ШАНОВНІ ВИШГОРОДЦІ! НЕХАЙ ЩАСТИТЬ У НОВОМУ
РОЦІ! МИРУ ВСІМ, ВІРИ, НАДІЇ, ЛЮБОВІ ТА МУДРОСТІ!
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Щиро вітаю з новорічними
та Різдвяними святами!

Віримо у наш спільний успіх
Дорогі земляки! Ми разом із вами прожили непростий, але достойний для
міста рік. У 2018-му будувалися дитячі садочки, проводилася широкомасштабна реконструкція житла і прибудинкових територій, облаштовувалися нові
сквери, парки, фонтани, ремонтувалися дороги і внутрішньоквартальні проїзди, відзначали громадою улюблені свята.
Завдяки успішному виконанню міського бюджету ми заклали на наступний
рік міцний фундамент подальших змін і перетворень, які разом задумали. Переконані, що 2019 рік стане для Вишгорода ще успішнішим для благополуччя кожної сім’ї і кожної окремої людини. Чесні і працьовиті вишгородці заслуговують
гідного життя. Наші діти варті мати щасливе дитинство і радісне майбутнє, а
старше покоління, яке будувало місто, створювало багатства та закладало підґрунтя нашої країни, має право на те, щоб осінь і зиму свого життя провести в теплі, повазі, достатку.
Від усього серця вітаємо вас і ваші родини з прийдешніми Новим роком і Різдвом Христовим! Від
усієї душі бажаємо вам міцного здоров’я і довголіття, удачі в усіх добрих справах і починаннях, справжньої любові та взаємоповаги, простого людського щастя!
Віримо у наш спільний успіх!
Із Новим 2019 роком!
Завжди ваші
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Дорогі земляки! Рік, що минає, був складним та важливим для
нашої країни. Але попри все ми зуміли зробити багато великих
справ, які стануть міцним фундаментом для подальших звершень. Ми активно та цілеспрямовано будували майбутнє Київщини, завзято обстоювали свої права на справедливість та достойний розвиток. Досягнуті результати я розцінюю як наше спільне
напрацювання, як спільні здобутки усієї громади області.
У ці світлі дні я дякую вам за підтримку та довіру, яку високо ціную. Мудрі люди говорять, що людина творить своє щастя
власними щоденними вчинками. Нехай же наші справи дозволять нам сміливо і впевнено
дивитися в майбутнє.
Переконаний, що наступний рік стане для вас роком радісних подій, успіхів і благополуччя. Нехай разом із веселими і гамірними зимовими святами до ваших осель завітає
щастя родинного тепла, матеріального достатку, взаємної поваги і турботи.
Миру та злагоди, добра та любові в кожний дім, кожній родині!
З повагою
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України, голова МДО «Київщина»

Шануй українське

Палка душа Полісся
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгородці другий рік поспіль за особистого сприяння міського голови Олексія Момота насолоджуються виступами відомих
співочих і танцювальних гуртів у супроводженні народних музик.
Напередодні Різдва за григоріанським календарем Вишгород
зустрічав Академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди»
(керівник — заслужений діяч мистецтв України Сергій Вовк), нашу
землячку — солістку Національної філармонії України, лауреата Всеукраїнських та міжнародних конкурсів Тетяну Школьну та цимбаліста
Сергія Польовчика.
Колектив Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм дарує глядачам традиції Сіверщини,
що сягають корінням сивої давнини, та вносить до своїх виступів і
сучасні нотки. А 21 грудня палка душа Полісся співала, танцювала і
грала на сцені Будинку культури «Енергетик» — для вишгородців, які
зустрічали солістів, дуети і тріо та троїсті музики вдячними оплесками.

Про реформування друкованого засобу масової інформації —
газети «Вишгород» та КП «Редакція газети «Вишгород»
Рішення 48 сесії Вишгородської міської ради
VII скликання від 21 грудня 2018 р. № 48/9
Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3
ст. 4, ч. 2 ст. 12 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації», ст.ст. 8, 20, 21, 22
Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та
Господарським кодексами України, на підставі
пропозиції трудового колективу комунального
підприємства «Редакція газети «Вишгород»
стосовно способу реформування, враховуючи
висновки постійної комісії міської ради з гуманітарних питань та міжнародних відносин, міська
рада ВИРІШИЛА:
1. Вийти зі складу засновників друкованого
засобу масової інформації газети «Вишгород»
та комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород» з перетворенням редакції
членами її трудового колективу в суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового
призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.
2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення
і радіомовлення, інформаційній та видавничій
сферах (Державному комітету телебачення і
радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, та
центральному органу виконавчої влади, що ре-

алізовує державну політику у сфері державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України), та трудовому колективу редакції.
3. Укласти угоду (договір) про зміну засновника (складу співзасновників) та збереження
назви, цільового призначення, мови видання і
тематичної спрямованості друкованого засобу
масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»
та вимог цивільного законодавства України в
суб’єкт господарювання.
4. Виконання функцій комісії з перетворення комунального підприємства «Редакція
газети «Вишгород» покласти на директора
підприємства Ткача Володимира Олексійовича. Виконання функцій комісії з перетворення
редакції розпочати після опублікування вказаного рішення у газеті «Вишгород».
5. Директору комунального підприємства
«Редакція газети «Вишгород» Ткачу Володимиру Олексійовичу:
5.1. Провести процедуру реорганізації
шляхом перетворення редакції з дотриманням
вимог чинного законодавства України.
5.2. У встановлений термін з дня прийняття
рішення повідомити державного реєстратора
про реорганізацію юридичної особи шляхом її
перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні
документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня
прийняття цього рішення.
5.3. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних
записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу
масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні».
5.4. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти
договір оренди приміщення, яке міститься за
адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Б.
Хмельницького, 2, строком не менше, ніж на 15
років, з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій.
5.5. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування у друкованому засобі масової
інформації — газеті «Вишгород».
5.6. Подати на затвердження чергової
сесії міської ради пропозиції для виконання
зобов’язань щодо сплати заборгованості редакції із податків та обов’язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов’язань
редакції — відповідно до законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію міської ради з
гуманітарних питань та міжнародних відносин.
7. Опублікувати це рішення в місячний
строк з дня його прийняття у газеті «Вишгород».
Міський голова О. МОМОТ

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка. Відповідальний за розповсюдження газети — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Дорогі вишгородці!
Щиро вітаю всіх з
прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! Від усієї душі зичу
вам і вашим близьким
міцного здоров’я, добра, любові, сімейного
затишку, взаєморозуміння та усіляких гараздів! Нехай здійсняться
найзаповітніші мрії та
бажання! Божого благословення та миру всім нам!
З повагою
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородськї міської ради

Шановні мешканці Вишгородщини!
Прийміть найщиріші вітання з прийдешнім
Новим роком та Різдвом Христовим!

Шановні вишгородці!
Cердечно вітаємо вас із наступаючим
2019 роком та Різдвом Христовим!
Р

Щиро зичимо кожній родині миру, душевного тепла та доброго здоров’я! Хай у ваших
домівках завжди панують злагода і достаток,
радість, надія й любов!
Хай Боже благословення і світло Різдвяної
зірки зігрівають своїм теплом ваші серця та
бережуть вас і ваших близьких!
З повагою
Депутати фракції
«Об’єднання «Самопоміч»
у Вишгородській міській раді

Вишгород

Ці свята мають особливе значення, бо
символізують завершення старого року
й сповнюють наші серця надією на краще
у році новому. Чи справдяться наші сподівання — залежить, передусім, від кожного з
нас — від нашої відповідальності, життєвої
позиції, щоденної кропіткої праці.
Щиро вдячний усім вам за працьовитість і оптимізм, за розуміння та підтримку,
за все, що ми зуміли зробити разом із вами.
Упевнений, що наступного року ми не
тільки справимося з усіма випробуваннями,
що випали нам в останні роки, а й неодмінно

Шановні вишгородці!
Щиро вітаю вас з Новим роком
та Різдвом Христовим!
Напередодні Нового року зазвичай загадують бажання з
вірою, що вони здійсняться. Нехай так і буде!
Від усієї душі бажаю вам міцного здоров’я, щастя, добра
й радості, вірних друзів та близьких людей поруч.
Нехай 2019 рік виправдає ваші надії і сподівання, принесе
достаток і добробут вашим сім’ям. Нехай панують у домівках
мир і злагода, дитячий сміх, взаєморозуміння і любов.
Хай новий рік стане впевненим кроком на шляху до поліпшення життя, принесе мир і радість у кожен дім!
Нехай здійсняться всі бажання і заповітні мрії!
З Новим роком!
Максим КАЛІНКІН

Вячеслав САВЕНОК,
голова Вишгородської
районної державної адміністрації

Шановні мешканці
Вишгородщини! Прийміть
нащиріші вітання з Новим
роком та Різдвом Христовим!

