
Інформація 

про підсумки виконання програми економічного і соціального  

розвитку міста  за  2019 рік та  І півріччя 2020 року  

 

           За 2019 рік обсяг надходжень до міського бюджету по доходах склав 

724,7 млн.грн., що на 18,2% 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 січня 2020 року до загального фонду мобілізовано 

податків і зборів на суму  322,0 млн.грн. (101,7 %). Приріст надходжень по 

власних та закріплених доходах проти відповідного періоду минулого року 

склав 18,5 % або 50,2 млн.грн. 

  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 20,1 млн.грн. 

Субвенцій з державного та обласного бюджетів надійшло на загальну суму 

362,0 млн.грн. 
До спеціального фонду бюджету міста надійшло коштів в сумі              

20,4 млн.грн., що становить 97,7% запланованих показників звітного періоду, з 

них: до бюджету розвитку –  2,4 млн.грн..  

 При виконанні міського бюджету протягом 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.  

 

 За даними управління статистики промисловими підприємствами міста 

Бердичева протягом 2019 року реалізовано продукції на суму 3296,1 

млн.грн., що на 15,3% більше відповідного періоду минулого року та складає 

7,3 % до всієї реалізованої продукції по області. 

 За 2019 рік порівняно з аналогічним періодом минулого року у всіх 

галузях промисловості міста збільшились обсяги реалізованої продукції, 

зокрема найбільше збільшила галузь машинобудування – на 65%. 

    Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами у 2019 році порівняно з 

аналогічним періодом минулого року зменшився на 2,3 % і склав 25,0 

млн.дол.США, імпорт товарів зріс на 11,9 % та склав 27,6 млн.дол.США.  За 

2019 рік  ввозилось із закордону товарів на 2,6 млн.дол. США більше ніж 

експортувалось.  

У загальному обсязі як експорту так і імпорту товарів найбільшу 

питому вагу займають текстильні матеріали та вироби (експорт – 57%, імпорт 

– 34 %). 

 Аналіз географічної структури експорту та імпорту свідчить, що 

найбільше товарів експортується до країн Європи: експорт - 86%, імпорт – 

81%. 

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. 

 На території міста продовжує працювати 27 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 31 грудня 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.  

Продовжується системна робота з енергомоніторингу. За результатами 

своєчасного реагування на зміни показників у 2019 році вдалося скоротити 

енергоспоживання на 8-12% по практично усім видам енергоносіїв. 

В результаті успішної співпраці з міжнародними інституціями 

протягом звітного періоду отримано та узгоджено пропозицію фінансування 

проекту по КП «Бердичівтеплоенерго», який спрямований на заміну 

енергоспоживаючого обладнання на 11 котельнях міста кошторисною 

вартістю 12,0 млн.грн. 

Станом на 01.07.2020 заключні відповідні договори гранту, кредиту та 

місцевої гарантії, оголошено тендер (на стадії розгляду пропозицій).  

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., з них: 

- 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. 

В липні  цього року отримано погодження Мінфіном обсягу та умов 

для отримання місцевого запозичення на суму 1,0 млн.євро. 

На сьогодні на стадії завершення виготовлення проектно-кошторисної 

документації. 

 

В 2019 році оновлено офіційний сайт міської ради. Ґрунтовно 

перероблено структуру і наповнення ресурсу (складається з понад 220 

сторінок з актуальною інформацією). Сайт дружній до мобільних пристроїв а 

необхідні функції винесені в окремі сервіси. 

Ще одним важливим аспектом стала розробка та затвердження бренд 

буку міста, що включив у себе логотип та слоган. Затвердження айдентики 

сприятиме популяризації міста Бердичева, розвитку його туристичної  

привабливості, формування позитивного іміджу міста в межах України та за 

кордоном. 

 

 Станом на 01 січня 2020 року кількість фізичних осіб-підприємців, які 

перебувають на обліку в Бердичівській ОДПІ (за ознакою «основний 

платник») збільшилось на 101 особу порівняно з аналогічним періодом 

минулого року та складає 3495 осіб, з них, які обрали спрощену систему 



оподаткування – 3014 осіб.  Порівняно з аналогічним періодом минулого 

року кількість підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування 

збільшилась на 183 особи або 6,5 %.  

 У загальній структурі фізичних осіб-підприємців за видами діяльності 

найбільшу питому вагу займають суб’єкти господарювання, які здійснюють 

торгівельну діяльність – це 58%, 19 % надають  індивідуальні послуги 

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

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

кількості фізичних осіб-підприємців, операції з нерухомим майном та оренда 

– 3% тощо. 

 За 2019 рік реєстраторами зареєстровано 597 суб’єктів 

господарювання, в тому числі: юридичних осіб – 30, фізичних осіб – 567. 

Припинили свою діяльність 490 суб’єктів господарювання, з них: юридичні 

особи – 16, фізичні особи – 474. 

 У звітному періоді суб’єктам господарювання виділено 37 земельних 

ділянок загальною площею 488 338 кв.м., з них: під виробництво – 479 350 

кв.м. (21 земельна ділянка), для комерційного використання – 8 988 кв.м. 

(16). 

Обсяг роздрібного товарообороту за січень – вересень 2019 року склав 

947,4 тис.грн. що на 9,3 % більше порівняно з відповідним періодом 

минулого року. (Очікуваний обсяг роздрібного товарообороту за 2019 рік 

складе 1340,7 млн.грн.) Питома вага товарообороту міста у загальному 

обороті роздрібної торгівлі області складає 8% (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 60 режимів роботи закладів торгівлі, 

ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.  

Розглянуто 156 звернень громадян з питань захисту прав споживачів, з 

них 141 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 16 засідань, на яких заслухано 211 керівників та проведено 37 

рейдів – обстежень і вивчень у 330 роботодавців з метою інформування щодо 

легалізації трудових відносин. За результатами  проведеної роботи 

зареєстровано 327 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 2019 рік погашено заборгованості до міського бюджету в 

сумі 2,1 млн.грн. 

 

 Протягом звітного періоду послугами Бердичівського міського центру 

зайнятості скористалися 3022 безробітних осіб.  

 Працевлаштовано 2727 осіб, в тому числі 697 осіб, які мали статус 

безробітного.  



За даний період 714 роботодавців співпрацювали з Бердичівським 

міським центром зайнятості. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями 

становила 4204 одиниці, що на 115 вакансії більше минулорічного показника.  

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

працевлаштовано 16 безробітних та відшкодовано роботодавцям 168,6 

тис.грн. ЄСВ. 

