
ЗВІТ
міського голови Мазура В. К.

перед територіальною громадою м. Бердичева
про підсумки соціально-економічного розвитку 

за 9 місяців 2020 р.



БЮДЖЕТ МІСТА

380,0
млн. грн.

129,3
млн. грн.

Міжбюджетні трансферти

12,3 
млн. грн.

Власні надходження 
спеціального фонду

238,4
млн. грн.

Власні надходження 
загального фонду



ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 
(без врахування міжбюджетних трансфертів)

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА:

НАДІЙШЛО ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ  – 238,4 МЛН. ГРН.

65.4% 
(156,0 млн.грн.)

ПДФО

25,2%
(60,1 млн.грн.)

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 

збільшення проти аналогічного періоду 
минулого року

лише на 0,3 млн. грн.
через запровадження карантинних заходів бюджетом 

недоотримано 14,4 млн.грн.



ВТРАТИ БЮДЖЕТУ 

• на законодавчому рівні надана пільга: 

-по платі за землю – 2,8 млн.грн.;

-по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 0,3 млн.грн;
• міською радою додатково надана пільга:

-платникам І та ІІ групи єдиного податку на квітень-травень 2020 року – 1,8 млн.грн.;
-звільнено орендарів від сплати за оренду комунального майна на період дії карантину – 0,5 

млн.грн.

• через зниження економічної активності суб'єктів господарювання недоотримано ПДФО –
9,0 млн.грн.
(в т.ч.: ПАТ “БМЗ “Прогрес” – 4,7 млн.грн.; ТОВ “РІФ-1” – 0,5 млн.грн.)  

внаслідок запровадження карантинних заходів – 14,4 млн.грн.



Єдиний податок ; 
30,4 Плата за землю; 

25,2

Податок на нерухоме майно; 
4,3

Транспортний податок ; 
0,1

Туристичний збір; 
0,1

Структура місцевих податків і зборів (млн.грн.)

СТРУКТУРА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ



ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА 

360,2
млн. грн.

видатки міського бюджету  за 9 місяців 2020 року
в тому числі 4,1 млн.грн. на боротьбу з COVID-19 

315,0
млн. грн.

видатки загального фонду 

45,2 
млн. грн.

видатки спеціального фонду 



ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА

розподіл за галузями
10%10%

ОСВІТА

55%

МЕДИЦИНА ЖКГ

ЗАРПЛАТА

79%

КОМУНАЛ

5%
розподіл за типом



ПРОМИСЛОВІСТЬ МІСТА ЗА 6 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ:

РЕАЛІЗОВАНО ПРОДУКЦІЇ

1391,1
млн. грн.
(на 13.1% менше)

Харчові продукти
та напої

42%

Текстильна
продукція

20%

Машинобудування

12%



ПІДПРИЄМНИЦТВО БЕРДИЧЕВА

ФІЗИЧНІ ОСОБИ- ПІДПРИЄМЦІ

91%

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

58%

ОБСЯГ РОЗДРІБНОГО 
ТОВАРООБОРОТУ

+5,8%
до 1002,4 млн.грн. 

(прогнозований показник) 



Оптова та роздрібна 
торгівля - 58%

Індивідуальні 
послуги (ремонт 
автомобілів та 

взуття, перукарські 
та фото послуги 

тощо) - 19%

Надання інших видів 
послуг - 7%Виробництво - 5%

Транспортні послуги- 5%

Операції з нерухомим 
майном - 3%

Будівельні роботи, 
архітектура- 1%

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (ФОП) 



Фізичні особи 
підприємці 

91%

Середні 
підприємства 

1%

Малі підприємства 
8%

СТРУКТУРА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА БЕРДИЧЕВА



• встановлено ставку єдиного податку для платників
єдиного податку 1-ї та 2-ї груп в розмірі 0% на квітень-
травень 2020 року

• звільнено усіх орендарів від сплати за оренду
комунального майна

• дозволено укладати договори пайової участі на
розміщення літніх майданчиків

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА МІСТА

НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ:
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прожиткового мінімуму 
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на 01.09.2019 на 01.09.2020

32
 %

32
 %

27
 %

41
 %

25
 %

43
 %

Кількість платників єдиного податку станом на 01.09.2019 року становила – 3191
Кількість платників єдиного податку станом на 01.09.2020 року становила – 3308

3,6 %

ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ



СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 
СТАНОМ НА 01.01.2020 РОКУ

50%

35%

3%
3%

6%

0% 2% 1%

Єдиний податок

Єдиний податок

ПДФО

Акцизний податок

Податок на нерухоме майно

Орендна плата

Транспортний податок

Плата за ліцензії

Інші



Ринок праці

Середній розмір з/п у поданих вакансіях – 5895,87 грн.

