
Інформація 

про хід виконання програми економічного і соціального  

розвитку міста  за 9 місяців 2019 року  

 

           За 9 місяців 2019 року обсяг надходжень до міського бюджету по 

доходах склав 556,6 млн.грн., що на 18,6% менше до аналогічного періоду 

минулого року. Зменшення відбулося у зв’язку зі змінами у законодавстві, а 

саме: монетизації субсидій та зміни схеми фінансування первинної 

медицини. 

  Станом на 01 жовтня 2019 року до загального фонду мобілізовано 

податків і зборів на суму  238,1 млн.грн.. Приріст надходжень по власних та 

закріплених доходах проти відповідного періоду минулого року склав 21,1 %, 

або 41,5 млн.грн., з них по: 

 податку на доходи фізичних осіб – 26,1 млн. грн.; 

 єдиному податку – 7,1 млн.грн.; 

 платі за землю – 8,7 млн. грн.. 

 Найбільшу питому вагу у структурі загального фонду займає податок 

на доходи фізичних осіб – 64,2%. Порівняно з аналогічним періодом 

минулого року надходження ПДФО збільшилось на 20,6%.  

В повному обсязі місто отримало дотацію з місцевого бюджету (на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету), що в грошовому еквіваленті становить 15,1 млн.грн. 

Субвенцій з державного та обласного бюджетів надійшло за 17-ма 

напрямками на загальну суму 289,2 млн.грн., що менше аналогічного періоду 

минулого року на 163,6 млн.грн. або 36,1 %. 
До спеціального фонду бюджету міста надійшло коштів в сумі              

14,2 млн.грн., що становить 87,7% запланованих показників звітного періоду, з 

них: до бюджету розвитку –  1,5 млн.грн..  

 При виконанні міського бюджету протягом звітного періоду 2019 року 

видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського 

бюджету та зареєстрованих в органах казначейської служби зобов’язань.  

За звітний період в повному обсязі забезпечено потребу в коштах на 

проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які спожиті 

бюджетними установами міста.  

На сьогоднішній день залишається непроста ситуація із медичною  

субвенцією. На стадії формування бюджету міста Бердичева на 2019 рік 

недостатність по медичній субвенції складала 23,6 млн. грн.. Протягом 9 

місяців спрямовувались кошти на покриття недостатності, однак, навіть з 

урахуванням заходів, які вживалися Бердичівською міською лікарнею, 

недостатність залишається в сумі 6,3 млн. грн., з них на заробітну плату – 6,0 

млн.грн. та на забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та 

нецукровий діабет – 250,0 тис.грн..  

 

 

 

 



Промисловість 

 

Впродовж звітного періоду промисловими підприємствами міста 

залучались кошти для модернізації, збільшення виробничих потужностей та 

впровадження енергозберігаючих заходів. Результатом проведених заходів 

стало збільшення обсягів виробництва продукції, покращення її якості, 

впровадження нових видів продукції. 

За даними управління статистики промисловими підприємствами міста 

Бердичева за січень-вересень поточного року реалізовано продукції на суму 

2545,0 млн.грн., що на 22,1% більше відповідного періоду минулого року та 

складає 7,4 % до всієї реалізованої продукції по області. (До речі, за                

І півріччя  цей показник складав 6,4%.) 

 У загальному обсязі реалізованої продукції промисловими 

підприємствами міста Бердичева найбільшу питому вагу займає виробництво 

харчових продуктів та напоїв – 42 %, текстильне виробництво, виробництво 

одягу, виробів зі шкіри – 20 %,  машинобудування – 13 %, виготовлення 

виробів з деревини та поліграфічна діяльність – 10 %, тощо.  

 За 9 місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 

минулого року у всіх галузях промисловості міста збільшились обсяги 

реалізованої продукції, зокрема найбільше збільшили: 

 галузь машинобудування - на 87%; 

 виробництво харчових продуктів та напоїв на - 24%.  

 виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції - на 14%; 

 Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами у січні – вересні 2019 

року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 1,5 % і 

склав 19,7 млн.дол.США, імпорт товарів зріс на 7,6 % та склав 19,5 млн. 

дол.США.  У місті продовжує зберігатися тенденція переваги експорту над 

імпортом. За 9 місяців експортувалось товарів на 185,5 тис. дол. США більше 

ніж ввозилось із закордону. Коефіцієнт покриття експортом імпорту 

становить 1,01. 

У загальному обсязі як експорту так і імпорту товарів найбільшу 

питому вагу займають текстильні матеріали та вироби (експорт - 57,2%, 

імпорт – 33,7 %). 

У товарній структурі за січень-вересень 2019 року порівняно з 

аналогічним періодом минулого року значно зросли обсяги експорту 

продуктів рослинного походження  – на 505 тис. дол. США або у 3,6 рази.  

Протягом січня – вересня поточного року найбільше зріс імпорт засобів 

наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 4181 

тис.дол. США або у 4 рази, недорогоцінних металів та виробів з них – на 131 

тис. дол. США або у двічі та полімерних матеріалів, пластмас та виробів з 

них  – на 265 тис. дол. США або 10%. 