 460 безробітних проходили професійне навчання, з яких 119 

безробітних проходили навчання безпосередньо на виробництві. Рівень 

працевлаштування після закінчення професійного навчання складає 95 %. 

Протягом звітного періоду 4 осіб віком старше 45 років отримали 

ваучери для оплати навчання. 

Розроблено цикл тренінгів «Основи бізнес планування» та проведено 4 

тренінги для безробітних. Двоє безробітних отримали допомогу по 

безробіттю одноразово для започаткування власної справи на загальну суму 

82,4 тис.грн. 

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5962 грн. 

Станом на 1 січня 2020 року на одне вільне робоче місце претендувало   

3 безробітних. 

 

У місті продовжувалось будівництво житла та об’єктів комерційного 

призначення. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію 

у 2019 році склала 11377 м2 або у 6 разів більше  відповідного періоду 

минулого року.   

           Відділом ДАБК за вищевказаний період видано 5 сертифікатів про 

готовність до експлуатації (за класом наслідків СС2). За видані сертифікати, 

до місцевого бюджету замовниками будівництва сплачено коштів в сумі          

45,8 тис.грн.. 

 Здійснено 28 перевірки у сфері містобудування. За виявлені 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності замовників будівництва 

притягнуто до адміністративної відповідальності за 27 складеними 

проколами на суму  131,0 тис.грн..  

 Направлено забудовникам 24 приписи щодо усунення правопорушень у 

сфері містобудівної діяльності. 

  

Діяльність підприємств житлового господарства міста спрямована на 

надання якісних послуг з утримання житлового фонду міста та 

прибудинкових територій. 

За звітний період на капітальний ремонт житлового фонду, його 

утримання та благоустрій прилеглих територій  використано 13034,6 тис.грн., 

з них кошти  державного бюджету склали 5472,2 тис.грн., обласного 

бюджету – 1098,9 тис.грн., міського бюджету – 6463,5 тис.грн. 

За кошти міського бюджету виконано: 

 капітальний ремонт: 

 житлових будинків по вул. Миру, 2 та Чкалова, 6; 

 покрівель двох житлових будинків; 

 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);  

 внутрішньобудинкових систем газопостачання житлового 

будинку по вул. Героїв України, 12; 

 внутрішньобудинкових мереж водопостачання; 

 покриття внутрішньобудинкових проїздів; 

 аварійно-відновні та невідкладні роботи в двох житлових 

будинках, що пошкоджені внаслідок пожежі (вул. Шевченка, 18/2 та ІІ пров. 

Червоний, 23); 

 роботи по підсиленню стін фасаду житлового будинку по пров. 

Євгена Старікова, 11;  

 експертне обстеження ліфтів, що пропрацювали 25 років у 10 

житлових будинках та відремонтовано ліфтове обладнання у трьох  житлових 

будинках; 

 відшкодовано з міського бюджету відсотки за залученими 

кредитами по впровадженню енергозберігаючих заходів для ОСББ; 

 проведено демонтаж аварійного житлового будинку по вул. 

Вінницькій, 14; 

 замінено заповнення віконних прорізів на сходових клітинах на 

енергозберігаючі у трьох житлових будинках та в одному будинку замінено 

вхідні двері до під’їздів; 

 придбано один спортивний майданчик та 34 сміттєвих 

контейнери; 

 виготовлені проектні документації на капітальний ремонт 

житлових будинків та проведено їх експертизу. 

Проведено два конкурси  проектів з  реалізації енергоефективних  

заходів у житлових будинках міста, в яких створено та функціонують ОСББ 

та конкурс з благоустрою територій, прилеглих до будинків. В кожному 

конкурсі визначено по чотири ОСББ.  

Організовано  міський  конкурс  «Краще  ОСББ  нашого  міста».  

Конкурсна  комісія  здійснила  моніторинг  проведення  учасниками  

конкурсу  робіт  з ремонту  будинку, благоустрою  прилеглої  території,  

стану  дитячих  ігрових  та   спортивних  майданчиків.  За  результатами  

проведеного  конкурсу визначено переможців, які отримали відповідні  

грошові премії. 

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.  

Кошти   субвенції  з  обласного  бюджету  спрямовано на капітальний  

ремонт заповнень  віконних  та  дверних  прорізів  в  під’їздах  житлових  

будинків, на придбання та встановлення 16 дитячих і спортивних 

майданчиків та спортивного інвентарю, на придбання спортивного інвентарю 

для ігрових видів спорту для ОСББ «Криниченька-14» та на придбання 

огорожі для дитячого спортивного майданчика на пл. Соборній, 22. 

 

 



 На капітальний ремонт дорожнього фонду міста у 2019 році виділено 

7161,3 тис.грн., з яких 597,2 тис.грн. – кошти державного бюджету, 300,0 

тис.грн. – кошти обласного бюджету та 6264,1 тис.грн. – кошти міського 

бюджету. Фактично використано – 7160,9 тис.грн..  

 Крім того, роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття 

вулиць міста виконувались за рахунок коштів Державного дорожнього фонду 

на суму 13149,0 тис.грн. 

 За вказані кошти міського бюджету виконано: 

- поточний ремонт доріг 31 вулиці міста;  

- виготовлено проектні документації на капітальний ремонт доріг вулиць 

міста; 

- виготовлено проектну документацію та встановлено світлофорний 

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

- капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиць 

Короленка – Житомирської та вулиць Європейська – Данилівська. 

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) та вул. Червона (р-н ЗОШ №7).  

 

На розвиток галузі водопровідно-каналізаційного господарства   з 

міського бюджету протягом 2019 року було використано   

13 049,9 тис.грн., з них: 

 2249,9 тис.грн. на першочергові об’єкти водопровідно-

каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту, 

реконструкції або будівництва та виготовлення проектних документацій; 

 10 800,0 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». 

 

Для підтримки  теплового господарства міста у звітному періоді з 

міського бюджету виділено коштів в сумі 6 756,3  тис.грн.,   з них 6600,0 тис. 

грн. на відшкодування різниці в тарифах по першій групі споживачів 

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

та 156,3 тис.грн. на виготовлення проектної документації на капітальний 

ремонт котелень КП «Бердичівтеплоенерго» з заміною теплотехнічного 

обладнання.   

Аварійно-відновлювальні роботи на мережах теплопостачання 

підприємство виконує  за власні кошти.   

 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 

24350,2 тис.грн. Фактично використано 24 169,2 тис.грн.  



