватись за
рахунок:

-

забезпечення дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів,
посилення фінансово-бюджетної дисципліни та підвищення відповідальності розпорядників
коштів за досягнення визначених цілей;

спрямування коштів бюджету розвитку на соціально-економічний розвиток
громад району шляхом модернізації об’єктів соціально-культурної сфери та житловокомунального господарства;
залучення фінансових ресурсів у енергозберігаючі та енергоефективні
інноваційні проекти;
вжиття заходів щодо своєчасної та в повному обсязі сплати податків субєктами
господарювання та погашення податкового боргу підприємствами-боржниками;
-

своєчасність прийняття органами місцевого самоврядування рішень про
встановлення місцевих податків та зборів на 2015 рік;

проведення суцільної інвентаризації договорів оренди землі, що перебуває у
державній та комунальній власності та комунального майна, яке належить територіальним
громадам міста, селища та сіл Вишгородського району;
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застосування конкурентних, економічно-ефективних принципів відчуження
об’єктів комунального майна та земельних ділянок, продаж їх за цінами, не нижчими за
ринкові.
_________________________________
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району
на 2015 рік розроблена з метою втілення на рівні району єдиної державної політики розвитку
України, забезпечення спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, спрямованих на забезпечення стабілізації розвитку економіки, недопущення
зниження рівня життя населення Вишгородщини.
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5. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО_ЕКОНОМІЧНОГО
ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2015 РІК
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Додаток 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку Вишгородського району

Назва показника

1

Одиниця
виміру

2013
рік

2014
2015 рік
рік
(прогноз)
(очік.)

2015 рік
до 2014 року
+/-

%

2

3

4

5

6

7

Середня чисельність
наявного населення

осіб

72 831

72 931

72 940

9

100

Середня чисельність
постійного населення

осіб

73 010

73 110

73 120

10

100

Кількість дітей-сиріт

осіб

54

63

58

-5

92

Кількість дітей,
позбавлених батьківського
піклування

осіб

119

117

112

-5

95,7

Всього дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

осіб

173

180

170

-10

94,4

З них під опікою

осіб

125

133

133

0

100

1/8

2/12

2/12

0/0

100/100

одиниць/ осіб

11/17

8/11

8/12

0/1

110/
105,9

Кількість дітей в
державних закладах

осіб

27

19

17

-2

89,5

Відсоток охоплення
сімейними формами
виховання

%

84,4

89,4

90

0,6

х

сімей

127

155

155

0

100

Оздоровлення дітей

осіб

5883

4370

4500

130

103

Кількість безробітних, які
перебували на обліку в

осіб

1341

1490

1550

60

104

Кількість дитячих будинків
сімейного типу та дітей в
одиниць/ осіб
них
Кількість прийомних сімей
та дітей в них

Обстеження сімей, які
опинилися у складних
життєвих обставинах
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Назва показника

1

Одиниця
виміру

2013
рік

2014
2015 рік
рік
(прогноз)
(очік.)

2015 рік
до 2014 року
+/-

%

2

3

4

5

6

7

Кількість безробітних
працездатного віку, які
зареєстровані у державній
службі зайнятості

осіб

1097

1222

1300

78

106,4

Кількість працевлаштованих

осіб

533

530

535

5

100,9

%

39,7

35,6

35,8

0,2

х

Кількість учасників
громадських робіт

осіб

164

237

237

0

100

Проходили професійне
навчання

осіб

96

98

100

2

102

Потреба у робочій силі

осіб

110

83

90

7

108,4

гривень

1500

1700

1800

100

105,9

%

0,5

0,6

0,6

0

х

Кількість створених нових
робочих місць

одиниць

1153

1278

1500

222

117,4

Середньомісячна заробітна
плата

гривень

3542

3507

3550

43

101,2

Середній розмір пенсії

гривень

1624,2

1732,1

1850

117,9

106,8

Виплата допомоги сім’ям з
дітьми

млн.грн.

57,1

54,7

59,0

4,3

107,9

Виплата адресної
матеріальної грошової
допомоги по програмі
«Турбота»

тис.грн.

350,0

750,0

700,0

-50,0

93,3

Введення в експлуатацію
загальної площі житла

тис.кв.м

91,3

102,7

109

6,3

106,1

Обсяг виконаних

млн.грн.