Шановні жителі Вишгородщини!
Від щирого серця вітаю вас з наступаючим
Новим роком та Різдвом Христовим!
У цьому році кожен із нас досяг певних успіхів, тож підводимо підсумки і проводжаємо його. Настає час зустрічі
Нового року.
Усім бажаю, щоб Різдвяні свята були радісними, а рік новий – багатим на гарні новини.
Щедрою на здобутки нехай буде життєва дорога, а в родинах завжди панують злагода, любов і достаток.
Здоров’я, натхнення, Божого благословення та миру
всім вам і вашим рідним!
Щасливого нового року!
З повагою
депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ

примножимо здобутки та славу нашого рідного краю.
Хай у новому
році вас минають
негаразди, а оселі
наповняться
любов’ю, злагодою
та добробутом.
З повагою

Рік, який відходить в історію, був
бурхливим на події, сповненим викликів, але з впевненістю можу сказати,
що ми з гідністю витримали усі випробування, разом плідно працювали,
тож маю надію, що любов до нашого
спільного дому, прагнення зробити
його кращим буде слугувати головним пріоритетом і надалі.
Спільними зусиллями нам вдалося реалізувати багато перспективних планів, вирішити чимало непростих завдань, щоб
зробити життя в нашому районі більш якісним і комфортним.
Вірю, що 2019 рік стане роком стабілізації суспільно-політичного життя, економічного та соціально-культурного
розвитку району. Для досягнення цієї мети лише злагоджені дії депутатського корпусу районної ради у співпраці з районною державною адміністрацією та сільськими радами
дадуть змогу покращити наповнення районного та місцевих бюджетів, забезпечити трударям належну і своєчасну
оплату праці, пенсіонерам – захищену старість, а нашим
дітям – щасливе майбутнє.
Низький уклін воїнам, що стоять на вогневих рубежах
на Сході України, за те, що зустрічаємо новий 2019 рік у
теплому родинному колі, за те, що можемо будувати європейську державу та втілювати мрії у краще майбутнє.
Зичу усім, аби наступний рік приніс мир і спокій у оселі,
натхнення і успіх – у професійну діяльність, надію та любов
– у серця. Здоров’я, натхнення та Божого благословення
вам і вашим родинам, вишгородчани!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Сергій ТАРУТА: Ми знаємо, як зменшити ціну газу
для населення, і неодмінно це зробимо ПОЛІТбюро

Р

Які заходи забезпечать справедливу ціну газу і коли її можна досягти в Україні,
розповідає лідер партії «Основа» Сергій Тарута
— Сергію Олексійовичу, ви заявляєте,
що ціна газу для населення не повинна перевищувати $145 за тисячу кубів. Що необхідно зробити, щоб так кардинально зменшити ціну?
— Очікування людей зрозумілі — ціна повинна бути підйомною вже із завтрашнього дня.
Вважаю, що для досягнення цієї мети уряд повинен зробити ряд важливих кроків.
І в першу чергу він повинен взяти на себе
політичну відповідальність за забезпечення
прийнятної для населення ціни на газ. І для
цього зробити коригування в дохідній і видатковій частинах бюджету, а також узгодити цю
позицію з основними кредиторами. Досвід по
реструктуризації зобов’язань, по знаходженню
компромісів із кредиторами у команди «Основи» дуже великий. Але навіть при ціні в 145
доларів в Україні все одно залишиться ще багато домогосподарств, які будуть не в змозі
оплатити газ. Тому їм буде необхідна соціальна
підтримка. Але — цільова і монетизована. Щоб
такі сім’ї побачили ці гроші і могли самі визначати, як краще їх заощадити. Крім того, уряд
повинен здійснювати жорсткий контроль за
якістю газу. Якість повинна відповідати заявленим деклараціям «Нафтогазу» за середньою
калорійністю газу в 8000-8250 ккал/кубометр.
— Якими повинні бути чергові кроки
уряду?
— Необхідно запустити реальну інвестицій-

ну програму по збільшенню видобутку газу в
Україні. Держава повинна створити максимально привілейовані умови для інвесторів у нафтогазову галузь. Причому не тільки для тих, хто
планує видобувати природний газ, а й для тих,
хто готовий інвестувати у видобуток сланцевого і метанового газу.
— За який час можна вийти на доступну
ціну газу?
— Протягом 3-5 років після приходу «Основи» до влади Україна зможе вийти на самозабезпечення газом, на обсяг видобутку до
35 млрд кубів на рік. Тобто Україна отримає
незалежність від імпортного газу. Для цього
будуть потрібні 5-7 млрд доларів інвестицій. А
вже через 5-8 років після того, як ми візьмемо
на себе відповідальність за управління країною, Україна зможе вийти на обсяг видобутку в
50-60 млрд кубів газу, на що буде потрібно ще
приблизно 7-10 млрд доларів інвестицій. І тоді
Україна увійде в клуб експортерів газу, що стане серйозною статтею доходів держбюджету.
— Як бути із закупівлею дорогого імпортного газу?
— Ще одне завдання — зробити закупівлі
імпортного газу на період, поки Україна вийде
на самозабезпечення, максимально прозорими. Повинні бути чіткі прямі контракти між постачальником і покупцем. Адже чому Україна
сьогодні купує імпортний газ за такою високою
ціною? Тому що ми купуємо російський газ, але

— через Європу. І на цих схемах посередники
накручують до 20 % зверху. Тому з газового
питання необхідно прибирати політичну складову. А щоб виключити спекуляції на тему того,
що Україна не здатна бути надійним покупцем
газу, «Основа» наполягатиме, щоб і європейські країни, і Україна купували газ на кордоні
з РФ. Тоді в цих контрактах не залишиться політики, там буде лише економічна суть.
І, крім того, щоб отримати справедливу ціну
на газ, ми будемо домагатися, щоб в Україну
знову прийшов дешевий газ із Середньої Азії.
А також розглядаємо варіант поставок скрапленого газу в Україну через Польщу, в тому
числі і газу зі США, який там сьогодні теж досить дешевий.
— Що ще належить зробити, щоб досягти справедливих цін на газ?
— Повинна бути запущена державна
програма тотальної тепломодернізації домогосподарств, котельної інфраструктури міст,
тепломагістралей. За рахунок такої енергомодернізації домогосподарства зможуть знизити
споживання енергоресурсів, насамперед газу,
а значить — зможуть заощадити 50-60 % своїх
платежів. Але, щоб ця держпрограма була дієвою і ефективною, на її реалізацію повинні бути
залучені інвестиційні кошти.
— А яке з цих чотирьох завдань є пріоритетним, ключовим?
— Пріоритетне завдання одне: щоб реалі-

зувати цю серйозну програму, до влади в країні
має прийти високопрофесійний проукраїнський
уряд, до якого входитимуть компетентні фахівці з бездоганною репутацією. І у країни є шанс
отримати такий уряд, але шанс цей залежить
від виборів у 2019 році.
Дуже важливо, щоб кожен українець розумів: у наступному році важливо уникнути
експериментів із вибору між дуже поганими і
поганими претендентами на владу. Ці експерименти дуже небезпечні для майбутнього України. Тому необхідно обирати не тих, хто вміє
лише добре говорити, смішити і розповідати
історії, а тих, хто має реальний досвід вирішення складних завдань, у кого є серйозні успіхи в
послужному списку.

Офіційно: vyshgorod-rada.gov.ua

Вишгород
Рішення 48 сесії Вишгородської міської ради
VII скликання від 21 грудня 2018 р. № 48/1
З огляду на необхідність планомірного соціального розвитку м. Вишгорода, запровадження
прогресивних методів управління міським господарством, з метою використання бюджетних коштів для
першочергових потреб територіальної громади міста, керуючись ст. 143 Конституції України, ст.ст. 11,
18 Закону України «Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 91 Бюджетного кодексу
України, п. 22, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 20 ст. 63 Закону
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо реформи міжбюджетних відносин» від
28.12.2014 р.№79-19, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на
2019 рік (Додаток 1).
2. Затвердити програму розвитку Вишгородського МКП «Водоканал» на 2019 рік (Додаток 2).
3. Затвердити Програму соціального захисту
малозабезпечених верств населення м. Вишгорода
у 2019 році (Додаток 3).
4. Затвердити міську програму розвитку фізичної культури і спорту у м. Вишгороді на 2019 рік (Додаток 4).