 За вказані  кошти  виконувались роботи по розчищенню 567-ми 

решіток зливової каналізації та 94 колодязів, прокладено 122 мп бетонних 

лотків, відремонтовано 12 колодязів, проводилось утримання 34,4 км 

зливової каналізації, відреставровано 237 дорожній знак та встановлено 93 

тимчасових дорожніх знаки, замінено 124 лампочки в світлофорних об’єктах, 

проведено ямковий ремонт покриття площею 3710 м2 вулиць та провулків 

міста, прогрейдеровано 2231 м2 вулиць та провулків, ліквідовано 27 

стихійних сміттєзвалища тощо.  

 Продовжується робота щодо озеленення  міста та догляду за зеленими 

насадженнями. Протягом 2019 року  в місті видалено 150 сухостійних, 

хворих і аварійних дерев, кроновано – 353 дерева, омолоджено – 70 старих 

дерев та висаджено 126 садженців. 

 Працівниками  МКАРС  обслуговується  161,1 км мереж  зовнішнього  

освітлення  та 4,8 тис.шт.  світлоточок.   

 Також, на території міста розташовані різного типу рекламні 

конструкції на які отримано відповідні дозволи. Станом на 01.01.2020 року  

укладено 259 договорів на тимчасове користування місцем розташування 

рекламного засобу. За 2019 рік до міського бюджету від розміщення 

зовнішньої реклами надійшло коштів в сумі 946,7 тис.грн., що на 23 % або 

178,7 тис.грн. більше аналогічного періоду минулого року. 

 

За звітний період на галузь освіти міста виділено кошти в сумі 238,0 

млн.грн., з яких 100,7 млн.грн. або 42,3 % складає освітня субвенція з 

державного бюджету на виплату заробітної плати педагогічним працівникам 

закладів загальної середньої освіти, решта – кошти міського бюджету (на 

утримання закладів дошкільної та позашкільної освіти, забезпечення 

харчування дітей у початкових класах та дітей пільгових категорій, оплату 

праці обслуговуючого та технічного персоналу шкіл та енергоносії). 

Успішній роботі галузі сприяла потужна фінансова підтримка з 

бюджету міста. Це дозволило повністю зберегти мережу освітянських 

установ.   

З метою забезпечення права дітей із особливими освітніми  потребами 

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

місті створено інклюзивно-ресурсний центр. 

Продовжували реалізовуватись інноваційні проекти «Навчання через 

дію» та «Інтелект України». 

На базі ВЗОШ № 3 більше 100 осіб можуть реалізовувати своє право на 

освіту через вечірню та заочну форму навчання. 

Завдання забезпечення  змістовного дозвілля успішно виконували два 

заклади додаткової освіти – Центр позашкільної освіти ім. О.Разумкова та 

Бердичівська дитячо-юнацька спортивна школа ім. В.О. Лонського, які 

відвідують близько 3000 дітей та підлітків міста. 

Значні кошти міського бюджету були спрямовані на покращення 

матеріально-технічної бази закладів освіти.  Протягом звітного періоду 

проведені роботи з поточного ремонту приміщень, заходи, спрямовані на 

пожежну безпеку та придбано обладнання і предмети довгострокового 

користування. 



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 2,1 

млн.грн., з яких 1,4 млн.грн. складає державна освітня субвенція та 0,7 

млн.грн. – співфінсування з міського бюджету.  

 За рахунок коштів іншої субвенції у сумі понад 669,0 тис.грн.  

придбано обладнання і предмети довгострокового користування для 

дошкільних та загальноосвітніх закладів. 

Придбано спортивний інвентар та приладдя для дитячо-юнацької 

спортивної школи ім. В.О. Лонського на загальну суму 52,0 тис.грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету придбано та встановлено ігрові 

майданчики у СЗОШ № 8 та ЦПО ім. О.Разумкова на загальну суму 198,3 

тис.грн. 

За рахунок державних коштів на соціально-економічний розвиток у 

співфінансуванні з міським бюджетом придбано ігрові майданчики для 

закладів дошкільної освіти на суму 1136,7 тис.грн.  

  Продовжується будівництво дошкільного навчального закладу на 200 

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

періоді з міського бюджету використано 3,4 млн.грн..  

 

 Основним завданням галузі охорони здоров’я було і залишається якісне 

надання медичних послуг мешканцям міста. 

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.   

Всі медичні заклади отримали статус «Комунального неприбуткового 

підприємства». Заклади отримали можливість працювати не лише за 

Бюджетним Кодексом, але й за Господарським. 

  Протягом 2019 року на утримання галузі охорони здоров’я використано 

коштів в сумі 92,4 млн.грн., з них кошти медичної субвенції з державного 

бюджету та цільових державних програм – 65,5 млн.грн. 

Особливістю 2019 фінансового року був значний дефіцит бюджету, 

який становив близько 16,3 млн.грн., в тому числі на заробітну плату – 13,7 

млн.грн. 

Для збереження мережі медичних закладів, забезпечення на належному 

рівні надання гарантованих медичних послуг та враховуючи недостатність 

медичної субвенції у 2019 році додатково виділено з міського бюджету 16,9 

млн.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 7,8 млн.грн., міський 

бюджет також покриває видатки на комунальні послуги та фінансує цільові 

медичні програми. 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста 

протягом 2019 року в закладах охорони здоров’я проведені поточні ремонти 

приміщень, придбано обладнання і предмети довгострокового користування 

на що використано близько 3,3 млн.грн..  

На виконання протипожежних заходів було проведено протипожежну 

обробку дерев’яних конструкцій на суму 280,4 тис.грн. та встановлено 

протипожежну сигналізацію в інфекційному відділенні на суму 90,0 тис.грн., 

закуплено вогнегасники та пожежні рукави на суму 18,1 тис.грн. 



Крім того, постійно надається безкоштовне забезпечення 

медикаментами пільгових категорій громадян. Видатки на даний напрямок    

склали 2684,7 тис.грн.. 

З державного бюджету використано протягом 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 – 2841,1  тис.грн. ( з них за рахунок державного бюджету – 2391,1 

тис.грн. та 450,0 тис.грн. з міського бюджету за для уникнення 

заборгованості перед аптечними закладами та забезпечення в повному обсязі 

хворих інсулінами). 

 Спільно з інститутом громадянського суспільства та Семенівською 

ОТГ в квітні 2019 року підписано Меморандум про співробітництво між 

громадами. Також підготовлений 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. 

