
ЗВІТ
міського голови Мазура В. К.

перед територіальною громадою м. Бердичева

про підсумки соціально-економічного розвитку за 2019 р.



БЮДЖЕТ МІСТА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

556,6
млн. грн.

305,4
млн. грн.

Міжбюджетні трансферти

13,1 
млн. грн.

Власні надходження 

спеціального фонду

238,1
млн. грн.

Власні надходження 

загального фонду



ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ МІСТА 

збільшилися на

21,1%
або на 41,5 млн. грн. 

надійшло до загального фонду власних надходжень - 238,1млн. грн.

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА:

ПДФО

64.2%

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 

25.7%



Бюджетна сфера
49,2%

Промисловість
26,5%

Транспорт,
зв'язок 

1,5%

Суб’єкти 
підприємництва

7,7%

Торгівля
5,8%

Інші: сільське 
господарство, 

фінансові установи, 
будівництво 

9,3%

НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПО ГАЛУЗЯХ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ 

(%)



Єдиний податок ; 
31,5

Плата за землю; 
25,4

Податок на нерухоме 
майно; 4,1

Транспортний 
податок ; 0,1

Туристичний збір; 
0,1

СТРУКТУРА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ (МЛН.ГРН.)



ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА

522,9
млн. грн.

видатки міського бюджету  за 9 місяців 2019 року 

487,5
млн. грн.

видатки загального фонду 

35,4 
млн. грн.

видатки спеціального фонду 



ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА

розподіл за галузями

13%18%

ОСВІТА

50%

МЕДИЦИНА ЖКГ

ЗАРПЛАТА

75%

КОМУНАЛ

7%
розподіл за типом



ПРОМИСЛОВІСТЬ МІСТА БЕРДИЧЕВА ЗА 6 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ:

РЕАЛІЗОВАНО ПРОДУКЦІЇ

БІЛЬШЕ НА 

1600,4
млн. грн.
(на 18.1% більше)

Харчові продукти

та напої

40,2%

Текстильна

продукція

19,5%

Машинобудування

12,8%



ПІДПРИЄМНИЦТВО БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

ФІЗИЧНІ ОСОБИ- ПІДПРИЄМЦІ

91%
(3482)

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА 

ТОРГІВЛЯ

58%

ОБСЯГ РОЗДРІБНОГО 

ТОВАРООБОРОТУ

+7,6%
до 932 млн.грн. 



Оптова та роздрібна 
торгівля - 58%; 2091

Індивідуальні 
послуги (ремонт 
автомобілів та 

взуття, перукарські 
та фото послуги 
тощо) - 19%; 695

Надання інших видів 
послуг - 7%; 266

Виробництво - 5%; 196

Транспортні послуги- 5%; 
193

Операції з нерухомим 
майном - 3%; 97

Будівельні роботи, 
архітектура- 1%; 51

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 2019 РІК (ФОП) 



Фізичні особи 
підприємці - 3482

91%

Середні підприємства -
21
1%

Малі підприємства -
316
8%

СТРУКТУРА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА БЕРДИЧЕВА



• З 01 січня 2016 року рішенням міської ради було зменшено ставку

з 5% на 3% податку на земельні ділянки, які перебувають у

постійному користуванні суб’єктів господарювання.

• У 2017 році зменшено ставку для платників єдиного податку ІІ

групи з 20% на 10% до розміру мінімальної заробітної плати

• З 2017 року надано пільги по податку з об’єктів нежитлової

нерухомості для господарських (присадибних) будівель - допоміжні

(нежитлові) приміщення, до яких належать: гаражі, літні кухні,

майстерні, навіси тощо.

• 3 01 січня 2019 року рішенням міської ради встановлено ставку

податку за земельні ділянки у розмірі 1% від їх нормативної

грошової оцінки (Податковим кодексом України передбачено

гранично допустимий розмір даної ставки податку 3%).