Про затвердження міських програм розвитку на 2019 рік
5. Затвердити міську програму розвитку Вишгородського міського центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді «ДЖЕРЕЛО» на 2019
рік (Додаток 5).
6. Затвердити Програму культурно-масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів
у м. Вишгороді на 2019 рік (Додаток 6).
7. Затвердити Програму здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику за перевезення пільгових категорій населення на 2019 рік (Додаток 7).
8. Затвердити Програму утримання доріг загального користування м. Вишгорода на 2019 рік
(Додаток 8).
9. Затвердити Програму економічної підтримки
засобів масової інформації місцевого значення на
2019 рік (Додаток 9).
10. Затвердити Програму природоохоронних
заходів місцевого значення для використання екологічного збору у м. Вишгороді на 2019 рік (Додаток
10).
11. Затвердити Програму зовнішніх соціальнокультурних та економічних зв’язків на 2019 рік (Додаток 11).
12. Затвердити Програму з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь на

Рішення 48 сесії Вишгородської міської ради
VІІ скликання від 21 грудня 2018 р. № 48/2
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування»,
Вишгородська міська рада В И Р І Ш И Л А :
1. Визначити на 2019 рік:
доходи міського бюджету у сумі 173 845 700,00
гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету — 160 125 900,00 гривень та доходи
спеціального фонду міського бюджету — 13 719
800,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 173 845
700,00 гривень, у тому числі видатки загального
фонду міського бюджету — 101 238 900,00 гривень
та видатки спеціального фонду міського бюджету —
72 606 800,00 гривень;
повернення кредитів до міського бюджету у
сумі 0,00 гривень, у тому числі повернення кредитів
до загального фонду міського бюджету — 0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду
міського бюджету — 0,00 гривень згідно з додатком
4 до цього рішення;
надання кредитів з міського бюджету у сумі
0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету — 0,00 гривень
та надання кредитів із спеціального фонду міського
бюджету — 0,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 58 887 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 58 887 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 120 000,00 гривень, що становить 0,12 відсотка видатків загального фонду
міського бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд міського бюджету у розмірі 200
000,00 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків
загального фонду міського бюджету, визначених цим
пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів міського бюджету на 2019
рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього
рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури
за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм у
сумі 92 781 400,00 гривень згідно з додатком 7 до
цього рішення.

29 грудня

території Вишгородської міської ради на 2019 рік
(Додаток 12).
13. Затвердити Програму Комунального підприємства «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» на 2019
рік (Додаток 13).
14. Затвердити Програму розвитку Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії «Водограй» на 2019 рік (Додаток 14).
15. Затвердити Програму розвитку Комунального закладу культури Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» на 2019 рік (Додаток 15).
16. Затвердити Програму підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода на 2019 рік
(Додаток 16).
17. Затвердити Програму підтримки організацій
інвалідів, ветеранів війни і праці м. Вишгорода на
2019 рік (Додаток 17).
18. Затвердити Програму розвитку Вишгородської районної організації Товариства Червоного
Хреста України на 2019 рік (Додаток 18).
19. Затвердити Програму впровадження в місті
Вишгороді системи відеоспостереження на 2019 рік
(Додаток 19).
20. Затвердити Програму відпочинку та оздоровлення дітей м. Вишгорода на 2019 рік (Додаток

Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік
6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються міською радою до спеціального фонду
міського бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних
проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.
7. Установити, що у загальному фонді Вишгородського міського бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду Вишгородського міського бюджету належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та
трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного
кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного
кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений підпунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного
кодексу України з дотриманням умов визначених
частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені
статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений підпунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти,
що передаються із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),
відповідно до пункту 10 частини першої статті 71
Бюджетного кодексу України з дотриманням умов,
визначених частиною першою статті 72 Бюджетного
кодексу України.
9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані
до спеціального фонду міського бюджету:
1) згідно з пунктом 1 частини першої статті 691
Бюджетного кодексу України та відповідні залишки
коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті
71 Бюджетного кодексу України;
2) згідно з пунктом 2 частини першої статті 691
Бюджетного кодексу України та відповідні залишки
коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу
України;
3) згідно з пунктами 4 та 41 частини першої
статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні
залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію програм природоохоронних заходів
місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із
змінами);
4) згідно з пунктом 6 частини першої статті 691
Бюджетного кодексу України та відповідні залишки
коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою
статті 13 Бюджетного кодексу України;

5) згідно з пунктом 8 частини першої статті 691
Бюджетного кодексу України та відповідні залишки
коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки цільового фонду.
10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті
55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
— оплата праці працівників бюджетних установ
(КЕКВ 2110);
— нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120);
— придбання медикаментів та перев’язувальних
матеріалів (КЕКВ 2220);
— забезпечення продуктами харчування (КЕКВ
2230);
— оплата комунальних послуг та енергоносіїв
(КЕКВ 2270);
— поточні трансферти населенню (КЕКВ 2700).
11. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного
кодексу України надати право Вишгородській міській раді в особі голови Вишгородської міської ради
здійснювати в межах поточного бюджетного періоду
на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів Вишгородського міського бюджету на
депозитах з подальшим поверненням таких коштів
до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
12. Надати право Вишгородській міській раді в
особі голови Вишгородської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного
кодексу України, позики на покриття тимчасових
касових розривів Вишгородського міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених
видатків загального фонду, в межах поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами
з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду.
13. Головному розпоряднику коштів Вишгородського міського бюджету, на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1) затвердити паспорти бюджетних програм
протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове
використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у
бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програ-
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20).
21. Затвердити Програму підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2019 рік (Додаток
21).
22. Затвердити Програму облаштування та розвитку велосипедної інфраструктури Вишгородської
міської ради на 2019-2027 рік (Додаток 22).
23. Затвердити Програму «Теплий під’їзд» на
2019 рік (Додаток 23).
24. Затвердити міську програму розвитку туризму та рекреації м. Вишгород на 2019 рік (Додаток 24).
25. Затвердити Програму розвитку міського
пасажирського транспорту в м. Вишгороді на 20192021роки. (Додаток 25).
26. Затвердити Програму підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Вишгород на
2019 рік (Додаток 26).
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.
Це рішення набуває чинності з 01 січня 2019
року.
Міський голова
О. МОМОТ
Додатки до рішення — чит. у наступних номерах газети «Вишгород» та див. на офіційному
сайті міськради

мами та показниками, бюджетні призначення щодо
яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог
та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднити паспорти бюджетних програм у
триденний строк з дня їх затвердження;
4) забезпечити у повному обсязі проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених головним
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих
лімітів споживання тощо.
14. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів
перерозподіл видатків бюджету за бюджетними
програмами при зміні розмірів, мети (між об’єктами
та/або видами робіт) та обмеження в часі бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого органу Вишгородської міської ради відповідно
до статті 23 Бюджетного кодексу України, погодженим постійною комісією з питань планування та
формування бюджету міста.
15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019
року.
16. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до цього рішення
є його невід’ємною частиною.
17. Організаційному відділу Вишгородської
міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в друкованих засобах масової інформації
та на офіційному сайті міської ради в десятиденний
строк з дня його прийняття відповідно до частини
четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
18. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів
забезпечити в першочерговому порядку:
— потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати;
— потребу в коштах на проведення розрахунків
за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку,
які споживаються бюджетними установами;
— забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну
плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише
в межах фонду заробітної плати, затвердженого у
кошторисах або планах використання бюджетних
коштів;
— затвердити ліміти споживання енергоносіїв
у натуральних показниках для кожної бюджетної
установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету міста.
Міський голова
О. МОМОТ

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік»

Доходи Вишгородського міського бюджету на 2019 рік
грн
Код

1
10000000
11000000
11020000
11020200
13000000
13010000
13010200

14000000
14020000
14021900
14030000
14031900
14040000
18000000
18010000
18010100
18010200
18010300

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

2
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
Пальне
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних
товарів
Пальне
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
Місцеві податки
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

Усього

Загальний фонд

3
127 470 400,0
294 000,0

4
127 335 400,0
294 000,0

294 000,0
294 000,0

294 000,0
294 000,0

8 000,0
8 000,0
8 000,0

8 000,0
8 000,0
8 000,0

22 234 700,0
2 641 000,0
2 641 000,0
10 100 000,0

22 234 700,0
2 641 000,0
2 641 000,0
10 100 000,0

10 100 000,0
9 493 700,0

10 100 000,0
9 493 700,0

104 798 700,0
55 785 000,0
43 000,0

104 798 700,0
55 785 000,0
43 000,0

500 000,0

500 000,0

140 000,0

140 000,0

Спеціальний фонд
у тому числі
усього
бюджет
розвитку
5
6
135 000,0

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд
у тому числі
бюджет
розвитку

усього
18010400

18010500
18010600
18010700
18010900
18011000
18011100
18020000
18020100
18030000
18030100
18030200
18050000
18050300
18050400
19000000
19010000
19010100
19010300