 

На фінансування Комплексної цільової програми розвитку  галузі 

культури Бердичева з міського бюджету станом на 01 січня 2020 року 

використано 30 573,2 тис.грн., у т.ч. 650,9 тис.грн. на фінансування 

загальноміських заходів, серед яких слід відмітити цикл новорічно-різвяних 

свят, Церемонію відзначення перемог, досягнень, здобутків бердичівлян,  

заходи з відзначення пам’ятних історичних дат: Дня  визволення міста 

Бердичева,  Дня Соборності України, Міжнародного Дня пам’яті жертв 

Голокосту, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня Пам’яті та примирення і Дня 

Перемоги. Також проведено заходи, об’єднані спільною назвою «У серці 

Європи – з Україною в серці!», присвячені Дню матері, Дню сім’ї, Дню 

вишиванки, Дню Європи, Дню захисту дітей, Дню Конституції, Дню 

захисника України, Дню пам’яті жертв голодоморів, Дню Збройних Сил 

України та інші. Відбулись святкові заходи з нагоди Дня Конституції 

України, Дня міста Бердичева, а також заходи в рамках Днів польської та 

Днів французької культури. Загалом протягом 2019 року організовано та 

проведено 305 масових заходів. 

Протягом 2019 року у Театрі на Європейській проведено 13 вистав, з 

яких власних – 8 («Фріда» та «Чоловік з Рангуна») та 17 – гастролюючих 

колективів.  

Крім того, репертуар театрального колективу МПК  імені           

Шабельника О.А. поповнився новою колоритною виставою «Крупний 

виграш або 200 тисяч». 

При Міському Палаці культури створено два клубних формування – 

«Чоловіча вокальна формація» та «Молодіжний театр-студія», впроваджено 

просвітницький проект «Школа національного мислення» та проведено І 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс авторської пісні та вокального мистецтва 

«Музика мого серця». 



Музей історії міста Бердичева співпрацював у 2019 році з Українським 

центром вивчення історії Голокосту, результатом якої стало видання книги 

«Бердичівське єврейство в іменах». 

Слід особливо відзначити дворічну плідну співпрацю міської влади з 

Фондом «Меморіал убитим євреям Європи» щодо збереження історичної 

пам’яті про жахливі події Голокосту, в рамках проекту «Захистимо пам'ять», 

яка завершилась встановленням постійно діючої експозиції під відкритим 

небом. 

Протягом звітного періоду зміцнювалась матеріально-технічна база 

закладів культури, зокрема: налагоджено протипожежну завісу театрального 

залу, придбано і встановлено протипожежні двері, проектори, придбано 

сценічний одяг та взуття, мольберти, обладнання, кондиціонери, систему 

відеоспостереження, комп’ютерне обладнання, встановлено 

металопластикові вікна тощо.  

  

Станом на 31.12.2019 року на обліку в службі у справах дітей 

перебуває 128 дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, із 

них під опікою – 109 дітей, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях – 4, в державних закладах – 15. 

В місті функціонує 5 прийомних сімей в яких виховується 9 дітей. У 

місті Бердичеві проживає 39 усиновлених дітей. Протягом 2019 року 

усиновлена 1 дитина громадянами України.  

Функціонує реєстр житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування м. Бердичева, який постійно оновлюється. 

На обліку у службі перебуває 52 дитини, які опинилися в складних 

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

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

проживання дітей.  

Протягом  2019 року  проведено 54 рейди «Діти вулиці» та «Вокзал», 

обстежено 125 сімей та виявлено 17 дітей, які потребували термінового 

соціального захисту, попереджено 52 батьків про відповідальність за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків, ініційовано притягнення 9 

батьків до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків.  

Незважаючи на заходи профілактичного характеру, вжиті службою, 

упродовж 2019 року 6 батьків позбавлено батьківських прав відносно 10 

дітей. 

 

Станом на 01.01.2020 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.  
         У місті Бердичеві були організовані та проведені зональні змагання 

серед школярів з  баскетболу, футболу, волейболу, плавання, шахів, шашок 

тощо. 

              Протягом звітного періоду зміцнювалась матеріально-технічна база 

закладів фізкультури і спорту. За кошти міського бюджету у 2019 році  для 



ДЮСШ м. Бердичева було придбано 80 комплектів ігрової форми, футбольні 

м’ячі з сітками для відділення футболу, спортінвентар для відділення важкої 

атлетики  (гантелі, бліни, диски, грифи для штанги, перекладини) та 

відділення футболу. Придбано товарів для обробки спортивного поля 

стадіонів ДЮСШ м. Бердичева на загальну суму 62,9 тис.грн. Здійснено 

поточний ремонт підлоги зали для занять важкою атлетикою ДЮСШ в м. 

Бердичеві на суму 92,0 тис.грн.  

         У 2019 році продовжено капітальний ремонт комунальної установи 

«Міський плавальний басейн». На реалізацію даного проекту у звітному 

періоді з міського бюджету використано 4,5 млн.грн.. 

 

Протягом 2019 року державні види допомоги отримали 8525 родин з 

дітьми на загальну суму 101,8 млн.грн.. 

УПССЗН постійно проводить широку інформаційно-роз’яснювальну 

роботу з питань надання житлових субсидій. 

Станом на 31 грудня 2019 року: 

- субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг отримують 7870 домогосподарства на загальну суму 108,1 млн.грн.; 

- субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 

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

Середній розмір субсидії становить 1093 грн. 

Виплата всіх видів державних допомог проводиться  відповідно до 

діючого законодавства в повному обсязі в установлені терміни, 

заборгованості з виплат відсутня. 

Станом на 01.01.2020 року чисельність пільговиків, облікованих у 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги становить 21429 осіб. 

Профінансовано за рахунок міського бюджету компенсаційні виплати 

на пільгове перевезення автомобільним транспортом окремим категорія 

громадян в сумі 9,9 млн.грн. та залізничним транспортом – 917,0 тис.грн., за 

послуги зв’язку – 510,0 тис.грн.. 

Перераховано грошову компенсацію за рахунок коштів державного 

бюджету в сумі 2,9 млн.грн. на придбання житла 3 особам з інвалідністю – 

учасникам АТО та 3 воїнам – інтернаціоналістам в сумі 2,3 млн.грн.  

Виплачено  одноразову адресну грошову допомогу 684 громадянам 

міста на суму 972,0 тис.грн..  

У 2019 році 28 лютого було реорганізовано позашкільний навчально-

оздоровчий заклад «Дитячо-юнацький табір «Соколятко» шляхом 

перетворення в Комунальне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку «Соколятко» Бердичівської міської ради. Внаслідок чого, після 

перерви у функціонуванні табору в 2018 році вдалось відродити його роботу 

у 2019 році. Для зміцнення матеріально-технічної бази  з міського бюджету 

виділено коштів в сумі 532,6 тис.грн.  

 

 З метою забезпечення нагальних потреб жителів міста центром надання 

адміністративних послуг протягом 2019 року було надано 13375 адмінпослуг. 