567,3

467,2

470,0

2,8

100,6

службі зайнятості

Рівень працевлаштування
до тих, які перебували на
обліку

Середній розмір допомоги
по безробіттю
Рівень безробіття
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Назва показника

1

Одиниця
виміру

2013
рік

2014
2015 рік
рік
(прогноз)
(очік.)

2015 рік
до 2014 року
+/-

%

2

3

4

5

6

7

Кількість суб’єктів
середнього підприємництва

одиниць

90

16

16

0

100

Кількість суб’єктів малого
підприємництва

одиниць

9156

8616

8630

14

100,2

Кількість учнів у
загальноосвітніх навчальних
закладах

осіб

6774

7358

7983

625

108,5

Кількість дітей у
дошкільних навчальних
закладах

осіб

2338

2610

2670

60

102,3

Обсяг реалізованої
промислової продукції

млн.грн.

1980,0

2220,0

2250,0

30,0

101,4

Виробництво валової
продукції сільського
господарства

млн.грн.

1585,1

1545,6

1657,9

112,3

107,3

Обсяг капітальних
інвестицій

млн.грн.

3502,2

2800,0

2900,0

100,0

103,4

млн.дол.США

67,2

68,0

68

0

100,0

Обсяг роздрібного
товарообігу

млн.грн.

649,1

650,0

670,0

20,0

103,1

Обсяг реалізованих послуг

млн.грн.

358,6

335,6

350,0

14,4

104,3

Надходження до Зведеного
бюджету

млн.грн.

966,6

1038,6

430,9

-607,7

41,5

Надходження до
державного бюджету

млн.грн.

741,3

803,6

234,6

-569,0

29,2

Надходження до місцевих
бюджетів

млн.грн.

225,3

235,0

196,3

-38,7

83,5

будівельних робіт

Обсяг прямих іноземних
інвестицій
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Додаток 2
ПЕРЕЛІК РАЙОННИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ
які будуть діяти у 2015 році на території Вишгородського району
№
з/п

Назва програми

Документ, яким
затверджено програму

Головний
розробник/виконавець
програми

1

2

3

4

1. Стратегія розвитку Вишгородського Рішення Вишгородської
району на період до 2015 року
районної ради від
24.09.2009 №357-26-V

Вишгородська районна
державна адміністрація

2. Районна комплексна програма
Рішення Вишгородської Служба у правах дітей та
районної ради від
сім’ї
підтримки сім’ї та забезпечення прав
23.01.2014 №441-33-VІ
райдержадміністрації
дітей «Назустріч дітям» на 20142017 роки
3. Програма профілактики злочинності Рішення Вишгородської Служба у правах дітей та
у Вишгородському районі на 2012районної ради від
сім’ї
2015 роки
29.12.2011 №185-14-VІ
райдержадміністрації,
Вишгородське РВ ГУ
МВС України в
Київській області
4. Програма зайнятості населення
Рішення Вишгородської
Вишгородського району на 2012районної ради від
2014 роки і подовження терміну її дії 15.03.2012 №216-16-VІ
до 2017 року
(зі змінами від
18.04.2013 №357-27-VI)

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
Вишгородський
районний центр
зайнятості

5. Вишгородська районна комплексна
програма «Турбота» на 2011-2015
роки

Рішення Вишгородської
районної ради від
27.01.2011 №40-05-VІ
(зі змінами від
27.06.2013 №373-28-VI)

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

6. Програма розвитку Вишгородської Рішення Вишгородської
районної ради від
районної організації Товариства
Червоного Хреста на 2011-2015 роки 30.12.2010 №38-04-VІ

Вишгородська районна
організація Товариства
Червоного Хреста

7. Програма забезпечення
містобудівною документацією
населених пунктів Вишгородського
району Київської області на 20122015

Рішення Вишгородської Відділ містобудування,
районної ради від
архітектури та житлово29.12.2011 № 192-15-VI
комунального
(зі змінами від
господарства
02.02.2012 № 192-15-VІ,
райдержадміністрації
27.09.2012 №270-21-VІ)
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№
з/п
1