За даними центру зайнятості упродовж січня-вересня 2020 року:

Кількість поданих 
роботодавцями вакансій до 

центру зайнятості  2689 
(протягом січня-вересня 2019 

року - 3293)

Кількість працевлаштованих
становить 1409 особа 

(протягом січня-вересня 2019 
року -1951 )  

Кількість безробітних
становить 3544 осіб 

(протягом січня-вересня 2019 року -
2405)

Станом на 01 жовтня 2020 року на одне 
робоче місце претендувало 7 осіб

-17 % -28 %



Надання допомоги по частковому безробіттю*
під час карантину суб’єктам підприємництва

*надання коштів роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі фізичним особам -
підприємцям (далі – роботодавці), для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати, а 
також фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами, - у разі втрати ними частини доходу внаслідок 
вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) 

діяльності внаслідок карантину

765

136

Роботодавці з 
найманими 
працівниками

Фізичні особи-
підприємці, які є 
застрахованими 
особами

Станом на 01.10.2020р. профінансовано 
допомогу по частковому безробіттю у сумі 

10 370 055 грн.



ІНВЕСТИЦІЇ МІСТА БЕРДИЧЕВА ЗА 6 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ

ЕКСПОРТ ІМПОРТ

9,9
-27,9%

10,8
-18,6%млн. дол. США



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  МІСТА БЕРДИЧЕВА

НАСЕЛЕННЯ МІСТА, ЯКЕ МАЄ ПРАВО НА ПІЛЬГИ
(В Т.Ч. НАСЕЛЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ)

28%
найбільше з них:

Про основи соціальної 
захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні

24,5%

Про статус і 
соціальний захист 

дітей війни

17,5%

Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх 

соціального захисту

16%



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  МІСТА БЕРДИЧЕВА

ПРОФІНАНСОВАНО
ПІЛЬГИ

31,8
МЛН.ГРН.

ВИПЛАЧЕНО 
МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

0,3
МЛН.ГРН.

в т.ч. з міського бюджету

5,2
МЛН.ГРН.

ПРИЗНАЧЕНИХ СУБСИДІЙ 

74,8 
МЛН.ГРН.

в 2019 – 108,1 млн.грн.

8543 
ДОМОГОСПОДАРСТВ 

в 2019 - 7870

2019 рік за 9 місяців 2020 року

23 комісії на яких розглянуто 5165 заяв 10 комісій на яких розглянуто 691 заява

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

з 2019 року запроваджено надання субсидій  та пільг на житлово-комунальні послуги 
населенню у грошовій  формі



В червні 2020 особа з числа дітей-сиріт стала власницею однокімнатної квартири загальною 
площею 31,0 кв.м, вартістю 322 896 грн., за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, 
яка надійшла в грудні 2019 року. 

Забезпечення житлом дітей-сиріт та придбання житла для розвитку сімейних форм 
виховання

З метою розвитку сімейних форм 
виховання, створення та функціонування у м. 

Бердичеві дитячого  будинку  сімейного  тип за 
рахунок коштів  субвенції  з державного  

бюджету  та співфінансування з    міського   
бюджету  у комунальну     власність    міста    

придбано житловий     будинок     загальною   
площею 361,7 кв. м. на загальну суму 3 млн. 
212 тис. 262 грн. (з міського бюджету – 642 

452 грн.).



КУ “Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю”

На утримання реабілітаційного
центру в 2020 році з міського
бюджету виділено 1 353 000 грн. 

2 рази на рік групи по 45 дітей з 
особливими потребами 

проходять курс реабілітації



Профінансовано за 9 

місяців 2020 року

Компенсація за пільгове перевезення автомобільним транспортом     4 млн. грн. 

Компенсація за пільгове перевезення залізничним транспортом 369 тис. грн.

Послуги звя’зку 289 тис. грн.

Пільги особам з інвалідністю по зору та почесним громадянам 464 тис. грн.