 Найбільше звернень, в кількості 4271, надійшло від громадян щодо 

видачі довідок про реєстрацію місця проживання особи та 2606 звернень з 



питань державної реєстрації права власності та інших речових прав на 

нерухоме майно.  

Адміністраторами центру у звітному періоді складено 426 постанов про 

адміністративне правопорушення від яких надійшло до міського бюджету 

248,4 тис.грн. - це у 2,5 рази більше у порівнянні з минулим періодом (131,0 

тис. грн. з цієї суми надійшли внаслідок накладення штрафів за порушення 

будівельних норм і правил). 

Порівняно з 2018 роком надходження до міського бюджету від 

адміністративних зборів  та плати за надання інших адміністративних послуг 

зросли на 26% або 1074,4 тис. грн. та склали 5162,5 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. 

 На даний час в повному обсязі завершені ремонтні роботи першого 

поверху будівлі міськвиконкому. Триває процес інституційного створення. 

 

 

І півріччя 2020 року 
 

 За І півріччя 2020 року до бюджету міста Бердичева надійшло 255,3 

млн.грн., з яких власні надходження склали 160,6 млн.грн.  

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року надходження до бюджету 

міста зменшилися на 140,9 млн.грн. (на 35,6%). 

       Запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів щодо 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на території 

міста призвело до зниження економічної активності роботи суб’єктів 

господарювання (деякі призупинили або обмежили свою діяльність) і, як 

наслідок, зменшились надходження до міського бюджету. Прийняття на 

законодавчому рівні змін до Податкового кодексу України щодо зменшення 

податкового зобов’язання із сплати за березень 2020 року суб’єктами 

господарювання земельного податку, орендної плати за землю, плати за 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки також вплинуло на рівень 

виконання бюджету міста. Крім того, рішенням Бердичівської міської ради 

для платників єдиного податку І та ІІ групи на квітень – травень 2020 року 

була встановлена нульова  ставка (0%). 

Внаслідок чого за І півріччя 2020 року до загального фонду бюджету 

міста Бердичева недоотримано власних та закріплених доходів на суму             

14 063,1 тис.грн. Невиконання планових показників склало 8,4%. 

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 4,9 млн.грн. 

Субвенцій з державного та обласного бюджетів надійшло на загальну суму 

89,8 млн.грн. В повному обсязі отримано освітню та медичну субвенції. 



При виконанні міського бюджету протягом І півріччя 2020 року  в 

першочерговому порядку фінансові ресурси спрямовувались на забезпечення 

потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно 

до встановлених законодавством умов оплати праці, на проведення 

розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються 

бюджетними установами, а також на здійснення видатків, пов’язаних із 

запобіганням виникненню надзвичайної ситуації внаслідок ймовірного 

поширення гострого респіраторного захворювання, спричиненого 

коронавірусом COVID-19.  

Станом на 1 липня 2020 року видатки по заробітній платі працівникам 

бюджетних установ та розрахунки за енергоносії та комунальні послуги,   

спожиті бюджетною сферою у звітному періоді,  проведені своєчасно та в 

повному обсязі.  

 

На жаль, карантинні заходи запроваджені відповідними постановами 

Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, внесли корективи в усі сфери життєдіяльності 

міста.  

Так, за даними управління статистики промисловими підприємствами 

міста Бердичева протягом І півріччя 2020 року реалізовано продукції на суму 

1391,1 млн.грн., що на 13,1% менше відповідного періоду минулого року.  

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами у звітному періоді 

порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 27,9 % і 

склав 9,9 млн.дол.США, імпорт товарів також зменшився на 18,6 % та склав 

10,8 млн.дол.США. За І півріччя ввозилось із закордону товарів більше на 

890,2 тис. дол. США ніж експортувалось.  

Однак, незважаючи на зменшення загальних обсягів зовнішньої 

торгівлі, у товарній структурі зросли обсяги експорту шкури на 83,3 тис.дол. 

США або на 30% та виробів з деревини  – на 72,2 тис.дол. США або на 8%.  

Протягом січня-червня поточного року найбільше зріс імпорт продукції 

хімічної промисловості  – на 128,0 тис.дол. США або на 31% та деревини і 

виробів з деревини  – на 184,9 тис.дол. США або 23%. 

Впродовж звітного періоду (у межах фінансових можливостей та 

карантинних обмежень) промисловими підприємствами міста залучались 

кошти для модернізації та збільшення виробничих потужностей. Результатом 

проведених заходів стало відкриття лавашного цеху на Бердичівському 

хлібозаводі. Завдяки встановленню нового обладнання на  Бердичівському 

хлібозаводі створено 20 нових робочих місць. 

У сфері роздрібної торгівлі та надання побутових послуг за даний 

період відкрито 4 об’єкти комерційного призначення (створено 56 нових 

робочих місць) та погоджено із суб’єктами господарювання 5 режимів 

роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового 

обслуговування населення. 

 Збільшилась кількість фізичних осіб-підприємців, які перебувають на 

обліку в Бердичівській ОДПІ та мають стан «основний платник» порівняно з 

аналогічним періодом минулого року на 151 особу  (+50 осіб до початку 

року) і станом на 01 липня 2020 року склала 3544 фізичних особи-



підприємця, з них, які обрали спрощену систему оподаткування – 3085 осіб. 

 У звітному періоді суб’єктам господарювання виділено 7 земельних 

ділянок загальною площею 10 291 кв.м., з них: під виробництво – 3 263 кв.м. 

(3 земельних ділянки), для комерційного використання – 7 028 кв.м. (4). 

 За результатами  засідань робочої групи з питань легалізації заробітної 

плати та зайнятості населення та обстежень у роботодавців зареєстровано 

107 трудових договорів  фізичних осіб-підприємців з найманими 

працівниками та проведено державну реєстрацію 5 осіб як суб’єктів 

господарювання. 

З метою сприяння розвитку підприємництва місто також долучилось до 

державного інфо-сервісу Start Business Challenge, що надає покрокові 

інструкції з детальною інформацією про дозвільні документи, які необхідні 

для реєстрації бізнесу. На даний час продовжується наповнення порталу. 

 

 Одним із пріоритетних напрямків роботи Бердичівського МЦЗ є 

підтримка шляхом надання допомоги по частковому безробіттю роботодавців 

та ФОПів без найманих працівників, які зупинили чи скоротили свою 

діяльність на період карантину. 

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

працевлаштовано 6 безробітних та відшкодовано роботодавцям 46,1 тис.грн. 

ЄСВ. 