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА МІСТА
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Кількість платників єдиного податку станом на 01.10.2019 року становила – 2976
Кількість платників єдиного податку станом на 01.10.2018 року становила – 2741

8,6 %

ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ СТАНОМ НА 01.10.2019 РОКУ



53,4%

30,6%

3,5%

2,5%
7,5%

0,1% 0,2%

2,2%
0,1%

Єдиний податок

ПДФО

Акцизний податок

Податок на нерухоме майно

Орендна плата

Транспортний податок

Адміністративні штрафи та штрафні 
санкціїї

Плата за ліцензії

Інші

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 

СТАНОМ НА 01.01.2019 РОКУ



ІНВЕСТИЦІЇ МІСТА БЕРДИЧЕВА ЗА 6 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

13,3
млн. дол. США

ЕКСПОРТ ІМПОРТ

13,7
+1,9%

13,2
+9,1%млн. дол. США



ІНВЕСТИЦІЇ МІСТА БЕРДИЧЕВА ЗА 6 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

ТОВ «Бердичівська СЕС»

41,4 га
19,9 МВт

вул. Чуднівська

ТОВ «СОЛЯРІС ВІРТУС»

19,3 га
10 МВт

вул. Білопільська



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  МІСТА БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

НАСЕЛЕННЯ МІСТА, ЯКЕ МАЄ ПРАВО НА ПІЛЬГИ

(В Т.Ч. НАСЕЛЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ)

30%

найбільше з них:

Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в 

Україні

25%

Про статус і 

соціальний захист 

дітей війни

20%

Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального захисту

15%



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  МІСТА БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

ВІДШКОДОВАНО

ПІЛЬГИ

28,9
МЛН.ГРН.

ВИПЛАЧЕНО 

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

0,33
МЛН.ГРН.

в т.ч. з міського бюджету

8,1
МЛН.ГРН.

ПРИЗНАЧЕНИХ СУБСИДІЙ 

81,7 
МЛН.ГРН.

в 2018 - 105 млн.грн.

7019 
ДОМОГОСПОДАРСТВ 

в 2018 - 11149

2018 рік за 9 місяців 2019 року

22 комісії на яких розглянуто 3791 заяву 17 комісій на яких розглянуто 2933 заяви

Надано субсидій як виняток за рішенням комісії з питань надання соціальної допомоги:



- з лютого 2019 року запроваджено надання субсидій населенню у грошовій  формі; 

- зменшено соціальні нормативи природного газу для індивідуального опалення 4 м.куб. на 1 кв. метр опалювальної площі (було 4,5м.куб.);

- зменшено соціальні нормативи по водопостачанню- 3,6м.куб. на одну особу на місяць (було 4м.куб.);

- затверджено норму щодо непризначення житлової субсидії домогосподарствам, якщо опалювальна площа житлового приміщення

перевищує 120м.кв. для квартир, 200м.кв. для індивідуальних будинків;

- затверджено формулу граничного нормативного тарифу по послузі з управління багатоквартирним будинком ( станом на 01.10.2019р. 

5,94грн. за 1 м.кв. );

- житлова субсидія не призначається при отриманні інформації від житлово-комунальних організацій про наявність простроченої понад місяць 

( було два місяці) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг на суму  понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(340,00грн.);

- затверджено нові форми бланків заяви та декларації для призначення житлової субсидії, з обов’язковим зазначенням номеру мобільного 

телефону заявника (у разі відсутності номеру телефону заява вважається не поданою);

- затверджено норму про не призначення житлової субсидії якщо у складі домогосподарства або  у складі сім’ї члена домогосподарства є 

особи, у яких відсутні доходи за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, або середньомісячний сукупний дохід менший від мінімальної 

заробітної плати (та немає сплати ЄСВ у повному обсязі);

-прийнято норму про не призначення житлової субсидії домогосподарствам, у власності яких є транспортний засіб, якому менше 5 років ( крім 

мопедів та причепів);

-затверджено норму щодо не призначення житлової субсидії домогосподарствам, у разі, якщо будь-хто зі складу домогосподарства протягом

12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на 

земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), на суму, яка перевищує 50 тис. гривень;

- житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу 

домогосподарства були відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, і такі особи перебували за кордоном сукупно

більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, якщо працездатні особи в період, 

за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, документально підтвердили шляхом надання легалізованих в Україні документів

набуття страхового стажу в інших країнах, з якими укладено договори про соціальне забезпечення. До 60-денного періоду перебування за 

кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами;

- відмінено перерахунки по теплопостачанню у разі відсутності засобів обліку з урахуванням температури зовнішнього повітря;

- субсидія не призначається, якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії або не сплачує суми до 

повернення;

- встановлено єдиний опалювальний період для всіх видів опалення для надання пільг та субсидій: з 16 жовтня по 15 квітня.

ВНЕСЕНО СУТТЄВІ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ 



Профінансовано за 2018 рік
Профінансовано за 9 місяців 

2019 року

Компенсація за пільгове 

перевезення автомобільним 

транспортом

3млн.368тис. 600 грн. 6млн. 648тис. 400грн. 

Компенсація за пільгове 

перевезення залізничним 

транспортом

698 тис 700 грн 602 тис. 600грн.