Одноразовий проїзд потерпівших від аварії на ЧАЕС 823 грн.

Прийнято рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 18.09.2020 № 217 «Про затвердження порядку 
надання додаткових до встановлених законодавством пільг», яким передбачено відшкодування додаткових пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг з міського бюджету членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, смерть яких 
пов’язана з участю в АТО/ООС.

ВІДШКОДОВАНО ПІЛЬГИ 



На утримання
терцентру в 2020 році з міського
бюджету виділено 5 730 900 грн. 

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

За  9 місяців 2020р надано 71779 послуг 1662 особам, що потребують соціально-побутової допомоги

Придбано та переобладнано 
автомобіль (соціальне таксі) 
для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, 
які не можуть самостійно 
пересуватись, або 
пересуваються  за допомогою 
палиць, милиць, інвалідних 
візків та дітей з інвалідністю 
внаслідок захворювання 
опорно-рухового апарату на 
суму – 289 639,35 грн.

До 9 Травня видано 187 продуктових наборів на суму – 23 169,30 грн.
До Дня ветерана закуплено 775 продуктових наборів на суму 89 900 

грн.  для підопічних відділення соціальної допомоги вдома
Придбано продукти харчування на суму 89500 грн.  для громадян міста 

на період карантину



• Будівництво дошкільного навчального 
закладу по вул. Братів Міхеєвих, 2а.

• Здійснено будівництво спортивного 
майданчику по Бюджету участі в СЗОШ № 1.

• Поточний ремонт асфальтного покриття
території СЗОШ № 17. 

• Придбання обладнання для оснащення 
кабінету хімії НВК № 10.

• Встановлено пандуси в ЗОШ №12, БМЛ № 15, 
ЗДО № 22. 

• Придбано дві пральні машини для ЗДО № 7, 
мийку, електроплиту та жаровню для ЗДО 
№16.

• Встановлено кабіни у санвузлах НВК № 4.
• Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію по об’єкту ремонтно-
реставраційні роботи ЦПО ім. О. Разумкова та 
пожежної сигналізації НВК № 4 та БМЛ № 15

ОСВІТА БЕРДИЧЕВА

З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 
ВИДІЛЕНО 

(загальний та спеціальний фонд):

184,2
млн. грн.

Школи
113,2 млн.
Дошкілля
54,4 млн.

Позашкілля
5,8 млн.
та інші

з них 

85,2 
млн.грн.

державна освітня субвенція



ВИКОНАНО ПОТОЧНІ РЕМОНТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

850 тис.грн.

ПРИДБАНО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

338,4 тис.грн. 
(з них 145,03 тис. міський бюджет)

ОСВІТА БЕРДИЧЕВА



За рахунок коштів міського бюджету за період з травня по жовтень 2020 року  для запобігання
розповсюдження COVID-19 було придбано засоби профілактики на загальну суму 800 тис. грн., а саме:

- пірометри,

- антисептик для рук,

- дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь,

- маски,

- рукавички,

-маски-щитки,

- рідке мило,

- паперові рушники,

- контейнер для використаних засобів індивідуального захисту,

- оприскувачі,

- лампи кварцові.

ОСВІТА БЕРДИЧЕВА



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Збережено мережу спортивних закладів. Функціонують ДЮСШ
міста Бердичева, Бердичівська ДЮСШ імені Віталія Лонського,
міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,
комунальна установа «Міський плавальний басейн».

виділено

7,6
млн. грн. 1,1

млн. грн.
на продовження капітального ремонту міського

плавального басейну

9,2
млн. грн.

придбано будівлю Палацу спорту
вул. Європейська, буд. 81 



КУЛЬТУРА
Міський Палац культури імені Шабельника О.А.

використано 7,5 млн. грн.
• на базi закладу діє 35 клубних формувань,  12 колективів носять звання «Народний» чи «Зразковий» аматорський колектив, в них  – 1075 

учасникiв, вiком вiд 3 до 80 рокiв
• проведено 58 мистецьких масових заходiв
• на мiжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах учасники творчих колективiв отримали 15 перемог
• театральним вiддiлом органiзовано 12 показiв вистав, у т.ч. - 8 власних ( «Треба дожити до завтра», «Фріда» , «Крупний виграш, або 200 тисяч»)  

Бердичівська музична школа
використано 7,8 млн. грн.