Назва програми

Документ, яким
затверджено програму

Головний
розробник/виконавець
програми

2

3

4

8. Програма реформування і розвитку Рішення Вишгородської Відділ містобудування,
житлово-комунального господарства
районної ради від
архітектури та житлово29.12.2011 №176-14-VІ
Вишгородського району на 2012комунального
2017 роки
господарства
райдержадміністрації
9. Програма забезпечення населення
Рішення Вишгородської Відділ містобудування,
Вишгородського району якісною
районної ради від
архітектури та житловопитною водою в достатній кількості 17.03.2011 №57-06-VІ
комунального
на 2011-2020 роки
господарства
райдержадміністрації
10. Програма поводження з побутовими Рішення Вишгородської Відділ містобудування,
відходами на території
районної ради від
архітектури та житловоВишгородського району Київської
29.12.2011 №175-14-VІ
комунального
області на 2012-2015 роки
господарства
райдержадміністрації
11. Програма реконструкції та
технічного переоснащення
котельного господарства
ВРКП “Вишгородтепломережа” на
2011-2020 роки

Рішення Вишгородської Відділ містобудування,
районної ради від
архітектури та житлово16.06.2011 №94-08-VІ
комунального
(зі змінами від
господарства
22.08.2013 №390-29-VІ)
райдержадміністрації,
Вишгородське районне
комунальне
підприємство
«Вишгородтепломережа»

12. Програма підтримки діяльності
Вишгородського районного
комунального підприємства
«Комунальник» на 2015-2016 роки

Рішення Вишгородської Відділ містобудування,
районної ради від
архітектури та житлово30.12.2014 №546-41-VІ
комунального
господарства
райдержадміністрації,
Вишгородське районне
комунальне
підприємство
«Комунальник»

13. Програма розвитку засобів масової
інформації у Вишгородському
районі на 2013-2017 роки

Рішення Вишгородської
районної ради від
21.12.2012 №305-23-VІ

Сектор внутрішньої
політики, преси та
інформації
райдержадміністрації,
районна газета «Слово»,
редакція районного
радіомовлення
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№
з/п
1

Назва програми

Документ, яким
затверджено програму

Головний
розробник/виконавець
програми

2

3

4

14. Програма забезпечення проведення
нормативно-грошової оцінки
земельних ділянок за межами
населених пунктів району

Рішення Вишгородської
Управління
районної ради від
Держземагенства у
28.04.2011 №67-07-VІ Вишгородському районі

15. Програма розвитку малого і
середнього підприємництва у
Вишгородському районі на 20152016 роки

Планується винести на
розгляд сесії
Вишгородської
районної ради

16. Вишгородська районна комплексна
програма «Здоров’я нації» на 20032011 роки з продовженням терміну
дії до 2015 року

Рішення Вишгородської
Вишгородська
районної ради від
центральна районна
20.05.2004 №150-14-ІV лікарня, Вишгородський
(зі змінами від
районний центр
08.12.2011 №159-12-VІ)
первинної медикосанітарної допомоги

17. Вишгородська районна програма
«Онкологія» на 2009-2011 роки з
продовженням терміну дії до 2015
року

Рішення Вишгородської
Вишгородська
районної ради від
центральна районна
02.07.2009 №324-25-V лікарня, Вишгородський
районний центр
(зі змінами від
первинної медико08.12.2011 №160-12-VІ)
санітарної допомоги

Управління економіки
райдержадміністрації,
Вишгородський
районний державнокомунальний фонд
підтримки
підприємництва

18. Вишгородська районна цільова
Рішення Вишгородської
Вишгородська
програма протидії захворюванню на
районної ради від
центральна районна
туберкульоз на 2013-2016 роки
22.08.2013 №391-29-VІ лікарня, Вишгородський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги
19. Вишгородська районна програма
“Цукровий та нецукровий діабет”

Рішення Вишгородської
Вишгородська
районної ради від
центральна районна
21.02.2013 №326-25-VІ лікарня, Вишгородський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги

20. Програма подальшого розвитку
організації харчування у
загальноосвітніх навчальних
закладах району на 2014-2015 роки

Рішення Вишгородської
районної ради від
20.11.2014 №524-39-VI

Відділ освіти
райдержадміністрації
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№
з/п
1