 На території міста продовжує працювати 28 підприємств з прямими 

інвестиціями (акціонерним капіталом) із 16 країн світу.   

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) в економіку міста станом на 01 липня 2019 року  

складає 13,3 млн.дол.США (ІІ місце після м. Житомира серед міст 

Житомирської області).  



 Найбільші обсяги іноземних інвестицій (79%) зосереджені в переробній 

промисловості, зокрема в деревообробній, легкій та харчовій промисловості 

міста. Крім того, іноземні інвестиції зосереджено у сфері операцій з 

нерухомим майном (16,7%), у сфері оптової та роздрібної торгівлі (3,4%),  

тощо.  

В напрямку енергозбереження продовжується системна робота з 

енергомоніторингу. За даними моніторингу, слід відмітити, що за звітній 

період скоротилося споживання енергоносіїв до 10%.  

Продовжується співпраця з міжнародними організаціями. Враховуючи 

попередні успішні спільні проекти до Північної екологічної фінансової 

корпорації НЕФКО подано два проекти спрямовані на залучення 

міжнародної донорської фінансової допомоги.  

Проект по КП «Бердичівтеплоенерго» спрямований на заміну 

енергоспоживаючого обладнання на 11 котельнях міста (насоси, 

вентиляційне та інше обладнання). Кошторисна вартість складає 12,0 

млн.грн. При впровадженні проекту споживання електроенергії знизиться 

майже на 50% за опалювальний сезон. Економічний ефект складе близько 6,0 

млн.грн. в опалювальний сезон. 

 Проект по КП «Бердичівводоканал» 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.. Загальний період окупності складає біля 7 років. Економічний ефект 

складе близько 8,7 млн.грн. в рік. 

  

Підприємництво 

 

 Станом на 01 жовтня 2019 року кількість фізичних осіб-підприємців, 

які перебувають на обліку в Бердичівській ОДПІ збільшилось на 161 особу 

порівняно з аналогічним періодом минулого року та складає 3482 особи, з 

них, які обрали спрощену систему оподаткування – 2976 осіб. Порівняно з 

аналогічним періодом минулого року кількість підприємців, які обрали 

спрощену систему оподаткування збільшилась на 235 осіб або 8,6 %.  

 Найбільшу питому вагу займають суб’єкти господарювання, які 

здійснюють торгівельну діяльність – 58%, 19 % -  індивідуальні послуги 

(послуги з ремонту автомобілів, взуття, перукарські послуги, фото послуги та 

інші), у сфері виробництва та у сфері транспортних послуг - по 5% від 

загальної кількості фізичних осіб-підприємців, у сфері операцій з нерухомим 

майном та оренді – 3% тощо. 

 За 9 місяців 2019 року реєстраторами зареєстровано 466 суб’єктів 

господарювання, в тому числі: юридичних осіб – 22, фізичних осіб – 444. 

Припинили свою діяльність 361 суб’єкт господарювання, з них: юридичні 

особи – 14, фізичні особи – 347. 

 У звітному періоді суб’єктам господарювання виділено 27 земельних 

ділянок загальною площею 283 376 кв.м., з них: під виробництво – 276 971 

кв.м. (15 земельних ділянок), для комерційного використання – 6 405 кв.м. 

(12). 

Обсяг роздрібного товарообороту за січень – червень поточного року 

склав 621,4 млн.грн., що на 11,7 % більше порівняно з відповідним періодом 



минулого року. Питома вага товарообороту міста у загальному обороті 

роздрібної торгівлі області складає 8,2% (ІІ місце після   м. Житомира серед 

міст Житомирської області). 

 У сфері роздрібної торгівлі та надання побутових послуг за даний 

період відкрито 6 об’єктів комерційного призначення  та погоджено із 

суб’єктами господарювання 49 режимів роботи закладів торгівлі, 

ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.  

Розглянуто 91 звернення громадян з питань захисту прав споживачів, з 

них 83 вирішено на користь споживачів.  

З метою захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових 

відносин продовжує функціонувати робоча група з питань легалізації 

заробітної плати та зайнятості населення. Протягом звітного періоду 

проведено 13 засідань, на яких заслухано 170 керівників та проведено 30 

рейдів – обстежень і вивчень у 264 роботодавців з метою інформування щодо 

легалізації трудових відносин. За результатами  проведеної роботи 

зареєстровано 243  трудових договори  фізичних осіб-підприємців з 

найманими працівниками та проведено державну реєстрацію 9 осіб як 

суб’єктів господарювання. 

За результатом роз’яснювальної роботи з ліквідації заборгованості зі 

сплати податків за січень – вересень 2019 року погашено заборгованості до 

міського бюджету в сумі 1,7 млн.грн., в тому числі податку на доходи 

фізичних осіб – 1,1 млн.грн., плати за землю – 0,2 млн.грн., єдиного податку 

– 0,4 млн.грн. 