Послуги звя’зку 516 тис. 200грн 348 тис. грн

Пільги інвалідам по зору та 

почесним громадянам
532 тис. 500 грн 504 тис. 200 грн.

ВІДШКОДОВАНО ПІЛЬГИ 



На утримання Бердичівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з міського бюджету виділено за 9

місяців 2019 року 3 млн.600 тис.грн. (в області функціонували 28 територіальних центрів, на даний час залишилось 19).

На обслуговуванні в центрі станом на 01.10.2019 року перебуває 1580 осіб, із них 241 особа з інвалідністю.

З міського бюджету протягом 2019 року на гаряче харчування малозабезпеченим одиноким громадянам профінансовано 100 тис.грн., придбано та рознесено по

домівках 816 продуктових наборів на суму 141 тис. 200 грн.

В місті функціонує КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю», в якому станом на 01.10.2019 року

пройшли реабілітацію 104 дитини. На утримання Центру з початку 2019 року використано 758 тис.900 грн. з міського бюджету.

«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «СОКОЛЯТКО» 

Рішеннями Бердичівської міської ради:

- від 22.12.2018 № 798 реорганізовано позашкільний навчально-оздоровчий заклад «Дитячо-юнацький табір «Соколятко» шляхом

перетворення в Комунальне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Соколятко» Бердичівської міської ради - юридичну

особу публічного права, унітарне комунальне некомерційне підприємство

безкоштовно 

оздоровились 

96 
дітей, які потребують особливої

соціальної уваги та підтримки

Виділено

532,6
тис.грн. 

для зміцнення

матеріально-технічної бази

з цією метою 

з міського бюджету виділено

180
тис.грн.

залучено кошти субвенції

з обласного бюджету

480,3
тис.грн.



• Будівництво дошкільного навчального закладу 

по вул. Братів Міхеєвих, 2а

• Капітальний ремонт їдальні ЗОШ № 11

• Капітальний ремонт покрівлі ЗДО №17, 7 та 

залу боксу Бердичівської ДЮСШ ім. В.О. 

Лонського

• Капітальний ремонт веранд ЗДО № 5

• Ремонт спортивної зали ЗОК №14

• Придбання комп’ютерів для ЗОШ №5

• Придбання електроплит БМГГ №2, ЗОШ №5, 

БМЛ №15, пральних машин ЗДО № 4 

• Заміна вікон на енергозберігаючі 

(ЦПО, ЗДО №15)

ОСВІТА БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 р.

З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

ВИДІЛЕНО 

(загальний та спеціальний фонд):

170,8
млн. грн.

Школи

103,4 млн.

Дошкілля

54,6 млн.

Позашкілля

12,8 млн.

та інші

з них 

73,4 
млн.грн.

державна освітня субвенція



ОСВІТА БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 р.

ВИКОНАНО ПОТОЧНІ РЕМОНТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

500 тис.грн.

ПРИДБАНО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

2,316 млн.грн. 

(з них 695 тис. міський бюджет)



За кошти отримані від Національної служби 

здоров’я України – 26505,5 тис.грн., в т.ч.:
• Виплата заробітної плати з нарахуванням  - 21543,0 тис. грн.

• Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 360,9 тис. грн.

• Поточні ремонти – 1902,1 тис.грн.

• Придбання медичного обладнання – 638,9 тис.грн. 

КНП«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ЗА 

9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

ВСЬОГО 

29,0
млн. грн.

З МІСЬКОГО 

БЮДЖЕТУ 

ВИДІЛЕНО:

1,4
млн. грн.



За кошти міського бюджету на виконання програми розвитку 

галузі охорони здоров’я на 2019 рік– 1431,2 тис.грн.:

• Продукти харчування – 69,6 тис. грн.

• Медикаменти - 424,3 тис. грн.

• Пільгові медикаменти – 850,5 тис. грн.

• Капітальні видатки – 86,8 тис.грн.

За рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам проводились видатки на оплату 

комунальних  послуг та енергоносіїв – 501,2 тис.грн. 

КНП«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БЕРДИЧІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ



Кошти державного бюджету  604,2 тис.грн., в т.ч.:

• Погашення кредиторської заборгованості за об’єктом Реконструкція 

частини будівлі гнійної хірургії. Державний фонд регіонального 

розвитку- 521,0 тис. грн.

• Придбане обладнання для центру первинної медико-санітарної 

допомоги. Субвенція на соціально - економічний розвиток  - 83,2 тис. 

грн. 