 155 безробітних проходили професійне навчання, з яких 35 безробітних 

проходили навчання безпосередньо на виробництві.  

  За вказаний період працевлаштовано 1034 особи, в тому числі 412 осіб, 

які мали статус безробітного.  

  У державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного 

працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості 

(http://skills.dcz.gov.ua/).   

 Новий сервіс дозволить: 

 розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці; 

 отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору 

персоналу; 

 навчитися складати резюме сучасного формату; 

 підготуватися до співбесіди з роботодавцем; 

 обрати освітні курсиста вебінари для безробітних, зокрема ті, які 

проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби 

зайнятості. 

Також, надано можливістю онлайн-навчання за допомогою інших 

безкоштовних освітніх платформ: 

 Дія. Цифрова освіта – osvita.diia.gov.ua, 

 Прометеус – prometheus.org.ua, 

 Coursera – www.coursera.org. 

Станом на 1 січня 2020 року на одне вільне робоче місце претендувало   

7 безробітних. Рівень безробіття станом на 01.07.2020 складає 3,4%. 

  

У місті продовжувалось будівництво житла та об’єктів комерційного 

призначення.   

http://skills.dcz.gov.ua/


          За оперативною інформацією станом на 01 липня 2020 року прийнято 

в експлуатацію:  

 житлових будинків загальною площею –  1273,3 кв.м., 

 житлових будинків та господарських споруд за спрощеною системою 

(збудованих в період з 05 серпня 1992 по 09 квітня 2015 року) – 1957,8 кв.м. 

  Продовжується робота по залученню коштів пайової участі замовників 

будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної інфраструктури 

міста Бердичева. За 6 місяців поточного року укладено 7 договорів про 

пайову участь на суму 294,7 тис. грн. Вказані кошти в повному обсязі 

надійшли до міського бюджету. 

Відділом ДАБК за вищевказаний період видано 1 сертифікат про 

готовність до експлуатації (за класом наслідків СС2). За виданий сертифікат 

до міського бюджету замовниками будівництва сплачено 9,7 тис.грн. 

 Здійснено (до 12 березня 2020 року) 4 перевірки у сфері 

містобудування. За виявлені правопорушення у сфері містобудівної 

діяльності замовників будівництва притягнуто до адміністративної 

відповідальності за 4 складеними проколами на суму  23,8 тис.грн..  

  

На капітальний ремонт житлового фонду та благоустрою прилеглих 

територій за 6 місяців поточного року використано 382,7 тис.грн., що втричі 

менше ніж за відповідний період минулого року. 

За вказані кошти міського бюджету виконано: 

 капітальний ремонт ліфтового обладнання ліфтів житлового 

будинку по вул. Житомирській, 43 (ОСББ «43-й квартал»); 

 відшкодовано з міського бюджету відсотки за залученими 

кредитами по впровадженню енергозберігаючих заходів для 

ОСББ; 

 профінансовано виконання робіт переможцям конкурсу «Краще 

ОСББ міста за 2019 рік» (чотири ОСББ на суму 147,5 тис.грн.). За 

вказані кошти замінено віконні блоки в під’їздах на сучасні 

енергозберігаючі в 3-х ОСББ («Добро-18», «Золотий ключик-13-

15-42», «Краєвид-40») та виконано ремонт в під’їздах (ОСББ 

«Швейник-26»). 

З метою проведення благоустрою прилеглої території і реалізації 

енергоефективних заходів у житлових будинках міста, в яких створено та 

функціонують ОСББ проведено конкурси проектів з реалізації 

енергоефективних заходів та благоустрою території. В кожному конкурсі 

визначено по чотири ОСББ. На реалізацію вказаних заходів переможцям 

конкурсів необхідно виділити 1117,5 тис.грн. 

Незважаючи на карантинні умови, ОСББ міста за власні кошти 

виконали немало роботи, а саме: 

 замінено вікна в під’їздах на сучасні енергозберігаючі у 8 ОСББ; 

 проведено ремонт м’яких покрівель у 12 ОСББ; 

 замінено вхідні двері до під’їзду; 

 замінено внутрішньо будинкові мережі водопостачання та 

каналізації в підвальних приміщення у 7 ОСББ. в 3-х з них 

замінено стояки; 

 відремонтовано під’їзди у 4 ОСББ; 



 відремонтовано ліфти у 2 ОСББ тощо. 

За звітний період було виконано великий обсяг робіт і за рахунок 

коштів управителів ПП «Житлоремекс 2» та МК ВЖРЕП № 7.  

 

 На розвиток галузі водопровідно-каналізаційного господарства з 

міського бюджету за січень-червень поточного року використано 2619,7 

тис.грн.  

 За вказані кошти виконано роботи по реконструкції мережі 

водопостачання по вул. Варварівській, проводяться роботи по будівництву 

мережі водовідведення по вул. Робітничій, замінено обладнання в 

хлораторній та вузлі знезараження питної води на фільтрувальній станції, 

розробляється проектна документація по реконструкції мереж 

водопостачання МКП «Бердичівводоканал» м. Бердичева.  

  

 З початку року на підтримку теплового господарства міста з міського 

бюджету виділено 1000,0 тис.грн. на погашення заборгованості з різниці між 

фактичною вартістю послуг з централізованого опалення, що надавались 

населенню та тарифами КП «Бердичівтеплоенерго». 

 Аварійно-ремонтні роботи на мережах водопостачання та 

теплопостачання підприємства виконують за власні кошти. 

  

 На капітальний ремонт дорожнього фонду міста за 6 місяців 

використано 2173,6 тис.грн. За вказані кошти виконано: 

 поточний ремонт доріг 5 вулиць міста, таких як: Шевченка, Свічна, 

Олега Реготуна, Суворова, Матеріальна  та пров. Червонотравневого; 

 завершено капітальний ремонт вул. Зоряної; 

 завершено роботи по будівництву світлофорного об’єкта на перехресті 

вулиць Житомирська – Цадика; 

 завершено роботи по капітальному ремонту світлофорного об’єкта на 

перехресті вулиць Короленка – Житомирська; 

 проведено коригування проектної документації по реконструкції 

шляхопроводу над залізничною колією по вул. Житомирській. 

 

 В поточному році на утримання та ремонт об’єктів благоустрою 

використано 14212,7 тис.грн. 

 За вказані кошти виконувались роботи по розчищенню решіток та 

канав зливової каналізації, колодязів, реставрації та заміні дорожніх знаків, 

заміні лампочок в світлофорних об’єктах. Проведено ямковий ремонт 

покриття вулиць та провулків міста площею 2156 м2, про грейдеровано 

1176,1 м2 вулиць та провулків міста. Проводиться щоденне прибирання 

вулиць, провулків, площ та скверів. Ліквідовано 27 стихійних сміттєзвалища 

площею 18260 м2. 