 

Ринок праці 

 

 Протягом звітного періоду послугами Бердичівського міського центру 

зайнятості скористалися 2405 безробітних осіб, що на 5% менше ніж у 

відповідному періоді минулого року. 

Серед зареєстрованих безробітних станом на 1 жовтня 2019 року 

чоловіки становлять 38 %, а жінки – 62%. За віковими групами: 31 % - 

безробітні у віці до 35 років, 51 % - у віці від 35 до 55 років та 18 % - у віці 

більше 55 років. За освітою: 52% зареєстрованих безробітних мають вищу 

освіту, 28 % та 20 % відповідно професійно – технічну та загальну середню 

освіту.  

 За даний період 589 роботодавців співпрацювали з Бердичівським 

міським центром зайнятості. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями 

становила 3293 одиниці, що на 53 вакансії більше минулорічного показника.  

За звітний період працевлаштовано на нові робочі місця з компенсацією 

роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 16 безробітних, за яких роботодавцям відшкодовано 

127,7 тис. грн.. 

 Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 4970 грн. 

  За вказаний період працевлаштовано 1951 особа, в тому числі 468 

особи, які мали статус безробітного.  

Станом на 1 жовтня 2019 року на одне вільне робоче місце 

претендувало 3 безробітних. 



 Також, центр зайнятості продовжує проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед населення та роботодавців, зокрема у вигляді 

семінарів, тренінгів, консультацій, міні-ярмарок вакансій тощо.  

Для розширення можливостей влаштування на роботу більшої 

кількості людей центром зайнятості створено базу резюме шукачів роботи. 

 

Будівельний комплекс 

 

У місті продовжувалось будівництво житла та об’єктів комерційного 

призначення. За січень-вересень 2019 року великими, середніми та вагомими 

за обсягами малими підприємствами міста виконано будівельних робіт на 

18,0 млн. грн., що на 3,9 млн.грн. або 27,3% більше  відповідного періоду 

минулого року.   

           За 9 місяців  2019 року видано 27 будівельних паспорта та 44 

містобудівних умови та обмеження. 

            За оперативною інформацією станом на 1 жовтня 2019 року відділом 

державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету 

міської ради прийнято в експлуатацію:  

 житлових будинків загальною площею –  1334,7 кв.м., 

 житлових будинків та господарських споруд за спрощеною системою 

(збудованих в період з 05 серпня 1992 по 09 квітня 2015 року) - 4891,4 кв.м. 

 Відділом ДАБК за вищевказаний період опрацьовано та зареєстровано 

в державному реєстрі: 

 129 повідомлень про початок виконання будівельних робіт; 

 156 декларацій про готовність до експлуатації об’єкта;  

 скасовано 16 дозвільних документів та видано розпорядчих актів; 

 видано 4 сертифікати про готовність до експлуатації (за класом 

наслідків СС2). За видані сертифікати, до місцевого бюджету замовниками 

будівництва сплачено коштів в сумі 36,1 тис. грн. 

 Здійснено 24 перевірки у сфері містобудування. За виявлені 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності замовників будівництва 

притягнуто до адміністративної відповідальності за 21 складеним проколом 

на суму  90,2 тис. грн.  

 Направлено забудовникам 19 приписів щодо усунення правопорушень 

у сфері містобудівної діяльності. 

  

Житлово-комунальне господарство 

 

За звітний період на капітальний ремонт житлового фонду  

використано 7943,2 тис.грн., з них: 5028,0 тис.грн. - кошти  державного 

бюджету, 983,8 тис.грн. – кошти обласного бюджету та 1931,4 тис. грн.. – 

кошти міського бюджету.   

За рахунок коштів міського бюджету виконано: 

 капітальний ремонт: 

 електричних мереж житлового будинку по вул. Газопровідній, 21; 



 внутрішньобудинкових газових мереж житлових будинків (із 

встановленням сигналізаторів мікроконцентрацій чадного газу та контролю 

до вибухових концентрацій газу);  

 покриття внутрішньобудинкових проїздів; 

  здійснено аварійно-відновні та невідкладні роботи в двох 

житлових будинках, що пошкоджені внаслідок пожежі (вул. Шевченка, 18/2 

та ІІ пров. Червоний, 23);  

 проведено експертне обстеження ліфтів, що відпрацювали 25 

років у 3-х житлових будинках та відремонтовано ліфтове обладнання одного 

житлового будинку (вул. Л.Карастоянової, 29 (ОСББ «Лілія-29»)); 

 відшкодовано з міського бюджету відсотки за залученими 

кредитами по впровадженню енергозберігаючих заходів для ОСББ; 

 виготовлені проектні документації на капітальний ремонт 

житлових будинків та проведено їх експертизу. 

З метою реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках 

міста, в яких створені та функціонують ОСББ проведено два конкурси  

проектів з  реалізації енергоефективних  заходів та один конкурс з 

благоустрою територій, прилеглих до будинків. В кожному з цих конкурсів 

визначено по чотири переможці, тобто 12 об’єднань.  