20000000
21000000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Збір за місця для паркування транспортних засобів
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Інші податки та збори
Екологічний податок
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для
цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів
як вторинної сировини
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності

1 350 000,0

1 350 000,0

37 737 000,0
14 000 000,0
230 000,0
1 100 000,0
500 000,0
185 000,0
100,0
100,0

37 737 000,0
14 000 000,0
230 000,0
1 100 000,0
500 000,0
185 000,0
100,0
100,0

12 300,0
8 000,0
4 300,0
49 001 300,0
11 001 300,0
38 000 000,0
135 000,0
135 000,0
120 000,0

12 300,0
8 000,0
4 300,0
49 001 300,0
11 001 300,0
38 000 000,0
135 000,0
135 000,0
120 000,0

15 000,0

20 472 100,0
966 500,0

15 000,0

8 437 300,0
966 500,0

12 034 800,0

8 500 000,0

5

4
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Громадські слухання

Вишгород

Про організацію та проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів у проекті містобудівної
документації щодо розробки детального плану території для
забудови набережної Київського моря в м. Вишгороді
Розпорядження
від 26 грудня 2018 року № 179
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011
року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні»:
1. Організувати та провести процедуру
розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації
щодо розробки детального плану території
для забудови набережної Київського моря в м.
Вишгороді, розробленого відповідно до рішення Вишгородської міської ради № 44/14 від 25
березня 2015 року. Розробник проектної документації — Державне підприємство «Науководослідний і проектний інститут містобудування», 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26-а,
ДП «НДПІ містобудування». Директор — Сюр
Микола Григорович.
2. Визначити місце і термін для ознайомлення з матеріалами детального плану території для забудови набережної Київського моря в
м. Вишгороді: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
каб. 63-в. Строк ознайомлення з проектами містобудівної документації — 30 днів із дня оприлюднення проекту містобудівної документації у

засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських
слуханнях керівників підприємств, установ,
об’єднань, фізичних та юридичних осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року
№ 555 «Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості,
— Рачинський О.С., заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради.
Строк подання пропозицій — протягом 30 днів
із дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити
оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому чинним законодавством:
розмістити на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та в офіційному друкованому
виданні Вишгородської міської ради — газеті
«Вишгород».
6. Визначити дату і місце експонування
матеріалів детального плану – 15 січня 2019
року о 14 годині 30 хвилин в приміщенні адміністративного будинку на пл. Т. Шевченка, 1 у м.
Вишгороді, другий поверх, мала зала засідань.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова
О. МОМОТ

Про організацію та проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів у проекті містобудівної
документації щодо розробки детального плану території земельної
ділянки, що розташована на розі вул. Київської та вул. Ю. Кургузова
в м. Вишгороді Київської області, площею близько 15,00 га
Розпорядження від 26 грудня 2018 року №180
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року
№ 555 «Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру
розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації
щодо розробки детального плану території земельної ділянки, що розташована на розі вул.
Київської та вул. Ю. Кургузова в м. Вишгороді
Київської області, площею близько 15,00 га,
розробленого відповідно до рішення Вишгородської міської ради № 44/14 від 25 березня
2015 року. Розробник проектної документації
— Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну», 07300, м. Вишгород, вул.
Ю. Кургузова, 6-а, офіс 314. Директор — Коваленко Юлія Василівна.
2. Визначити місце і термін для ознайомлення з матеріалами детального плану території земельної ділянки, що розташована на розі
вул. Київської та вул. Ю. Кургузова в м. Вишгороді Київської області, площею близько 15,00
га: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 63-в.
Строк ознайомлення з проектами містобудівної
документації — 30 днів із дня оприлюднення

Докладніше — див. на офіційному сайті міськради http://vyshgorod-rada.gov.ua

проекту містобудівної документації у засобах
масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських
слуханнях керівників підприємств, установ,
об’єднань, фізичних та юридичних осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року
№ 555 «Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості,
— Рачинський О.С., заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради.
Строк подання пропозицій — протягом 30 днів
із дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити
оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому чинним законодавством:
розмістити на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та в офіційному друкованому
виданні Вишгородської міської ради — газеті
«Вишгород».
6. Визначити дату та місце експонування
матеріалів детального плану — 15 січня 2019
року о 15 годині 30 хвилин в приміщенні адміністративного будинку на пл. Т. Шевченка, 1 у м.
Вишгороді, другий поверх, мала зала засідань.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова
О. МОМОТ

Офіційно: vyshgorod-rada.gov.ua

Вишгород
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29 грудня

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік»

Доходи Вишгородського міського бюджету на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд
у тому числі
бюджет
розвитку

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд
у тому числі
бюджет
розвитку
1 000 000,0
1 000 000,0

усього
21010000

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підпри- 220 000,0
ємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у статутних капіталах яких є державна власність

220 000,0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підпри- 220 000,0
ємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

220 000,0

21080000

Інші надходження

746 500,0

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за 8 000,0
порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг

8 000,0

Адміністративні штрафи та інші санкції
573 500,0
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 165 000,0
сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної гос- 7 469 800,0
подарської діяльності

7 469 800,0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

22010300
22012500

746 500,0

5

2018 року

усього

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1 005 000,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

5 000,0

5 000,0
5 000,0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, 5 000,0
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування
чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі

5 000,0

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського при- 1 000 000,0
значення, що перебувають у державної або комунальної власності та
земельні ділянки ,що знаходяться на території АРК

1 000 000,0

1 000 000,0

573 500,0

50000000

Цільові фонди

550 000,0

550 000,0

165 000,0

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 550 000,0
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади

550 000,0

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

149 497 500,0

135 777 700,0

4 106 600,0

40000000

Офіційні трансферти

24 348 200,0

24 348 200,0

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 6 600,0
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

6 600,0

41000000

Від органів державного управління

24 348 200,0

24 348 200,0

Плата за надання інших адміністративних послуг

3 700 000,0

3 700 000,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

24 348 200,0

24 348 200,0

22012600

Адміністративний збір

350 000,0

350 000,0

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

24 348 200,0

24 348 200,0

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної ре- 50 000,0
єстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг,
пов'язаних з такою державною реєстрацією

50 000,0

Х

Разом доходів

173 845 700,0

160 125 900,0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 3 300 000,0
комплексом та іншим майном

3 300 000,0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 3 300 000,0
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

3 300 000,0

22090000

Державне мито

63 200,0

63 200,0

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 23 000,0
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і
дарування

23 000,0

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

100,0

100,0

22090300

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти пра- 100,0
ва інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками

100,0

21081100
21081500

4 106 600,0

Міський голова
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу

1
40 000,0

Інші неподаткові надходження

8 511 000,0

1 000,0

24060000

Інші надходження

1 000,0

1 000,0

24060300

Інші надходження

1 000,0

1 000,0

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час 10 000,0
укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього
договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю

10 000,0

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 10 000,0
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

10 000,0

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури насе- 8 500 000,0
леного пункту

8 500 000,0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

3 524 800,0

3 524 800,0

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними уста- 3 524 800,0
новами згідно із законодавством

3 524 800,0

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 3 304 800,0
основною діяльністю

3 304 800,0

Плата за оренду майна бюджетних установ

220 000,0

2

Усього

усього
3

220 000,0

8 510 000,0

8 500 000,0

4

5

1
01

2

3

0110150

0150

0111

0110180
111010
0111090

0180
1010
1090

0133
0910
0960

0112152
0113033

2152
3033

0763
1070

0113140

3140

1040

0113192

3192

1030

0113242

3242

1090

0114020

4020

0822

0115062

5062

0810

0116011
0116013

6011
6013

0620
0620

0116030
0117130
0117350

6030
7130
7350

0620
0421
0443

0117321
0117411
0117461

7321
7411
7461

0443
0451
0456

0117691

7691

0490

0118313

8313

0513

0118700

8700

0133

Внутрішнє фінансування

-58 887 000,0

58 887 000,0

58 887 000,0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду

-58 887 000,0

58 887 000,0

58 887 000,0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду)

-58 887 000,0

58 887 000,0

58 887 000,0

х

Загальне фінансування

-58 887 000,0

58 887 000,0

58 887 000,0

Фінансування за типом боргового зобов'язання

8 500 000,0

600000

Фінансування за активними операціями

-58 887 000,0

58 887 000,0

58 887 000,0

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

-58 887 000,0

58 887 000,0

58 887 000,0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду)

-58 887 000,0

58 887 000,0

58 887 000,0

603000

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку

х

Загальне фінансування

58 887 000,0

58 887 000,0

-58 887 000,0
Міський голова
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно
з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Додаток 3
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік»