 Протягом 6 місяців поточного року в місті видалено 58 сухостійних, 

хворих і аварійних дерев, кроновано – 344 дерева, омолоджено – 45 старих 

дерев, висаджено – 126 садженців. 

 Проведено капітальний ремонт між секторних доріг кладовища по вул. 

Бистрицька, 116. 



 Працівниками МКАРС обслуговується 161,1 км мереж зовнішнього 

освітлення та 4,8 тис.шт. світлоточок. 

 Станом на 01.07.2020 року укладено 261 договір на тимчасове 

користування місцем розташування рекламного засобу. За 6 місяців 

поточного року від розміщення зовнішньої реклами надійшло до міського 

бюджету  319,0 тис.грн.     

  

У I півріччі 2020 року на галузь освіти міста виділено кошти у сумі 

138,2 млн. грн., що дозволило повністю зберегти мережу  освітянських 

закладів.  

50 % цієї суми склала освітня субвенція державного бюджету на 

виплату заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти та інклюзивно-ресурсного центру.   

У 2019-2020 навчальному році у чотирьох закладах дошкільної освіти 

функціонувало 5 інклюзивних груп, в яких  навчалось 13 дітей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

Крім груп загального розвитку функціонувало 29 спеціальних та 2 

санаторних групи із значно меншою наповнюваністю, де крім виховних 

занять з п’ятиста малюками проводилась робота з корекції мовлення, зору, 

опорно-рухового апарату.  

Продовжуються роботи із будівництва дитячого садка на 200 місць, на 

що з міського бюджету передбачено 1,6 млн.грн. 

Значні кошти міського бюджету були спрямовані на покращення 

матеріально-технічної бази освітянських закладів. Було придбано: 

перегородки сантехнічні, акумулятори до електролічильників, плиту OSB та 

лінолеум, кахель, плитка, фарба, двері міжкімнатні тощо. 

Для БДТ ім.Разумкова придбано косарку, фарбу та акумулятор до 

електролічильника на загальну суму 7,1 тис. грн.. 

Для інклюзивно-ресурсного центру в свою чергу придбали  двері вхідні 

та офісні меблі. 

За рахунок коштів іншої субвенції придбано для ЗОК № 14 вікна (12 

шт.) на суму 27,0 тис. грн. та багатофункціональний пристрій - 6,0 тис.грн. , 

для НВК №10 - документ-камера – 6,0 тис. грн..  

Проведені проектні та пошукові роботи по об’єкту «Ремонтно-

реставраційні роботи Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова» на суму 

622,2 тис. грн.. 

 

 І півріччя 2020 року в охороні здоров’я відзначився запровадженням 

карантину та початком співпраці з Національною службою здоров’я КНП 

«Бердичівська міська лікарня» (з початком ІІ етапу медичної реформи 

фінансування Бердичівської міської лікарні з 1 квітня 2020 року здійснюється 

не за рахунок медичної субвенції, а за підписані пакети медичних послуг, які 

відшкодовуються НСЗУ щомісячно після перевірки звіту за наданні послуг).   

Особливістю  2020  фінансового року є впровадження карантинних 

заходів та спрямування ресурсів міського бюджету на вжиття заходів з 

запобігання поширення COVID-19. 

Незважаючи на складні умови через карантинні заходи,  в умовах 

дефіциту фінансування в поєднанні з модернізацією самої структури та 



функції КНП у місті збережено мережу медичних закладів, кадровий 

потенціал та забезпечено на належному рівні  надання гарантованих 

медичних послуг.  

Протягом І півріччя  2020 року на утримання галузі використано 

коштів в сумі   31,6 млн.грн., з них кошти медичної субвенції з державного 

бюджету та цільових державних програм – 16,8 млн. грн. 

Для збереження мережі медичних закладів на стадії формування 

бюджету, враховуючи недостатність медичної субвенції, в І 

півріччі  2020 року додатково виділено з міського бюджету 17853,0 тис.грн., з 

них на заробітну плату з нарахуваннями  – 3900,0 тис.грн. Крім того, міський 

бюджет також покриває видатки на комунальні послуги та фінансує цільові 

медичні програми.  

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста  у          

І півріччі 2020 року в закладах охорони здоров’я проведені поточні ремонти 

приміщень, придбано обладнання і предмети довгострокового користування.  

Для подолання поширення захворювання, спричиненого коронавірусом 

COVID-19 було використано кошти (додатково виділені з міського 

бюджету) в сумі 2987,9 тис.грн., в т.ч. на придбання та встановлення 

кисневого обладнання з комплектуючими, придбання лікарських засобів, 

виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, кисневого 

концентратора,  апарату ШВЛ, 2-х моніторів пацієнта, 2-х насосів 

шприцевих. Забезпечено здійснення нерегулярних перевезень медичних 

працівників під час припинення перевезень у місті. 

За рахунок благодійної та гуманітарної допомоги отримано обладнання 

на суму 1 113,2 тис.грн. (в т.ч.: комплект обладнання для проведення ІФА,          

4 шприцевих насоса, електрокардіограф, дефібрилятор-монітор, апарат ШВЛ 

портативний, 7 небулайзерів, 4 монітора пацієнта, 6 пульсоксисметрів,                   

2 отоскопа, сенсор Энлайт, 4  оксигенатори).    

Також і надалі реалізовується  державна цільова програма 

Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий 

діабет.  Так, у І кварталі 2020  року на фінансування програм використано 

1471,4 тис. грн. ( з них за рахунок державного бюджету – 1188,4 тис.грн. та 

283,0 тис.грн. з міського бюджету за для уникнення заборгованості перед 

аптечними закладами та забезпечення в повному обсязі хворих інсулінами 

так як планувався перехід програми до НСЗУ з 1 квітня 2020 року - на даний 

час відтерміновано до 1 жовтня 2020 року). 

У рамках проекту «Велике будівництво», який реалізовується в 

Україні, з метою приведення всіх опорних лікарень до уніфікованого 

зовнішнього вигляду, у І півріччі виготовлено проектну-кошторисну 

документацію та проведено експертизу по  об’єкту «Реконструкція І поверху 

частини нежитлової будівлі операційного корпусу під відділення екстреної 

медичної допомоги по вул. Здоров’я, 1, в м. Бердичів» на загальну суму 358,1 

тис.грн. 