Крім того, з метою стимулювання  діяльності  об'єднань співвласників,  

які самостійно  господарюють  у своїх будинках  та покращення  взаємодії  

мешканців  з органами  місцевого  самоврядування   організовано  міський  

конкурс  «Краще  ОСББ  нашого  міста». За результатами конкурсу 

визначено також 4 переможці. 

За кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний 

розвиток міста виконані роботи по капітальному ремонту покриття 

внутрішньобудинкових проїздів біля 22-х багатоквартирних житлових 

будинків та встановлено чотири дитячих ігрових майданчика. 

Співфінансування з міського бюджету складає 632,8 тис.грн.  

Кошти   субвенції  з  обласного  бюджету  спрямовано на капітальний  

ремонт заповнень  віконних  та  дверних  прорізів  в  під'їздах  житлових  

будинків та на придбання та встановлення 14 дитячих і спортивних 

майданчиків та спортивного інвентарю (вул. Одеська, 42-а, 66-а,  

Європейська, 10, 124,  Братів Міхеєвих, 2-Б, 6, 5,  Михайла Грушевського, 22, 

пл. Соборна, 22, вул. Мостова, 1/2,  Чехова, 4,  Шолом Алейхема, 26,  

Вінницька, 25, Шевченка, 25а).  

 

 

Дорожнє господарство 

 

 У звітному періоді на проведення робіт з капітального та поточного 

ремонтів доріг вулиць та тротуарів міста використано кошти міського 

бюджету в сумі 5505,5 тис.грн., на: 

- поточний ремонт доріг 31 вулиці міста;  

- виготовлення проектних документацій на капітальний ремонт доріг 

вулиць міста; 

- виготовлення проектної документації на будівництво світлофорного 

об’єкта на перехресті вул. Житомирська – вул. Цадика; 



- капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиць 

Короленка – Житомирської та вулиць Європейська – Данилівська. 

Виконання  робіт  з  капітального  ремонту  дорожнього  покриття   

доріг  вулиць  міста,  кошторисна  вартість якого  становить 27,2 млн. грн.,  

очікується  за  рахунок  коштів  дорожнього  фонду  державного  бюджету.   

 Встановлено засоби примусового зниження швидкості на пішохідних 

переходах «лежачі поліцейські» за адресами: вул. Семенівська (р-н НВК 

№10), вул. Бистрицька ( р-н ЗОШ №11), вул. Інтернаціоналістів (р-н 

житлових будинків № 22-28), вул. Шевченка (розташування ліцею №15 та 

ДНЗ №16), вул. Червона (р-н ЗОШ №7), вул. Білопільська (р-н колегіуму 

№14). На що з міського бюджету виділено 74,7 тис.грн. 

 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

 

На розвиток галузі водопровідно-каналізаційного господарства   з 

міського бюджету за 9 місяців 2019 року було використано   

10 324,8 тис. грн., з них: 

 324,8 тис. грн. на першочергові об’єкти водопровідно-

каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту, 

реконструкції або будівництва; 

 10 000,0 тис. грн. на погашення  заборгованості  з різниці   між  

фактичною вартістю послуг  з централізованого  водопостачання  та 

водовідведення  по населенню (перша  група  споживачів)  та бюджетним 

установам і організаціям  (друга група споживачів)  та тарифами   МКП 

«Бердичівводоканал».  

 Роботи з поточного ремонту мереж водопостачання і водовідведення та 

аварійно-ремонтні роботи проводяться за кошти МКП «Бердичівводоканал». 

 

Теплове господарство 

 

Для підтримки  теплового господарства міста у звітному періоді з 

міського бюджету виділено коштів в сумі 1 450,3  тис. грн.,   з них 1300,0 тис. 

грн. на відшкодування різниці в тарифах по першій групі споживачів 

(населення) за послуги з надання теплової енергії КП «Бердичівтеплоенерго» 

та 150,3 тис. грн. на капітальний ремонт котелень КП «Бердичівтеплоенерго» 

з заміною теплотехнічного обладнання (співфінансування).   

Аварійно-відновлювальні роботи на мережах теплопостачання 

підприємство виконує  за власні кошти.   

 

Благоустрій 

 

 Програмою розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою міста Бердичева на  утримання  та поточний   ремонт  об'єктів  

благоустрою у 2019 році з міського бюджету передбачено кошти в сумі 

24756,6 тис.грн. Фактично за 9 місяців поточного року використано 15 800,3 

тис.грн.  

 

 



 За вказані  кошти  виконувались роботи: 

-  по ліквідації підтоплень  вулиць міста та утриманні в належному стані 

вуличної дорожньої мережі (розчищення решіток зливової каналізації 

(415) та колодязів (66), прокладення 58 мп бетонних лотків, ремонт 9 

колодязів, утримання 34,4 км зливової каналізації, реставрація (151) 

дорожніх знаків та встановлення (88) тимчасових дорожніх знаків, 

замінено (73) лампочки в світлофорних об’єктах); 

- по поточному ремонту дорожнього покриття міста (ямковий ремонт 

покриття дорожнього покриття (площею 3245,5 м2) вулиць та 

провулків міста, грейдерування (1710 м2) вулиць та провулків);  

- з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ (ліквідація (22) стихійних 

сміттєзвалища); 

- тощо (відлов (62) безпритульних тварини).  