Назва програми

Документ, яким
затверджено програму

Головний
розробник/виконавець
програми

2

3

4

21. Програма розвитку фізичної
Рішення Вишгородської Відділ з питань молоді та
культури і спорту на 2012-2016 роки
районної ради від
спорту
17.05.2012 №242-18-VI
райдержадміністрації
22. Програма накопичення та
Рішення Вишгородської
Відділ з питань
використання матеріального резерву
цивільного захисту та
районної ради від
для запобігання, ліквідації
30.12.2014 №544-41-VІ ліквідації наслідків аварії
надзвичайних ситуацій техногенного
на ЧАЕС
і природного характеру та їх
райдержадміністрації
наслідків у Вишгородському районі
на 2015-2019 роки
23. Вишгородська районна програма
Рішення Вишгородської
«Підтримка та відродження
районної ради від
українського села на період до 2015 27.04.2012 №227-17-VI
року»

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

24. Вишгородська районна програма
Рішення Вишгородської
«Розвиток молочного скотарства у
районної ради від
Вишгородському районі на період до 27.04.2012 №228-17-VI
2015 року»

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

25. Програма про Трудовий архів
Вишгородського району на 20122015 роки

Рішення Вишгородської
районної ради від
02.02.2012 №194-15-VI

Архівний відділ
райдержадміністрації

26. Програма «Про поліпшення
матеріально-технічної бази
Державної податкової інспекції у
Вишгородському районі Київської
області Державної податкової
служби»

Рішення Вишгородської
районної ради від
15.11.2012 №297-22-VI

Вишгородська ОДПІ
Головного управління
Міндоходів у Київській
області

27. Програма використання коштів
депутатського фонду

Рішення Вишгородської
районної ради від
23.01.2014 №442-33-VI

Комісії Вишгородської
районної ради

28. Програма підтримки діяльності
Вишгородського районного
військового комісаріату на 2015 рік

Рішення Вишгородської
районної ради від
30.12.2014 №545-41-VI

Вишгородський
районний військовий
комісаріат

29. Програма підтримки розвитку
комунального підприємства “УКБ”
Вишгородрайбуд” Вишгородської
районної ради на 2015-2016 роки

Рішення Вишгородської Управління капітального
районної ради від
будівництва
30.12.2014 №545-41-VI
“Вишгородрайбуд”
Вишгородської районної
ради
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Додаток 3
Пропозиції щодо використання коштів бюджету розвитку на 2015 рік
Гривень

Назва об’єктів

План

Районна державна адміністрація

3 767 403

Капітальні вкладення

774 220

Реконструкція поліклініки Новопетрівської районної лікарні
«Лікарні»
Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального
ремонту приміщень стаціонарного відділення постійного проживання в смт. Димер,
вул. Революції, 320
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт
терапевтичного та хірургічного відділень Вишгородської центральної районної
лікарні
Придбання термобані для фізіотерапевтичного кабінету Вишгородської центральної
районної лікарні
Придбання дезінфекційної камери для інфекційного відділення Димерської районної
лікарні
Придбання стерилізатора ГП80 для інфекційного відділення Димерської районної
лікарні
Придбання електродвигуна для пасажирського ліфта поліклініки Вишгородської
центральної районної лікарні
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

774 220
200 183
84 183

28 000
10 000
54 000
10 000
14 000
2 793 000

Капітальний ремонт Пірнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини

995 000

Капітальний ремонт Козаровицької амбулаторії загальної практики сімейної
медицини

800 000

Капітальний ремонт Демидівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини

998 000

Відділ освіти

3 550 526

Загальноосвітні школи

3 391 671

Капітальний ремонт покрівлі (спортзал, кухня) Катюжанської спеціалізованої школи

707 463

Капітальний ремонт Демидівської ЗОШ ( покрівля)

271 046

Капітальний ремонт спортивного залу Димерської ЗОШ №1

398 539

Субвенція Старопетрівської сільської ради на придбання акустичної системи та
проектора для Старопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Субвенція Вишгородської міської ради на капітальний ремонт спортивних
майданчиків (стадіону) на території спеціалізованої школи «Сузір’я» м. Вишгород,
вул. Кургузова, 15
Придбання мотокоси для Козаровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

20 000
1 985 000
4 450

60
Придбання підсилювача радіосистеми для Новопетрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл

5 173
158 855

Капітальний ремонт малої ванни комплексної дитячо-юнацької спортивної школи

139 844

Капітальний ремонт спортивного майданчика на території дитячо-юнацької
спортивної школи в м. Вишгород Київської області (технагляд)

19 011

ВСЬОГО:

7 317 929