КНП«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БЕРДИЧІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

86,8 %
населення міста 

обрали 

сімейного лікаря



КНП «БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» БМР

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ 

За кошти державного бюджету:

• Виплата заробітної плати з нарахуванням  - 42556,8 тис. 

грн.

• Продукти харчування – 15,5 тис. грн.

• Медикаменти - 111,3 тис. грн.

• Пільгові медикаменти – 315,2 тис. грн.

• Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та 

нецукровий діабет – 1670,0 тис. грн.

• Забезпечення хворих лікарськими засобами за програмою 

«Доступні ліки» – 530,1 тис. грн.

• Придбано медичне обладнання Інша субвенція з обласного 

бюджету - 70,6 тис. грн.

• За рахунок коштів додаткової дотації проведено видатки на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3735,8 

тис.грн. 

ВСЬОГО 

60,4
млн. грн.

З МІСЬКОГО 

БЮДЖЕТУ 

ВИДІЛЕНО:

11,0
млн. грн.



КНП «БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» БМР
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

За кошти міського бюджету:

• Виплата заробітної плати з нарахуванням  - 6681,8 тис. грн.

• Продукти харчування – 353,3 тис. грн.

• Медикаменти - 936,7 тис. грн.

• Пільгові медикаменти – 994,5 тис. грн.

• Медикаментозне забезпечення дітей з інвалідністю – 244,0 тис. грн. 

• Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий 

діабет – 299,0 тис. грн.

• Поточні ремонти в структурних підрозділах - 85,3 тис. грн.

• Для підключення до медичної інформаційної системи та своєчасного 

підписання договору з НСЗУ закуплено комп'ютерну  техніку– 199,2 тис. 

грн. 



ЖКГ БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 Р.

З МІСЬКОГО 

БЮДЖЕТУ 
ВИДІЛЕНО:

44,9
млн. грн.

- Утримання об’єктів благоустрою 15,8 млн.грн.

- Утримання мереж вуличного 

освітлення

4,9 млн.грн

- Утримання аварійно-

рятувальних служб

2,7 млн.грн

- Ремонт доріг 5,5 млн.грн

- Будівництво мереж 

водовідведення та зливової 

каналізації

0,3 млн.грн

- Субвенції з міського бюджету 0,7 млн.грн

- Капітальний ремонт житлового 

фонду

1,9 млн.грн

- Різниця в тарифах 13,1 млн.грн.



МКП «Бердичівводоканал»

- Капітальний ремонт освітлення та встановлення системи зовнішнього відеоспостереження на  території 

станція "Південна" по вул. Ашербекова в м. Бердичеві

- Капітальний ремонт ділянки водопроводу мікрорайону ВАТ "Цукрорафінадний завод" в м. Бердичеві

- Продовжуються роботи з будівництва мережі водовідведення по вул. Робітничій в м. Бердичеві.

КП «Бердичівтеплоенерго»

- Капітальний ремонт котелень КП "Бердичівтеплоенерго" з заміною теплотехнічного обладнання в     

м. Бердичеві

ЖКГ БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 Р.



Капітальний ремонт котелень з заміною теплотехнічного обладнання 

Кошторисна вартість проекту складає 12,0 млн. грн.

Впровадження проекту фінансується Північною Екологічною Фінансовою

Корпорацією НЕФКО по програмі Демо Україна в сумі:

- 5,0 млн. грн. – кредит до 4 років (з першим пільговим роком) під 6 % річних;

- 5,0 млн. грн. – грант;

- 2,0 млн. грн. – кошти міського бюджету.

Проектом передбачається заміна енергоспоживаючого обладнання на 11

котельнях міста (насоси, вентиляційне та інше обладнання).

Термін окупності складає 1,8 опалювальних сезони.

При впроваджені проекту споживання електроенергії знизиться майже на 50%

за опалювальний сезон.

Економічний ефект складе близько 6,0 млн. грн. в опалювальний сезон або 1,0

млн. грн. в місяць.

ЖКГ БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 Р.



Реконструкція мереж водопостачання 

Проект передбачає заміну насосного обладнання на 5 головних

насосних станціях з регулюючою електричною апаратурою та заміну

водяних мереж на загальну суму близько 28,0 млн. грн.

Впровадження проекту фінансується Північною Екологічною

Фінансовою Корпорацією НЕФКО:

- 5,0 млн. грн. - вартість обладнання та монтажних робіт;

- 23,0 млн. грн. – вартість заміни найбільш аварійних водяних мереж із

запірною арматурою на 11 вулицях, протяжністю 7,2 км з діаметрами

від 160 мм до 500 мм.