 Продовжується робота щодо озеленення  міста та догляду за зеленими 

насадженнями. За 9 місяців 2019 року  в місті видалено 144 сухостійних, 

хворих і аварійних дерев, кроновано – 225 дерев, омолоджено – 41 дерево та 

висаджено 126 саджанців. 

 Працівниками  МКАРС  обслуговується  161,1 км мереж  зовнішнього  

освітлення  та біля 5,0 тис. шт.  світлоточок.   

 Також, на території міста розташовані різного типу рекламні 

конструкції на які отримано відповідні дозволи. Станом на 30.09.2019 року  

укладено 263 договори на тимчасове користування місцем розташування 

рекламного засобу. За 9 місяців 2019 року до міського бюджету від 

розміщення зовнішньої реклами надійшло коштів в сумі 650,5 тис.грн. 

  

Освіта 

 

У звітному періоді на галузь освіти міста виділено кошти в сумі 170,8 

млн.грн., з яких 73,4 млн.грн. складає освітня субвенція з державного 

бюджету на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів 

загальної середньої освіти. 

Мережу закладів освіти міста, як і в попередній період складають 13 

закладів дошкільної освіти, 15 закладів загальної середньої  та 2 заклади 

позашкільної освіти.   

З метою забезпечення права дітей із особливими освітніми  потребами 

віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти у 

місті працює інклюзивно-ресурсний центр. 

Для дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку, на рівні 

минулих років функціонує мережа спеціальних та санаторних груп (29 

спеціальних та 2 санаторних). 

У всіх школах міста організовано індивідуальне навчання для 60 учнів, 

які за станом здоров’я навчаються на дому. 

На базі шкіл №№ 1,4,10,11,14 та 18, як і в попередні роки, забезпечено 

роботу шести логопедичних пунктів.   

Відкрито 4 спеціальні класи при ЗОШ № 18, де 47 дітей навчалися за 

програмами спеціалізованих шкіл для дітей з фізичними та (або) психічними 

вадами. 



Продовжували реалізовуватись інноваційні проекти, а саме: 

- «Навчання через дію» ЛЕГО-конструювання  у дошкільних закладах  

№№ 15, 16, 22, 26, 28; 

- «Інтелект України» для учнів першого класу НВК № 10. 

Для реалізації творчих здібностей учнів працюють – Центр 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова та Бердичівська дитячо-юнацька 

спортивна школа ім. В.О. Лонського, кількість гуртків та секцій в яких 

залишилась на рівні минулого року. 

Значні кошти міського бюджету спрямовуються на покращення 

матеріально-технічної бази закладів освіти.  Протягом звітного періоду:  

 проведено капітальний ремонт їдальні ЗОШ № 11, веранди ЗДО 

№ 5, покрівлі ЗДО № 17 і 7 та зали боксу Бердичівської ДЮСШ 

ім. В.О.Лонського;  

 Ремонт спортивної зали ЗОК № 14; 

 Придбано комп’ютери для ЗОШ № 5, електроплити для БМГГ № 

2, ЗОШ № 5, БМЛ № 15, пральні машини для ЗДО № 4; 

  Замінені вікна на енергозберігаючі в ЦПО ім. Разумкова та ЗДО 

№ 15. 

За рахунок коштів міського бюджету проведені поточні ремонти у 

закладах освіти на загальну суму близько 500 тис.грн. 

Для забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти в 

рамках реалізації проекту Нової Української школи придбано дидактичні 

матеріали, сучасні меблі та комп’ютерне обладнання на загальну суму 2,3 

млн. грн., з яких 1,6 млн. грн. складає державна освітня субвенція та 0,7 

млн.грн. – співфінансування з міського бюджету.  

 За рахунок коштів іншої субвенції у сумі майже 580 тис.грн.  придбано 

обладнання і предмети довгострокового користування для дошкільних та 

загальноосвітніх закладів. 

  Продовжується будівництво дошкільного навчального закладу на 200 

місць по вул. Братів Міхеєвих, 2а. На реалізацію даного проекту у звітному 

періоді з міського бюджету використано 1,9 млн. грн.  

 

Охорона здоров’я 

   

2019 рік в охороні здоров’я відзначився початком співпраці з 

Національною службою здоров’я, так як фінансування первинної медичної 

допомоги відбувається уже не за рахунок медичної субвенції.   

Слід зауважити, що всі медичні заклади отримали статус 

«комунального неприбуткового підприємства», тобто отримали можливість 

реалізувати себе повноцінними учасниками ринку медичних послуг.  

   Протягом 9 місяців 2019 року на утримання галузі охорони здоров’я 

використано коштів в сумі 62,5 млн. грн., з них кошти медичної субвенції з 

державного бюджету та цільових державних програм – 45,2 млн.грн. 

 Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста 

протягом звітного періоду в закладах охорони здоров’я проведені поточні 

ремонти приміщень, придбано обладнання і предмети довгострокового 

користування на що використано більш як 1,5 млн. грн.  



Крім того, постійно надається безкоштовне забезпечення 

медикаментами пільгових категорій громадян. Видатки на даний напрямок   

збільшились на 15 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і 

склали 2022,7 тис. грн. 

За звітний період було придбано продуктів дитячого харчування для 

дітей першого та другого року життя на суму 71,3 тис. грн. та забезпечено 

безкоштовним дитячим харчуванням 24 дітей із малозабезпечених сімей. 

З державного бюджету використано за 9 місяців 2019 року на 

фінансування програм: 

-  «Доступні ліки»  - 530,1 тис. грн., починаючи з 1 квітня відшкодування 

даних виплат перейшло до Національної служби здоров’я України; 

- Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий 

діабет – 1970,0  тис. грн. ( з них за рахунок державного бюджету – 1670,0 

тис.грн. та 299,0 тис.грн. з міського бюджету за для уникнення 

заборгованості перед аптечними закладами та забезпечення в повному обсязі 

хворих інсулінами). 

 Слід зазначити, що спільно з інститутом громадянського суспільства та 

Семенівською ОТГ в квітні 2019 року підписано меморандум про 

співробітництво між громадами. Також підготовлено для реалізації спільний 

проект «Створення сучасної системи ранньої діагностики  виявлення 

онкозахворювань та захворювань на туберкульоз для жителів Семенівської 

ОТГ та міста Бердичева» підписано відповідний договір та зареєстровано в 

Міністерстві розвитку громад та територій.  

В 2019 році продовжується компанія з вибору сімейного лікаря, станом 

на 01.10.2019 року 86,8% бердичівлян вже обрали свого лікаря (по Україні 

цей показник складає 78,1%. 

 

Культура 

 

На фінансування галузі культури Бердичева з міського бюджету станом 

на 01 жовтня 2019 року використано 20,3 млн. грн., у т.ч. 431,4 тис. грн. (на 

фінансування загальноміських заходів, серед яких слід відмітити цикл 

новорічно-різдвяних свят, Церемонію відзначення перемог, досягнень, 

здобутків бердичівлян,  заходи з відзначення пам’ятних історичних дат: Дня  

визволення міста Бердичева,  Дня Соборності України, Дня Героїв Небесної 

Сотні, Дня Пам’яті та примирення, Дня Перемоги, Дня матері, Дня сім’ї, 

Дня вишиванки та Дня Європи,  Дня Конституції України, Дня міста 

Бердичева, Дня вшанування пам’яті жертв голокосту в м. Бердичеві, Дня 

захисника України, а також заходи в рамках Днів польської та Днів 

французької культури. ) Загалом за півріччя проведено 205 заходів. 

Було забезпечено участь аматорів та учнів мистецьких шкіл у 

Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. 76 молодих людей 

отримали свій перший професійний документ, ставши випускниками 

музичної та художньої шкіл. 

Протягом дев’яти місяців у Театрі на Європейській проведено 17 

вистав, з яких власних – 7 («Фріда» та «Чоловік з Рангуна») та гастролюючих 

колективів – 9, які відвідало майже 7 тисяч глядачів.  



Протягом звітного періоду зміцнено матеріально-технічну базу 

закладів культури: 

МПК імені Шабельника О.А. – проведено поточний ремонт 

протипожежної завіси театрального залу (199,0 тис.грн.), придбано і 

встановлено протипожежні двері (103,2 тис.грн.), проектори, придбано 

сценічний одяг та взуття, обладнання, кондиціонери, систему 

відеоспостереження, комп’ютерне обладнання, встановлено 

металопластикові вікна тощо; 

 У художній школі – придбано меблі, мольберти та впроваджено 

протипожежні заходи;   

У музичній школі – придбано музичне обладнання та здійснена 

зарядка вогнегасників; 

У музеї історії міста Бердичева – відремонтовано фасад, придбано 

комп’ютерне обладнання; 

У міській централізованій бібліотечній системі – придбано принтер, 

ноутбук, проектор, акустична система, мікшерний пульт, планшет, 

фотоапарат тощо. 

 

Захист прав дитини 

 

Станом на 01.10.2019 року на обліку в службі у справах дітей 

перебуває 127 дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, із 

них під опікою – 105 дітей, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях – 5, в державних інтернатних закладах – 11, в професійно-технічних 

навчальних закладах - 6. 

В місті функціонує 5 прийомних сімей в яких виховується 10 дітей. 

Протягом 9 місяців 2019 року до Бердичівського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді звернулася 1 особа, яка виявила бажання 

створити прийомну сім’ю та 1 особа, яка виявила бажання стати патронатним 

вихователем. Триває первинний відбір. 

Створено реєстр житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування м. Бердичева, який постійно оновлюється. 