• контингент учнів складє 450 осіб
• на міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах вихованці школи здобули 43 перемоги
• 15 випускників поповнили лави студентів вищих навчальних закладів музичного спрямування

Бердичівська художня школа
використано 1,4 млн. грн.

• контингент учнів складає 310 осіб
• на міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах вихованці школи здобули 12 перемог 
• 9 випускників школи поповнили лави вищих навчальних закладів художнього спрямування

Міська централізована бібліотечна система
використано 3,6 млн. грн.

• молодіжний центр «М-Формація» входить до десятки найкращих молодіжних центрів України
• Бердичівська центральна міська бібліотека визнана кращою бібліотекою Житомирщини у роботі з юнацтвом
• здобули перемоги у 7 Всеукраїнських конкурсах та у проєктах, реалізовувано грантові програми з фінансовим забезпеченням 41 тис. грн.
• заклади системи відвідало 8 948 читачів, відвідувань – 41 368

Музей історії міста Бердичева
використано 1,1 млн. грн.

• відвідало майже 5 тисяч осіб
• проведено 104 екскурсії
• організовано 11 мистецько-презентаційних заходів



• медична субвенція з державного бюджету – 17550,8 тис. грн.,
• кошти отриманні від Національної служби здоров’я України –

63718,5 тис.грн.
• кошти міського бюджету - 17314,4 тис. грн., 
• кошти обласного бюджету -69,4 тис.грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

ВСЬОГО 

98,6
млн. грн.

З МІСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ 
ВИДІЛЕНО:

17,3
млн. грн.



За кошти міського бюджету на виконання програми розвитку галузі охорони здоров’я на 2020 рік – 17314,4 
тис. грн., в т.ч.:
• Виплата заробітної плати з нарахуванням  - 4692,7 тис. грн.
• Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3590,7 тис.грн.
• Пільгові медикаменти – 2469,0 тис. грн.
• Медикаментозне забезпечення дітей з інвалідністю – 514,7 тис. грн. 
• Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет – 282,9 тис. грн.
• Навчання медперсоналу – 71,2 тис. грн.
• Поточні ремонти в структурних підрозділах – 342,9 тис. грн.
• Медикаменти - 334,4 тис. грн.
• Продукти харчування – 41,6 тис. грн.
• Безоплатне зубопротезування пільговим категоріям громадян – 128,9 тис. грн.
• Облаштовано пандус в КП «Аптека №86» - 18,4 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



• Медичне обладнання та апаратура – 1092,0 тис. грн.
• Комп’ютери – 196,0 тис. грн.
• Проектно-кошторисна документація  “Реконструкція І поверху 

частини нежитлової будівлі операційного корпусу під відділення 
екстреної медичної допомоги по вул. Здоров`я, б.1 – 358,1 тис.грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



За кошти міського бюджету на боротьбу із запобігання виникненню та 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 – 3180,9 тис. грн., в т. ч.:
• Апарат ШВЛ – 460,7 тис. грн. 
• Кисневий концентратор, монітори пацієнта, 
комплектуючі до кисневого 
обладнання– 420,5 тис. грн.
• Засоби індивідуального захисту – 1185,2 тис.грн.
• Костюми біозахисні – 674,6 тис. грн.
• Постільна білизна – 190,0 тис. грн. 
• Страхування медпрацівників – 56,4 тис. грн.
• Перевезення медичних працівників під час дії                                        

карантину– 193,5 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

З МІСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ 
ВИДІЛЕНО:

41,46 
млн. грн.

- Утримання об’єктів благоустрою 20,05 млн.грн.

- Утримання мереж вуличного 
освітлення

4,1 млн.грн

- Утримання аварійно-
рятувальних служб

4,3 млн.грн

- Ремонт доріг 6,56 млн.грн

- Будівництво мереж 
водовідведення та зливової 
каналізації

3,4 млн.грн

- Субвенції з міського бюджету 0,85 млн.грн

- Капітальний ремонт житлового 
фонду, в т.ч. 7 ОСББ

0,7 млн.грн

- Різниця в тарифах 1,5 млн.грн.



МКП «Бердичівводоканал»
• Здійснене гідродинамічне очищення артезіанських свердловин по вул. Василя Стуса (свердловини №5), 

по вул.Білопільська (свердловина №20), вул.Січових Стрільців (свердловина №44)

• Реконструкція мереж водопостачання по вул. Варварівська в м. Бердичеві

• Проведені роботи з будівництва мережі водовідведення по вул. Робітничій в м. Бердичеві.