Загальний період окупності складає біля 7 років.

Економічний ефект складе близько 8,7 млн. грн. в рік.

ЖКГ БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 Р.



Різниця в тарифах 13,1 млн. грн.

- КП «Бердичівтеплоенерго» 3,1 млн. грн

- МКП «Бердичівводоканал» 10 млн. грн.

РЕМОНТ  ДОРІГ

Капітальний ремонт частин доріг (в т.ч. тротуарів та світлофорних об’єктів)

0,5 млн.грн.

Поточний ремонт частин доріг

5 млн.грн.

ЖКГ БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 Р.



БУДІВНИЦТВО ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 Р.

Розпочаті будівельні роботи:

загальна площа будинку – 5118,9 кв.м. 

житлова площа 1595 кв.м.

На стадії прийняття в експлуатацію :

загальна площа будинку – 5032,8 кв.м.

житлова площа квартир 1781,00 кв.м.

вул.Європейська, 45,47



КУЛЬТУРА БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 р.

Міський Палац культури імені Шабельника О.А.

використано з міського бюджету 7,3 млн. грн. 
• на базі закладу діє 35 клубних формувань, в них – 1044 учасники (віком від 3 до 80 років)

• проведено 185 мистецьких масових заходів

• на міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах учасники творчих колективів отримали 43 перемоги

• театральним відділом МПК організовано 17 показів вистав, у т.ч.  8 - власних

Бердичівська музична школа

використано з міського бюджету 6,2 млн. грн.
• контингент учнів складє 480 осіб

• на міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах вихованці школи здобули 58 перемог

• 11 випускників поповнили лави студентів вищих навчальних закладів музичного спрямування

Бердичівська художня школа

використано з міського бюджету 1,2 млн. грн.
• контингент учнів складає 328 осіб

• на міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах вихованці школи здобули 13 перемог 

• 8 випускників школи поповнили лави вищих навчальних закладів художнього спрямування

Міська централізована бібліотечна система

використано з міського бюджету 3,4 млн. грн.
• молодіжний центр «М-Формація» входить до десятки найкращих молодіжних центрів України

• Бердичівська міська бібліотека для дітей визнана кращою бібліотекою Житомирщини

• бібліотекарі здобули перемоги у конкурсі професійної майстерності та у проекті «Вуличний університет»,
• Молодіжним центром «М-Формація» проведено 395 масових заходів.

Музей історії міста Бердичева

використано з міського бюджету 1,0 млн. грн.
• відвідало 11,3 тисяч осіб

• проведено 232 екскурсії

• організовано 14 мистецько-презентаційних заходів



роботи з утеплення та оздоблення 
фасаду 

міського плавального басейну

2,6
млн. грн. 

(кошти міського бюджету)

загалом у 2019 році
профінансовано

3,14 
млн. грн. 

(кошти міського бюджету)

придбано два нових котли

для опалення

394
тис. грн.

(кошти міського бюджету)

МІСЬКИЙ ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 Р.

Встановлено вентиляцію у великому басейні

Встановлення пандусу до приміщення 



Здійснено поточний ремонт підлоги зали для занять важкою атлетикою ДЮСШ  міста Бердичева на 
суму 92,00 тис. грн. 

Придбано спортінвентар для відділення важкої атлетики  (гантелі, бліни, диски, грифи для штанги, 
перекладини, канат для кросфіту) на загальну суму 85,5 тис. грн.

За кошти міського бюджету для відділення футболу ДЮСШ м. Бердичева придбано 20 футбольних 
м’ячів  на загальну суму 9, 042 тис. грн.,

70 шт. манішок для гри в футбол на загальну суму 7,210 тис. грн.

ДЮСШ БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 Р.



ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН м. БЕРДИЧЕВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 р.

КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ

2705
ЩО НАДІЙШЛИ ДО ВИКОНКОМУ 

БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

9885
ЦНАПОМ НАДАНО АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ 



ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Місто стало переможцем відбору учасників Фази Впровадження напряму з покращення якості
надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою». 
ЦНАП буде оснащено сучасними меблями, комп’ютерною технікою зі спеціалізованим
програмним забезпеченням та проведено навчання персоналу.

збільшено

кількість послуг

153
(з 122)

планується збільшення

адміністраторів до

22
(з 7 у 2019р.)



ЗВІТ
міського голови Мазура В. К.

перед територіальною громадою м. Бердичева

про підсумки соціально-економічного розвитку за 2019 р.