4
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради (головний розпорядник)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
Інша діяльність у сфері державного управління
Надання дошкільної освіти
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
осіб з інвалідівністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного
господарства
Організація благоустрою населених пунктів
Здійснення заходів із землеустрою
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
Будівництво освітніх установ та закладів
Утримання та розвиток автотранспорту
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами виконовчаї влади
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного
середовища
Резервний фонд
УСЬОГО

Спеціальний фонд
з них

видатки
споживання

Усього

О. В. МОМОТ
І. В. МИРІЄВСЬКИЙ

оплата праці

з них
комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

у тому числі
бюджет розвитку

Усього

6

7

8

19 995 300,0

2 541 300,0

17 050 000,0

150 000,0
24 348 200,0
5 631 000,0

150 000,0
3 674 200,0
727 000,0

17 849 100,0
4 697 000,0

500 000,0
1 000 000,0

500 000,0
1 000 000,0

500 000,0
1 000 000,0

1 200 000,0

1 200 000,0

1 200 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

9 650 000,0

9 650 000,0

3 047 900,0

397 100,0

3 300 000,0
387 000,0
79 000,0
28 600 500,0
100 000,0

26 590 500,0
100 000,0

200 000,0
101 238 900,0

11

404 000,0

155 000,0

155 000,0

2 824 900,0
207 000,0

3 304 800,0
220 000,0

9

12

13

3 304 800,0
220 000,0

14

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

2

3

…
…
…
…
Х

…
…
…
…
Х

Х

4
5
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради 0
(головний розпорядник)
…
…
…
…
УСЬОГО
0

16

155 000,0

20 150 300,0

,

150 000,0
27 653 000,0
5 851 000,0

9 650 000,0
55 000,0

55 000,0

55 000,0

3 102 900,0

3 300 000,0

3 368 000,0

3 368 000,0

3 368 000,0

6 668 000,0

387 000,0
79 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 387 000,0
79 000,0

398 000,0

398 000,0

398 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

28 998 500,0
100 000,0
1 000 000,0

52 411 000,0
4 000 000,0
5 000 000,0

52 411 000,0
4 000 000,0
5 000 000,0

52 411 000,0
4 000 000,0
5 000 000,0

52 411 000,0
5 000 000,0
7 000 000,0

2 562 000,0

88 800,0

2 010 000,0

1 000 000,0
2 000 000,0

200 000,0
53 546 100,0

42 158 100,0

550 000,0

550 000,0

550 000,0

145 000,0

145 000,0

145 000,0

72 606 800,0

5 534 700,0

68 387 000,0

4 219 800,0

220 000,0

Загальний фонд

68 387 000,0

200 000,0
173 845 700,0

О. В. МОМОТ
І. В. МИРІЄВСЬКИЙ

Додаток 4
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік»

Надання кредитів

Повернення кредитів

Спеціальний фонд
усього

1
01

15

220 000,0

КРЕДИТУВАННЯ місцевого бюджету у 2019 році
Код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету

Разом

видатки
розвитку

комунальні
послуги та
енергоносії

5

1 000 000,0
2 000 000,0

10

видатки
оплата
споживання
праці

Міський голова
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу

Код Програмної
Код Типової
класифікації випрограмної кладатків та креди- сифікації видатків
тування місцевих та кредитування
бюджетів
місцевих бюджетів

6

200000

Загальний фонд
Код Функціональної класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

у тому числі
бюджет
розвитку

Загальний фонд

РОЗПОДІЛ видатків Вишгородського міського бюджету на 2019 рік
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

9 500 000,0

Фінансування за типом кредитора

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних 40 000,0
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

13 719 800,0

О. В. МОМОТ
І. В. МИРІЄВСЬКИЙ

Спеціальний фонд
Найменування
згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Код

24000000

25010300

9 500 000,0

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік»

Фінансування Вишгородського
міського бюджету на 2019 рік

22090400

24062100

13 719 800,0

Загальний
фонд

Разом

6
0

у тому числі бюджет розвитку
7
8
0
0

9
0

0

0

0

0

Кредитування, усього

Спеціальний фонд
усього

Загальний
фонд

Разом

10
0

у тому числі бюджет
розвитку
11
12
0
0

0

0

0

Міський голова
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу

Спеціальний фонд
усього

Разом

13
0

14
0

у тому числі бюджет розвитку
15
16
0
0

0

0

0

О. В. МОМОТ
І. В. МИРІЄВСЬКИЙ

0

6

6

29 грудня

Додаток 5
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік»

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2019 рік

5
Код

Вишгород

Офіційно: vyshgorod-rada.gov.ua

2018 року

Найменування бюджету одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів
субвенції
загального фонду на:
утримання закладів
дошкільної освіти м.
Вишгород

дотація на:

Трансферти іншим бюджетам
субвенції

спеціального
фонду на:

загального
фонду на:

дотація на:

усього

найменування трансферту**
1
41053900

2
Районний бюджет Вишгородського району

Х

УСЬОГО

3

4

5
24 348 200,00

6

спеціального фонду на:

найменування трансферту**

7

8

9
24 348 200,00

24 348 200,00

10

11

12

13

14

15

Міський голова
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу

Код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1
01

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2

01110150

0150

01115062

5062

01116011

6011

Код Функціональної кла- Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
сифікації видатків та кре- відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типодитування бюджету
вою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
3
4
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради (головний розпорядник)
Обласна рада (відповідальний виконавець)
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0116030

6030

0620

01114020

4020

0822

0114020

4020

0822

01117321

7321

0443

01117350

7350

0443

01117461

7461

0456

01117461

7461

0456

01117411
Х

7411
Х

0541
Х

Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації

Строк
реалізації
об’єкта (рік початку
і завершення)
6

5

Загальна вартість об’єкта,
гривень
7

Обсяг видатків бюджету розвитку,
гривень
8

155 000,00

155 000,00

2019

3 368 000,00

3 368 000,00

2019

2 000 000,00

2 000 000,00

2019

398 000,00

398 000,00

2019

30 000,00

30 000,00

2019

25 000,00

25 000,00

2019
2019

21 000 000,00
31 411 000,00

21 000 000,00
31 411 000,00

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради 2019
(компютерної техніки)

Розробка проектно-кошторисної документації
комплексної реконструкції стадіону "Енергетик"
Реконструкція прибудинкових територій, капітальний ремонт дахів, заміна вікон у м. Вишгороді
Організація благоустрою населених пунктів
КП Благоустрій-Вишгород (придбання механізованої прибиральної техніки та оргтехніки)
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, ВМДЮДОС «Водограй» (придбання музичних інконцертних та циркових організацій
струментів та костюмів)
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, КЗКВТК "Клерико" (придбання музичних інструконцертних та циркових організацій
ментів та костюмів)
Будівництво освітніх установ та закладів
КП КЦ БЗП (будівництво садочка)
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
(реконструкція ВМКДНЗ ясла-садок «Чебурашка»
та ВМКДНЗ ясла-садок «Ластівка»)
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної докумен- Розроблення детального плану території
тації)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за Будівництво транспортної розв'язки (виїзд з міста)
рахунок коштів місцевого бюджету
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за Капітільний ремонт доріг
рахунок коштів місцевого бюджету
Утримання та розвиток автотранспорту
КП "Вишгородпастранс"
УСЬОГО
Х

2019

1 000 000,00

1 000 000,00

2019

3 500 000,00

3 500 000,00

2019

1 500 000,00

1 500 000,00

2019-2021
Х

4 000 000,00
Х

4 000 000,00
68 387 000,00

Міський голова
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу

Найменування місцевої/регіональної програми

Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
9

Х

О. В. МОМОТ
І. В. МИРІЄВСЬКИЙ

Додаток 7
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік»

РОЗПОДІЛ витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

О. В. МОМОТ
І. В. МИРІЄВСЬКИЙ

Додаток 6
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік»

РОЗПОДІЛ коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну
програму

Усьго

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку
10

усього
1
01
0116030

2

3

6030

0620

4
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради (головний розпорядник)
Організація благоустрою населених пунктів

0116011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0116013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0115062