На обліку у службі перебуває 53 дитини, які опинилися в складних 

життєвих обставинах і виховуються в 29-ти  сім’ях. Ці сім’ї регулярно 

відвідуються працівниками служби  у справах дітей з метою з’ясування умов 

проживання дітей, проводиться профілактична робота з їх батьками, 

надається соціальна підтримка у вирішенні життєвих проблем, ведеться 

електронний облік таких дітей. 

З метою запобігання негативним проявам в дитячому середовищі, 

недопущення бездоглядності та безпритульності дітей, службою у справах 

дітей протягом звітного періоду  проведено 46 рейдів «Діти вулиці» та 

«Вокзал», з яких 3 - в нічний час. Виявлено 15 дітей, з них двоє під час 

нічних рейдів. Обстежено матеріально-побутові умови 99 сімей, вилучено 2 – 

є дітей та поміщено до ЦМЛ, попереджено 40 батьків про відповідальність за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків, ініційовано притягнення 9 

батьків до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, проведено 64 індивідуальних профілактично-

роз’яснювальних бесіди з батьками щодо належного виконання ними 



обов’язків по виховання своїх дітей. Подано до Бердичівського 

міськрайонного суду 3 позовні заяви про позбавлення батьків батьківських 

прав відносно дітей, у зв’язку з ухиленням від виконання батьківських 

обов’язків. 

Протягом звітного періоду проведено 11 засідань комісій з питань 

захисту прав дитини на яких розглянуто 127 питань.  

 

Фізична культура і спорт 

 

  

 Збережено мережу дитячо – юнацьких спортивних шкіл, установ та 

об’єктів спортивної інфраструктури. 

Протягом звітного періоду спортсмени міста Бердичева брали участь у 

спортивних змаганнях різних рівнів та видів, на яких вибороли велику 

кількість призових місць.  
              Зміцнювалась матеріально-технічна база закладів фізкультури і спорту. 

За кошти міського бюджету за 9 місяців 2019 року  для ДЮСШ м. Бердичева 

було придбано 20 футбольних м’ячів для відділення футболу на загальну 

суму 9,0 тис.грн. та спортінвентар для відділення важкої атлетики  (гантелі, 

бліни, диски, грифи для штанги, перекладини) на загальну суму 85,5 тис. грн. 

  Здійснено поточний ремонт підлоги зали для занять важкою атлетикою 

ДЮСШ в м.Бердичеві на суму 92,0 тис.грн. 

  Придбано для роботи ДЮСШ м. Бердичева комп’ютерну техніку на 

загальну суму 25,3 тис.грн. 

         У звітному періоді продовжено капітальний ремонт комунальної 

установи «Міський плавальний басейн». Зокрема, проведено роботи з 

утеплення фасаду та дооблаштовано котельню міського плавального басейну 

двома новими котлами. На реалізацію даного проекту у звітному періоді з 

міського бюджету виділено 3,1 млн. грн. 

 

Соціальний захист населення 

 

Протягом 9 місяців 2019 року державні види допомоги отримали 5976 

родин з дітьми на загальну суму 75,7 млн. грн., що на 8 тис. грн., або на 

1% менше ніж за аналогічний період минулого року. 

УПСЗН постійно проводить широку інформаційно-роз’яснювальну 

роботу з питань надання житлових субсидій. 

Станом на 1 жовтня 2019 року: 

- субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг призначено 7019 домогосподарствам на загальну суму 81,7 млн. грн.; 

- субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 

призначено 11 домогосподарствам на загальну суму 41,5 тис. грн. 

Середній розмір субсидії становить 308,22 грн. 

Станом на 01.10.2019 року чисельність пільговиків, облікованих у 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги становить 21688 осіб. 

 



Виплата всіх видів державних допомог проводиться  відповідно до 

діючого законодавства в повному обсязі в установлені терміни, 

заборгованості з виплат відсутня. 

Профінансовано за рахунок міського бюджету компенсаційні виплати 

на пільгове перевезення автомобільним транспортом окремим категорія 

громадян в сумі 6,6 млн. грн. та залізничним транспортом – 602,6 тис. грн., за 

послуги зв’язку – 348,0 тис.грн.. 

(На відшкодування пільг за надані ЖКП інвалідам по зору та 

почесним громадянам міста нараховано та профінансовано 504,2 тис.грн. 

З міського бюджету протягом 9 місяців 2019 року виплачено: 

- матеріальну допомогу 5 пораненим військовослужбовцям  

учасникам АТО    на загальну суму 48,0 тис. грн.  

- матеріальну допомогу  54 особам (членів сімей та учасників АТО)  

на суму 18,9 тис.грн. 

- 66 учасникам АТО та ООС  допомогу на лікування в сумі 55,2 

тис.грн. (спів фінансування з обласним бюджетом); 

- матеріальну допомогу в сумі 3,0 тис.грн. на поховання члену сім'ї 

загиблого учасника АТО; 

- матеріальну допомогу 7 внутрішньо переміщеним особам з 

тимчасово окупованої території та районів проведення ООС, як таким, 

що потрапили у важкі життєві обставини на суму 1,9 тис.грн.) 