• Придбання сучасного обладнання та комплектуючих виробів для фільтрувальної станції по вул. 
Аширбекова 27

КП «Бердичівтеплоенерго»
• Капітальний ремонт котелень КП "Бердичівтеплоенерго" з заміною теплотехнічного обладнання в     м. 

Бердичеві`

ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



Капітальний ремонт котелень з заміною теплотехнічного обладнання 

Кошторисна вартість проекту складає 12,56 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, а саме:
22 циркуляційних насоси (на 11 котельнях підприємства);
13 вентиляторів водогрійних котлів (на 5 котельнях підприємства);
13 димососів водогрійних котлів (на 5 котельнях підприємства).

- 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.

ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



Реконструкція мереж водопостачання 

Проект передбачає:
заміну насосного обладнання на 4 головних насосних станціях з регулюючою електричною апаратурою;
заміну насосного обладнання на 10 насосних станціях ІІІ підйому з регулюючою електричною апаратурою;
заміну водяних мереж із запірною арматурою на 16 вулицях, протяжністю 11,0 км з діаметрами від 160 мм до 500 мм.
реконструкцію станцій підвищеного тиску.

Орієнтовна загальна вартість проекту становить близько – 62,0 млн. грн., а саме:

1. Вартість матеріалів та обладнання по заміні мереж та насосного обладнання з колекторами, запірною арматурою, та шафою
керування з частотним перетворювачем становить 36,0 млн. грн.

2. Орієнтовна вартість відновлення асфальто - бетонного покриття та відновлення благоустрою становить близько 7,15 млн.
грн.

3. Орієнтовна вартість реконструкції станцій підвищення тиску – 17,0 млн.грн.
4. Вартість технічного обстеження, інженерно-геодезичних вишукувань та проектно-кошторисної документації – 1,89 млн.грн.

Впровадження проекту фінансується Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО:

Кредит ~ 28,0 млн. грн.

Грант ~ 5,0 млн. грн.

Співфінансування з міського бюджету за умовами кредитного договору – 7,15 млн. грн.
Відновлення дорожнього покриття та реконструкція станцій підвищеного тиску – за кошти міського бюджету (17 млн.грн.).

Орієнтовний загальний період окупності проекту складає біля 7 років.
Економічний ефект складе близько 8,7 млн. грн. в рік.

ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



Різниця в тарифах 1,5 млн. грн.

- КП «Бердичівтеплоенерго» 1 млн. грн

- МК ВЖРЕП №7 0,5млн. грн.

РЕМОНТ  ДОРІГ

Капітальний ремонт частин доріг (в т.ч. тротуарів та світлофорних об’єктів)
2,264 млн.грн.

Поточний ремонт частин доріг
4,3 млн.грн.

ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



БУДІВНИЦТВО

ОПРАЦЬОВАНО ТА ЗАРЕЄСТРОВАНО 

147
повідомлень про 

початок виконання 
будівельних робіт

174
декларації про 
готовність до 

експлуатації обꞌєкта

ПРИЙНЯТО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

1648,4 
кв. м

житлових будинків

4126,5 
кв. м

житлових будинків та господарських споруд за 
спрощеною системою збудованих в період з 

05 серпня 1992 по 09 квітня 2015

ВИДАНО

33
містобудівних умов та 

обмежень

28
будівельних паспортів 



НА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ:

БУДІВНИЦТВО БАГАТОКВАРТИРНОГО 
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ІЗ ВБУДОВАНИМИ 

ПРИМІЩЕННЯМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

вул. Шевченка, 20/1

• загальна площа будинку – 923,2 кв.м,

• житлова – 520,3 кв.м,

• загальна площа вбудованих приміщень громадського
призначення – 286 кв.м

БУДІВНИЦТВО БАГАТОКВАРТИРНОГО 
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 

вул. Європейська, 45,47

• загальна площа будинку – 5118,8 кв.м
• житлова – 1595 кв.м



ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ

1523
ЩО НАДІЙШЛИ ДО ВИКОНКОМУ 
БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

6433 
ЦНАПОМ НАДАНО 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 



ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Розпочато роботу в тестовому режимі.