5062

0810

0111090

1090

0960

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

0113033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян

5

6

Програма розвитку житлово - комунального господарства та Рішення № 48/1
благоустрою міста на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Рішення № 48/1
від «21»12.2018р.
Програма розвитку Вишгородського МКП "Водоканал" на 2019 Рішення № 48/1
рік
від «21»12.2018р.
Програма соціального захисту малозабезпечених верств насе- Р і ш е н н я
лення м.Вишгорода у 2019 році
№
48/1
від
«21»12.2018р..
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Виш- Рішення № 48/1
городі на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Міська програма розвитку Вишгородського міського центру ху- Рішення № 48/1
дожньо - естетичної творчості учнівської молоді "Джерело" на від «21»12.2018р.
2019 рік
Програма культурно - масових заходів, здійснення представ- Рішення № 48/1
ницьких видатків та інших заходів у м.Вишгороді на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Рішення № 48/1
від «21»12.2018р.
Програма здійснення фінансування компенсацій витрат авто- Рішення № 48/1
мобільному перевізнику за перевезення пільгових категорій на- від «21»12.2018р.
селення на 2019 рік
Програма утримання доріг загального користування м. Вишго- Рішення № 48/1
від «21»12.2018р.
рода на 2019 рік
Програма економічної підтримки засобів масової інформації міс- Рішення № 48/1
цевого значення на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Рішення № 48/1
від «21»12.2018р.
Програма природоохоронних заходів місцевого значення для ви- Рішення № 48/1
користання екологічного збору у м. Вишгороді на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Програма зовнішніх соціально-культурних та економічних Рішення № 48/1
зв'язків на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Програма з охорони, раціонального використання земель та по- Рішення № 48/1
кращення угідь на території Вишгородської міської ради на 2019 рік від «21»12.2018р.
Програма розвитку Комунального підприємства "Координацій- Рішення № 48/1
ний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської від «21»12.2018р.
міської ради" на 2019 рік
Рішення № 48/1
від «21»12.2018р.
Програма розвитку Вишгородського міського дитячо-юнацького Рішення № 48/1
духового оркестру - студії "Водограй" на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Програма розвитку Комунального закладу культури Вишгород- Рішення № 48/1
ський танцювальний колектив "Клерико" на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Програма підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Виш- Рішення № 48/1
города на період 2019 року
від «21»12.2018р.
Програма підтримки організацій інвалідів, ветеранів війни і праці Рішення № 48/1
м. Вишгорода на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Програма розвитку Вишгородської районної організації Товари- Рішення № 48/1
ства Червоного Хреста України на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Програма впровадження в місті Вишгороді системи відеоспос- Рішення № 48/1
тереження на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Програма відпочинку та оздоровлення дітей м. Вишгорода на Рішення № 48/1
2019 рік
від «21»12.2018р.

0117461

7461

0456

0113242

3242

1090

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0118313

8313

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0118313

8313

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0117321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0114020

4020

0822

0114020

4020

0822

0113242

3242

1090

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0113192

3192

1030

0112152

2152

0763

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідівністю і
ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0113140

3140

1040

0113242

3242

1090

0116030

6030

0620

0116011

6011

0620

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Програма підтримки інтелектуально - творчого розвитку дітей
на 2019 рік
Організація благоустрою населених пунктів
Програма облаштування та розвитку велосипедної інфраструктури Вишгородської міської ради на 2019 - 2027 рр.
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Програма "Теплий під'їзд" на 2019 рік

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0117411

7411

0451

Утримання та розвиток автотранспорту

0116011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Х

Х

Х

УСЬОГО

7

8

26 948 500,00

26 550 500,00

9
398 000,00

398 000,00

737 000,00

237 000,00

500 000,00

500 000,00

79 000,00

79 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

6 668 000,00

3 300 000,00

3 368 000,00

3 368 000,00

5 851 000,00

5 631 000,00

220 000,00

0,00

2 640 000,00

2 640 000,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

2 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

2 100 000,00

2 100 000,00

0,00

0,00

135 000,00

0,00

135 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

21 000 000,00

0,00

21 000 000,00

21 000 000,00

1 485 700,00

1 455 700,00

30 000,00

30 000,00

1 617 200,00

1 592 200,00

25 000,00

25 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00
Рішення № 48/1 200 000,00
від «21»12.2018р.
50 000,00
Рішення № 48/1 50 000,00
від «21»12.2018р.
150 000,00
Рішення № 48/1 1 650 000,00
від «21»12.2018р.
1 000 000,00
Міська програма розвитку туризму та рекреації міста Вишгоро- Рішення № 48/1 1 000 000,00
да на 2019 рік
від «21»12.2018р.
1 000 000,00
Програма розвитку міського
пасажирського транспорту в Рішення № 48/1 5 000 000,00
м. Вишгороді на 2019-2021 роки
від «21»12.2018р.
0,00
Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об'єднань Рішення № 48/1 0,00
співвласників багатоквартирних будинків у м. Вишгороді на 2019 рік
від «21»12.2018р.
Х
Х
92 781 400,00
56 595 400,00
Міський голова
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу

ПЕРЕЛІК кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році
від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
Код Програмної
Код Типової програмної
класифікації видатків класифікації видатків
та кредитування
та кредитування місцемісцевих бюджетів
вих бюджетів

Код Функціональної класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

1
01

2

3

…
Х

…
Х

…
Х

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів

16

24 348 200,00

* Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого отримується трансферт, зазначається під таблицею у виносці.
** Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого надається трансферт, зазначається під таблицею у виносці.
Рішення Вишгородської районної ради «Про Вишгородський районний бюджет на 2019 рік» № 542-34-7 від 20 грудня 2018 року

Код Програмної
Код Типової
класифікації
програмної клавидатків та
сифікації видатків
кредитуванта кредитування
ня місцевих
місцевих бюджетів
бюджетів

усього

Найменування
кредитора

4
5
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради (голо- 0
вний розпорядник)
…
УСЬОГО
Х

Найменування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту
(позики)

Номер та дата
договору

Термін кредитування

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

36 186 000,00
35 821 000,00
О. В. МОМОТ
І. В. МИРІЄВСЬКИЙ

Додаток 8
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік»

Загальний обсяг кредиту (позики)

6
0

7
0

8
0

назва валюти, в загальний обсяг
загальний обсяг залучення
якій залучається кредиту (позики),
кредиту (позики),
кредит (позика)
тис. одиниць
тис. гривень
9
10
11
0
0
0

Х

Х

Х

Х

0

0

Міський голова
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу

Обсяг залучення
кредиту (позики) у
плановому році,
тис. гривень

12
0

0
О. В. МОМОТ
І. В. МИРІЄВСЬКИЙ

Офіційно

Вишгород

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір Вишгородського МКП
«Водоканал» здійснити у 2019 році зміну діючих тарифів
на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення та тарифів на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку доведення
до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів,
зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», Вишгородське МКП «Водоканал» інформує про намір здійснити зміну
тарифів на послуги в наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість):
— централізоване водопостачання – 13,94 грн/м3;
— централізоване водовідведення – 14,32 грн/м3.
Разом: 28,26 грн/м3 Рівень зростання тарифу на 33,0 %
Зазначені тарифи діятимуть для підприємств, бюджетних організацій, споживачів
приватного сектору, ОСББ
Складові тарифу
1. Виробнича собівартість усього, в тому числі:

Водопостачання
10,25

грн/1 куб. м
Водовідведення
10,55

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

4,51

5,99

1.1.1. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,27

0,40

1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали

0,16

0,28

1.1.3. Електроенергія

4,08

1,06

1.1.4. ПАТ АК «Київводоканал» очистка стоків

0

4,24

1.2. Прямі витрати на оплату праці

2,54

2,43

1.3. Інші прямі витрати, з них

2,60

1,50

1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників

0,56

0,53

1.3.2. амортизаційні відрахування

0,68

0,82

1.3.3. інші прямі витрати :

1,36

0,15

в т.ч. податки

0,77

0

1.4. загальновиробничі витрати

0,60

0,63

2. Адміністративні витрати

1,29

1,30

3. Витрати на збут

0,07

0,07

4. Інші витрати операційної діяльності

0,01

0,01

5. Всього витрати операційної діяльності

11,62

11,93

6. Рентабельність

0,00

0,00

10. Тариф без ПДВ

11,62

11,93

11. ПДВ 20 %

2,32

2,39

12. Тариф з ПДВ

13,94

14,32

Влас. інф.
21 грудня відбулася остання у 2018 році чергова XLVIII
сесія Вишгородської міської ради. До порядку денного
було внесено понад 80 питань.
Передусім, на цьому пленарному засіданні були затверджені міські програми розвитку на 2019 рік. Відповідно, наступним кроком стало затвердження міського бюджету на
прийдешній рік. Визначено, що доходи до міської казни становитимуть 173 845 700 гривень. Зокрема, доходи загального фонду міського бюджету — 160 125 900 грн, доходи
спеціального фонду — 13 719 800 грн. Видатки бюджету
передбачають саме вищезазначені суми, тобто, бюджет бездефіцитний.
Депутати заслухали і затвердили звіт про виконання

Вважати недійсним втрачене посвідчення ААГ №
171403, видане управлінням праці та соціального
захисту населення Вишгородської РДА на ім’я Ангеліни Володимирівни ОЛЕКСІЄНКО
Вважати недійсним втрачений студентський квиток,
серія КВ № 11020058, виданий 01.09.2015 р. факультетом політології і права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на ім’я
Олександра Олексійовича МЕТЛАШЕВСЬКОГО

№
з/п

7

1

— централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 14,68 за
1 куб. м (з ПДВ),
— централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 15,00 грн за 1 куб.
м (з ПДВ).
Разом: 29,68 грн (з ПДВ) за 1 куб. м. Рівень зростання тарифу — на 31,6%
Зазначені тарифи діятимуть для мешканців багатоповерхових будинків, з якими укладені прямі договори
на послуги водопостачання та водовідведення.