Виплачено  одноразову адресну грошову допомогу 643 громадянам 

міста на суму 202,8 тис. грн.  

З початку року було проведено 8 виїзних прийомів «мобільного 

соціального офісу», на яких прийнято 103 особи та надано 143 консультації з 

різноманітних питань соціального захисту та правової допомоги. Одночасно, 

під час здійснення виїзних прийомів, приймаються заяви на призначення 

субсидій  та державних соціальних допомог.  

Протягом 9 місяців  2019 року  управлінням  проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу  серед населення міста з питання монетизації 

субсидій, а саме проведено 2 засідання круглого столу  із представниками  

АТ «Ощадбанк» та Бердичівського  об’єднаного управління Пенсійного 

фонду, проведені  зустрічі в колективах  міста, із громадськими 

організаціями міста, здійснювалися  виступи керівника на місцевому радіо та 

на телебаченні.  В друкованих засобах масової інформації  розміщено  23  

інформації, було зроблено 15 оголошень на місцевому радіо,  організовано 11 

виступів начальника управління на  місцевому  телебаченні  ТРК  «ВІК» та 

радіо «Лайф –ФМ», начальником управління надано інтерв’ю  кореспонденту 

газети «Бердичівський погляд» та «РІО Бердичів», 23 інформації  розміщено  

на   офіційному  сайті  міста, також інформації  публікуються  в соціальних   

мережах.    

У зв’язку із збільшенням повноважень, покладених державою на 

управління, та створення умов для більш комфортного прийому громадян 

було виділене додаткове приміщення, що знаходиться за адресою вул. 

Семенівська, 3, яке почне функціонувати з початку 2020 року.                   

У Бердичівському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування станом на 01.10.2019 року отримують соціальні послуги 1580 



осіб, з них 241 особа з інвалідністю. На утримання територіального центру з 

міського бюджету за 9 місяців 2019 року виділено 3,6 млн. грн. 

           З міського бюджету протягом звітного періоду профінансовано 100 

тис.грн. на гаряче харчування малозабезпеченим одиноким громадянам. 

Придбано та рознесено по домівкам 816 продуктових наборів на суму 141,2 

тис.грн. 

В місті функціонує КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю», в якому упродовж звітного періоду пройшли реабілітацію 104 

дитини. На утримання Центру  з початку 2019 року використано 758,9 

тис.грн. з міського бюдету 

 

Центр надання адміністративних послуг 

 

 З метою забезпечення нагальних потреб жителів міста центром надання 

адміністративних послуг за 9 місяців 2019 року було надано 9885 

адмінпослуг. 

 Найбільше звернень, в кількості 3107, надійшло від громадян щодо 

видачі довідок про реєстрацію місця проживання особи та 1904 звернення з 

питань державної реєстрації права власності та інших речових прав на 

нерухоме майно. 

 Крім того, центром надання адміністративних послуг надано: 

 2067 послуг реєстрації місця проживання особи; 

 795 послуги зняття реєстрації місця проживання особи; 

 490 послуг реєстрації земельної ділянки, надання відомостей з 

державного земельного кадастру, викопіювання; 

 181 витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельних ділянок; 

 151 довідок про перебування на квартирному обліку та інші.  

Адміністраторами центру у звітному періоді складено 328 постанов про 

адміністративне правопорушення від яких надійшло до міського бюджету 

84,2 тис.грн.. 

Надходження до міського бюджету від адміністративних зборів  та 

плати за надання інших адміністративних послуг зросли на 26,4 % або 820,1 

тис.грн. та склали 3923,3 тис.грн. (це у т.ч., які надавались також іншими 

надавачами послуг). 

Слід зазначити, що місто стало переможцем відбору учасників Фази 

Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних 

послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою». За результатами 

реалізації проекту ЦНАП буде оснащено сучасними меблями, комп’ютерною 

технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням та проведено 

навчання персоналу.  

Також, збільшиться кількість послуг, які будуть надаватися через 

ЦНАП до 153 із 122. Відповідно планується збільшення адміністраторів до 

22 (з 7 у 2019 році).   

 

 

 

 



Демографічна ситуація 

 

Станом на 01 вересня 2019 року чисельність наявного населення міста 

Бердичева становила 75098 осіб. За  січень-серпень 2019 року населення 

міста зменшилось на 341 особу. Зменшення відбулося за рахунок природного 

скорочення населення та міграційних процесів. 

 За даними Бердичівського міськрайонного відділу Державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Житомирській області за 9 місяців 2019 року зареєстровано 501 шлюб, що на 

57 шлюбів або 13 % більше ніж аналогічного періоду минулого року. 

 У звітному періоді кількість розлучень становить 198, що на 29 

розлучень або на 17% більше відповідного періоду минулого року. 

 В пологовому відділенні центральної міської лікарні за 9 місяців 

народилося 617 дітей, з них 334 хлопчики та 283 дівчаток. 

  

  

 