 

 Незважаючи на складні умови через карантинні обмеження у місті 

збережено не тільки мережу галузі культури, загалом, а й усі робочі місця 

закладів культури.  



 Протягом півріччя за участю творчих колективів проведено 179 

заходів, більшість з яких, у зв’язку з карантинними обмеженнями щодо 

проведення масових заходів, дистанційно, у мережі Інтернет. Серед 

найзначніших – цикл Новорічно-Різдвяних заходів, церемонія відзначення 

перемог, здобутків, досягнень бердичівлян «Велич наших перемог», 

урочистості з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав, пам’ятні заходи до Дня Соборності України, Дня Героїв 

Небесної сотні, святковий театралізований весняний концерт, відкриття 

мистецьких заходів та фотовиставок тощо. 

 В умовах карантинних обмежень застосовано нові форми роботи: в 

мережі Інтернет презентовано відео концерт «Дякуємо за свято Перемоги» з 

нагоди 75-ї річниці Перемоги у Другій Світовій війні (перегляд охопив 

більше ніж 2,5 тисяч глядачів). До Дня Європи та Дня вишиванки 

влаштовано акцію «Марш вишиванок он-лайн», до якої долучились сотні 

бердичівлян. Мистецькі колективи МПК ім. Шабельника О.А. доєднались до 

творчої акції «Дякуємо нашим медикам!» тощо. 

 Працівниками театрального відділу, який є структурним підрозділом 

МПК ім. Шабельника О.А.  організовано і проведено 7 заходів, які відвідало 

більш ніж дві тисячі глядачів. З них: відбулись покази 3 власних вистав – 

прем’єра моно вистави «Треба дожити до завтра» (2), «Фріда» (1); вистави 

гастролюючи колективів: Національного академічного драматичного театру 

ім. Лесі Українки (вистава «Пізанська вежа»), Київського сучасного театру 

(вистава «Євгеній Онєгін»); концерт зірок оперної сцени; концерт Народного 

артиста України Володимира Гришка.  

 Протягом першого півріччя 2020 року проведено роботу щодо 

поповнення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема: придбано 

костюми сценічні, взуття, стільці, електротовари та обладнання, офісне 

устаткування тощо. Здійснено протипожежні заходи (перезарядка 

вогнегасників, вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій), технічне 

обслуговування системи водопостачання та водовідведення у приміщенні 

бібліотеки-філії № 5, електромонтажні роботи. Встановлено систему 

пожежної сигналізації в музеї історії міста Бердичева тощо. 

 

Станом на 01.07.2020 року збережено мережу дитячо – юнацьких 

спортивних шкіл, установ та об’єктів спортивної інфраструктури. 

Проведено ряд спортивних заходів та змагань з різних видів спорту (до 

введення карантинних обмежень). Серед них слід відзначити: 

- традиційний спортивний захід для дітей «Ти зможеш, якщо я зміг», що 

включив у себе змагання з настільного тенісу, дартсу, шашок; 

- відкритий спортивний - масовий захід на Кубок "Спорт для всіх" з 

волейболу серед жіночих аматорських команд;     

- чемпіонат міста Бердичева зі швидких шахів, присвячений пам’яті 

Заслуженого тренера СРСР Зака В.Г.; 

 -  відкритий Чемпіонат м. Бердичева з футзалу серед чоловіків сезону 2019-

2020 р.р.; 

-  міські змагання з футзалу «Шкільна фут зальна ліга України». 



У місті також були організовані та проведені змагання серед школярів з  

настільного тенісу, баскетболу, плавання та зональні змагання серед 

школярів з  волейболу. 

         У звітному періоді продовжено капітальний ремонт комунальної 

установи «Міський плавальний басейн» по пров. Ветеринарному, 9 у м. 

Бердичеві. На реалізацію даного проекту у звітному періоді з міського 

бюджету заплановано 1,1 млн.грн.. 

        Протягом І півріччя було придбано для дитячо-юнацької спортивної 

школи міста Бердичева спортивні костюми на загальну суму 3,6 тис.грн. та  

футбольні м’ячі для відділення футболу на суму 10,0 тис.грн. Також 

придбано товарів для обробки спортивного поля стадіонів ДЮСШ м. 

Бердичева на загальну суму 30,0 тис.грн. 

 

Протягом І півріччя 2020 року державні соціальні допомоги отримали 

3454 родин з дітьми на загальну суму 51,9 млн.грн.. 

Станом на 01 липня 2020 року: 

- субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг отримують 7152 домогосподарства на загальну суму 55,2 млн.грн.; 

- субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 

призначено 8 домогосподарствам на загальну суму 28,1 тис.грн.. 

Виплата всіх видів державних допомог проводиться  відповідно до 

діючого законодавства в повному обсязі в установлені терміни, 

заборгованості з виплат відсутня. 

Станом на 01.07.2020 в Єдиній базі даних вимушених переселенців 

обліковано 448 осіб, в т.ч. 80 дітей. Протягом І півріччя 2020 року щомісячна 

адресна допомога призначена 108 сім’ям, які мають право на її призначення. 

З початку року виплата адресної допомоги зазначеній категорії громадян 

проведена на суму 1,0  млн.грн..  

Поряд із загальнодержавними програмами реалізувалася низка міських 

соціальних програм. 

Станом на 01.07.2020 року чисельність пільговиків, облікованих у 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги становить 21321 особа. 

Профінансовано за рахунок міського бюджету компенсаційні виплати 

на пільгове перевезення автомобільним транспортом окремим категорія 

громадян в сумі 2603,6 тис.грн. та залізничним транспортом – 251,4 тис.грн., 

за послуги зв’язку – 369,9 тис.грн.. 

Виплачено  одноразову адресну грошову допомогу 202 громадянам 

міста на суму 152,0 тис.грн..  

   

З метою забезпечення нагальних потреб жителів міста центром надання 

адміністративних послуг протягом І півріччя 2020 року було надано 3706 

адмінпослуг.  

Адміністраторами центру у звітному періоді складено 120 постанов про 

адміністративне правопорушення від яких надійшло до міського бюджету 

49,4 тис.грн. 

  



Станом на 01 червня 2020 року чисельність наявного населення міста 

Бердичева становила 74582 осіб. За  січень - травень населення міста 

зменшилось на 257 осіб. 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 І півріччя 2020 року зареєстровано 155 шлюбів (що 

майже вдвічі менше ніж аналогічного періоду минулого року) та 188 

розлучень (втричі більше ніж за аналогічний період минулого року). 

 В пологовому відділенні центральної міської лікарні у січні – червні 

2020 року народилося 313 дітей, з них 160 хлопчиків та 153 дівчинки. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