Послуга з постачання холодної Послуга з пентралізованого водоводи (з використанням внутріш- відведення (з використанням внуньобудинкових систем)
трішньо-будинкових систем)
Г рн./мЗ
Г рн./мЗ
Виробнича собівартість, усього, у тому числі:
10,25
10,55
прямі матеріальні витрати, у т.ч.
4,51
5,99
електроенергія
4,08
1,06
інші прямі матеріальні витрати
0,43
0,68
Придбання води /оплата за скид стоків
0,00
4,24
прямі витрати на оплату праці
2,54
2,43
інші прямі витрати, у т. ч.
2,60
1,50
відрахування на соціальні заходи
0,56
0,53
амортизаційні відрахування
0,67
0,82
інші прямі витрати
1,37
0,15
Загальновиробничі витрати
0,60
0,63
Адміністративні витрати
1,29
1,30
Витрати на збут, у т.ч.
0,68
0,64
послуги банку за збір коштів від населення
0,17
0,16
витрати на оплату праці
0,37
0,35
нарахування на соціальні заходи
0,08
0,08
-матеріальні витрати
0,01
0,01
-витрати на виготовлення розрахункових докумен- 0,04
0,04
тів про оплату послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення
-амортизаційні відрахування
0,01
0,00
інші операційні витрати
0,01
0,01
Фінансові витрати
0,00
0,00
Повна собівартість
12,23
12,50
Розрахунковий прибуток
0,00
0,00
Тариф (без ПДВ)
12,23
12,50
Податок на додану вартість
2,45
2,50
Тариф (з ПДВ)
14,68
15,00
Обсяг реалізації
1126,40
1126.10
Структура витрат тарифів

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЧИН ЗМІНИ ТАРИФУ

XLVIII сесія Вишгородської міської ради

31 грудня — річниця
світлої пам’яті доброї, щирої
людини — нашого батька,
дідуся ЗІНЧЕНКА Григорія
Даниловича, який мешкав
у Демидові (17.03.193731.12.2017 р.).
Пам’ятаємо, любимо, сумуємо...
Всі, хто знав і пам’ятає Григорія Даниловича,
пом’яніть його разом із нами — добрим словом і
молитвою.
Дочка та її сім’я

Керуючись п. 2.2 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її
необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 30.07.2012 р. № 390, Вишгородське МКП “Водоканал” інформує споживачів про намір встановити тарифи на послуги з централізованого постачання
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем):

4
5
6
7
8
9
10
11

Діючі тарифи. Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 406 від 28
грудня 2017 року затверджені та введені в дію з 22.01.2018 року тарифи на централізоване
водопостачання (11,10 грн/куб. м), водовідведення (10,14 грн за 1 куб. м — з ПДВ). Разом:
21,24 грн/куб. м (з ПДВ). Базою для розрахунку тарифів були фактичні витрати 2017 року.
З моменту розрахунку встановлених тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення відбулося зростання складових собівартості тарифів, а саме:
— витрати на електроенергію у зв’язку із зростанням тарифів — в середньому на 46,7%;
— витрати на паливно-мастильні матеріали — в середньому на 25,1% ;
— витрати на опалення приміщень — на 49,8 %;
— податки за користування надрами — на 33,7 %;
— податки за спецводокористування — у 2,2 раза;
— витрати на оплату ПАТ АК “Київводоканал” за очистку та доочищення стоків — у
2,2 раза;
— витрати на дослідження води — у 2,9 раза;
— витрати на опалення приміщень — на 49,8 %;
— витрати на оплату праці — на 42,5 % у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму;
витрати на єдиний соціальний внесок у зв’язку із підвищенням витрат на оплату праці.

2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір Вишгородського МКП «Водоканал» встановити
тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

2
3

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЧИН ЗМІНИ ТАРИФУ

29 грудня

Діючі на сьогодні тарифи, затверджені Рішенням виконкому Вишгородської міської ради № 406 від 28 грудня 2017 року, були погоджені та введені в дію з
22.01.2018 року у розмірах 11,82 грн. водопостачання холодної води та 10,74 грн на водовідведення за 1м3. Разом:
22,56 грн (з ПДВ).
З моменту розрахунку встановлених тарифів на послуги з постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відбулося зростання
виробничої собівартості тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, які є часткою витрат даних
тарифів.
З моменту розрахунку встановлених тарифів також
відбулося зростання складових, а саме:
— витрати на оплату праці — на 42,5 %;
— витрати на єдиний соціальний внесок — у зв’язку із
підвищенням витрат на оплату праці;

— витрати на виготовлення розрахункових документів
про оплату послуг з централізованого постачання холодної
води та водовідведення — на 15,0 %;
— витрати на оплату послуг банку за збір коштів від
населення — на 5,0 %.
Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня
є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ АК «Київводоканал» за послуги водовідведення, придбання паливно-мастильних матеріалів, оплати
податків, оплати праці працівників, забезпечення споживачів якісними послугами та водопостачанням.
Зауваження та пропозиції приймаються до 8 січня 2018
року за адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул.
Набережна, 8-а, Вишгородське МКП «Водоканал» (із зазначенням в темі листа «зауваження та пропозиції до тарифів»).
Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»

У новий рік — із бездефіцитним бюджетом

міського бюджету за 9 місяців поточного року, внесли зміни
у нинішній бюджет, також внесли зміни до Положення про
Громадський бюджет, який передбачає впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу
коштів місцевого бюджету та обговорення громадою напрямків їх використання. Згідно з урядовою постановою про
умови оплати праці, сесія встановила надбавки до посадового окладу міському голові та його заступникам.
На останній сесії року, що минає, було створено комунальну організацію «Вишгородський міський центр дозвілля
для людей поважного віку» та затверджено його статут. Таким чином депутати врахували численні звернення міської
ради ветеранів, інших громадських організацій про залучення літніх людей до соціально активного життя.
Депутатський корпус розглянув і питання реформуван-

Уточнення
У вірші «Вікопомне» Ольги Дяченко
(газета «Вишгород», № 51 від 22 грудня 2018 року)
останній стовпчик треба читати так:
Ми переможем! Неодмінно!
Ніхто наш Хрест не відбере!
Всім ворогам на зло — Вкраїна
Повік не вмерла і не вмре!

ТРК «Вишгород» виходить в ефір щодня
о: 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00
у кабельній мережі ТРК «УльтраЛТД»
ТБ-програму 31.12.2018-06.01.2019
див. на сайті газети vyshgorod.in.ua
Віддам у дар 16 м2 пінобетону.
Самовивіз.
Тел: (067) 955-36-88, Павло

SOS

ня друкованого засобу масової інформації — газети «Вишгород» та КП «Редакція газети «Вишгород». Відповідно до
вимог Закону України «Про реформування державних і
комунальних засобів масової інформації», міська рада вирішила вийти зі складу засновників газети «Вишгород» із
перетворенням редакції членами її трудового колективу в
суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового
призначення, мови видання і тематичної спрямованості (рішення див. на стор. 1).
На сесії, беручи до уваги звернення КП «БлагоустрійВишгород», було передано комунальникам на баланс та обслуговування низку основних засобів, прийнято у комунальну власність об’єкти інженерної інфраструктури.
Великий блок земельних питань сесія розглянула вже
після перерви, врахувавши висновки земельної комісії.

Допомогти може кожен!

Близькі 45-річної Людмили Лагути просять про допомогу. Жінка долає
онкологічне захворювання. Лікування дороговартісне, і таких сум у родини немає. На хіміотерапію, операцію та реабілітацію потрібно близько 100
тисяч гривень. Ситуацію ускладнює й те, що тривалі кровотечі призвели
до складної форми анемії. Хочеться вірити, що новий рік для жінки та її
близьких розпочнеться з гарних новин. А допомогти може кожен!
Підтримати жінку та перерахувати кошти можна за реквізитами:
5168 7573 5266 9198 (Юрченко Ольга Володимирівна)
Пост про допомогу у Фейсбук опублікувала вишгородчанка Наталія
Юрченко:
«Друзі, звертаюсь до вас із величезним проханням допомогти моїй сестрі Людмилі Лагуті у зборі коштів на дороговартісні хіміотерапії та операцію з видалення ракової пухлини. Кілька місяців тому їй поставили діагноз.
Це ніби страшний сон, від якого хочеться прокинутись. Вона уже пройшла
дев’ять курсів хімії, всього їх 16. Лікування дороге. Наша Людочка втратила багато крові, сильно схудла, пухлина їсть її зсередини. Дорога кожна
хвилина. Прошу допомогти моїй сестричці подолати страшну недугу. Дай
Бог здоров’я вам та вашим близьким!»

Зніму/куплю житло у господаря. Тел: (073) 505-80-80
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ШАНОВНА ВИШГОРОДСЬКА ГРОМАДО!
Щиро вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаю, аби новий рік приніс вдосталь щастя
і добра. Аби кожен день був сповнений радості!
Нехай вас переповнює жага до нових звершень,
енергія, впевненість у сьогоденні та майбутньому!
Миру та злагоди у ваших домівках та в усій
нашій країні!
Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської обласної ради

ВІТАЮ З НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Нехай новий 2019 рік принесе нові можливості, досягнення, здобутки, а поруч із вами, шановні
вишгородці, завжди будуть надійні друзі та кохана людина. Зустрічайте це свято з усмішкою, щоб
воно було сповнене радісних подій і добрих емоцій!
Бажаю, щоб Новий рік прийшов під знаком
миру та добра, щоб він був багатим на приємні
події.
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

Наближається Новий рік та світле Різдво Христове

Щиро ВІТАЮ з Новим роком та Різдвом Христовим
хірурга Вишгородської ЦРЛ Вадима Володимировича СРІБНОГО
та його колег, які в критичний момент мого життя надали мені кваліфіковану допомогу.
Зичу усім здоров’я, щастя, удачі, а моєму рятівнику — сердечні
ні ряд
рядочки:
Вклоняюсь золотим Вашим рукам,
Срібному серцю — молодіть з роками.
Нехай Господь допомагає Вам
І вистеляє долю рушниками.
Вдячна пацієнтка
В

Хай втомлена, змучена й зморена наша рідна Україна заживе так, як і належить прекрасному, працьовитому, заможному краю. Хай набереться сил свята українська земля та й нам дасть силу, натхнення, удачу..
Ми на це заслуговуємо. Народ, який вистояв у найскладніші часи і в найважчу пору. Народ який не зламався, не здався, не опустив рук. Народ, який зберіг
себе і свою країну попри всі виклики історії, — це великий народ. Це народ, що має право на щастя!
Ми точно — достойні. Ми просто забули, як то —
бути щасливими. Я свято вірю, що ми про це згадаємо.
Дорогі мої! Я бажаю вам щастя у новому році! Хай
збуваються заповітні мрії, хай любов, добро та достаток
прийдуть у кожен дім, у кожну родину. Хай буде багатим
ваш новорічний і Різдвяний стіл. Хай все буде добре!
Зі святом вас!
З Різдвом Христовим!
З Новим роком!
З повагою
Юлія ТИМОШЕНКО

Дорогі українці!
Цієї пори ми, як у дитинстві,
чекаємо відчуття щастя та прийдешнього дива… Щось має
відбутися: хороше і несподіване,
те, чого завжди хотілося…
Адже всі прикрощі й негаразди лишаються у минулому,
непростому році, а попереду у
нас — лише світла дорога, удача й успіх.
І хай ми подекуди й самі не дуже віримо у власні
сподівання, вони все одно дуже важливі. Вміти бажати
— це ціле мистецтво. Бо активне бажання дає ту величезну і невпинну колективну енергію, що згодом втілюється в результат.
Хай не буде війни, хай прийде мир на українську землю, хай ми будемо жити в достатку, хай буде любов у родинах, хай ростуть і навчаються наші діти, хай здорові будуть батьки… Ми не просимо нездійсненного. Нам всього
лиш хочеться жити достойно у своєму власному домі.

Щиро вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим депутата міської ради Олександра
Ігоровича СЕМЕНОВА!
Нехай ці традиційно світлі,
добрі свята Ви та Ваша родина
зустрінете у радісній, доброзичливій, теплій атмосфері.
Бажаємо
Вам
міцного
здоров’я, успіхів в усіх справах,

Шановні вишгородці!
Щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом
Христовим! Бажаю вам міцного здоров’я, любові,
радості, доброти і поваги у ваших родинах.
Прошу Господа Бога, щоби разом із радісною
новиною «Христос народився!» на українській
землі запанували мир, довіра, взаємна підтримка
і достаток.
Вірю, що радість народження Сина Божого
зробить усіх нас сильнішими, добрішими, згуртованішими — укріпить духом Віри, Правди і Миру.
Кожен новий рік несе нам нові радощі і нові випробування, і якщо
ми разом – єдині, то у нас більше радості, а у випробуванні більше сил
вистояти.
Здоров’я, миру і єдності на многії і благії літа!
Валерій ВИГОВСЬКИЙ, депутат Вишгородської міської ради

Вишгород

любові та поваги.
Щасливого нового року і веселого Різдва!
З повагою
Учасники АТО,
багатодітні родини

ШАНОВНІ ВИШГОРОДЦІ!
Щиро вітаємо вас із Новим 2019
роком та Різдвом Христовим!
Щиро зичимо всім міцного
здоров’я, щастя та добробуту! Хай
збудуться всі заповітні мрії, корисними справами та цікавими ідеями
наповнюється життя і кожен день дарує радість та наснагу. Нехай новий
рік буде сповнений добром, щедрістю, успіхами та удачею, а Різдвяні свята Божим благословенням осяють усі ваші добрі справи та починання!
З повагою
Віталій КРАВЧУК, директор рекламної агенції
«Big City Lights» та весь колектив

27 грудня
святкує свій ЮВІЛЕЙ
Тетяна Федотівна
КРИВОБОКОВА!
Шановна імениннице!
Від щирого серця ВІТАЄМО Вас із ювілеєм і висловлюємо свою повагу і любов.
Бажаємо Вам міцного
здоров’я, довгих і щасливих
років життя, благополуччя і добра.
Пожеланья наши кратки:
Быть здоровой, жить в достатке!
Рада ветеранів,
профком Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС

2 січня 2019 року свій 80-річний
ЮВІЛЕЙ відзначає
Михайло Андрійович ЗАЄЦЬ
– працелюбний, чуйний чоловік,
добрий батько і дідусь.
Щиро вітаємо!
Хай будуть із Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Х
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай Господь дарує надію й тепло
Ха
довгі літа, на щастя й добро!
На д
Діти, онуки, дружина

Для точки з роздрібного
продажу ПИТНОЇ ВОДИ

Потрібен продавець,
з/п — від 12 000 до 17 000 грн.
Тел: (098) 341-97-50

(м. Вишгород, ЖК «Ярославичі»)

На роботу потрібні!

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ.
Тел: (050) 682-60-00, Роман

(у зв’язку із розширенням фірми)

З ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо нашу чудову колегу – вчителя української мови та літератури
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»
Наталію Григорівну ЯСЬ.
Шановна ювілярко!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість ще довго квітне,
Усмішка сяє на вустах,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Нехай в житті перетинає шлях!
Колектив Вишгородської
спеціалізованої школи «Сузір’я»

ВОДІЙ — ЗП від 8000 грн;
КОМІРНИК — ЗП від 7000 грн
(індивідуальний підхід до кожної вакансії).

Тел: (067) 506-92-30, (063) 344-23-20

Натуральна косметика

за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої
аптеки).
У магазині представлена продукція
виробників косметики Вишгородського
р-ну: фабрики «Комбі» та Фармацевтичного
науково-дослідницького
центру «Альянс краси»;
Професійна косметика для волосся на основі аргани, гіалуронової
кислоти, кератину та колагену
Шампуні та бальзами на основі
витяжки з 15 трав та 5 цінних масел
Біологічна продукція на основі
відвару трав: шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми, дитяча косметика

Âèøãîðîä

Купуй органічне

Органічні засоби для прання та
миття посуду
Екологічна продукція для миття
посуду
Безаміачна фарба для волосся
та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні
засоби
Наші ціни вас приємно здивують.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня
перерва з 14:00 до 15:00).
У суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач
Тел. (04596) 5-27-25
Головний редактор —
Марина Кочелісова
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net

РОБОТА+МАТЕРIАЛИ. РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Перепланування. БУДIВНИЦТВО – будинки, прибудови, павiльйони, гаражi, навiси, альтанки. Лазні, паркани. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд
ключ. Мансарднi дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинкiв. Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

ПОСТЕЛЬКА
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Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

Знов приходить
рік чергової худоби.
А так хотілось врешті пожити
по-людськи!

P. S.

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
Запрошуємо працівників для

розклеювання оголошень.
Часткова зайнятість.
З/п договірна.
Довідки за тел: (098) 174-20-79

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальніс ть за дос товірніс ть даних
несу ть автори публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

