
Інформація 

про хід виконання програми економічного і соціального  

розвитку міста  за 9 місяців 2020 року  

 

           За 9 місяців 2020 року обсяг надходжень до міського бюджету по 

доходах склав 380,0 млн.грн., що на 32% менше до аналогічного періоду 

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

саме: зміною механізму фінансування вторинної медицини, соціальних 

виплат, монетизацією пільг та субсидій.  

  Станом на 01 жовтня 2020 року до загального фонду мобілізовано 

податків і зборів на рівні минулого року, що відповідає сумі  238,4 млн.грн. 

(100,1 %).  

Основними джерелами надходжень до загального фонду є податок на 

доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. 

Найбільшу питому вагу у структурі займає податок на доходи фізичних осіб 

– 65,4%.  

На рівень виконання міського бюджету вплинуло запровадження 

протиепідемічних обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню 

короновірусної хвороби (COVID-19) на території міста, що 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 дохідної частини 

бюджету міста. Крім того, Бердичівською міською радою прийнято рішення 

щодо встановлення ставки єдиного податку для платників І та ІІ групи в 

розмірі 0% від суми податкових зобов’язань за квітень – травень 2020 року на 

всі види господарської діяльності та на період дії карантину звільнено 

орендарів від сплати за оренду комунального майна. 

За січень-вересень 2020 року до загального фонду бюджету міста 

Бердичева недоотримано власних та закріплених доходів на суму                  

14,4 млн.грн., виконання становить 94,3% планових показників цього 

періоду. 

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 7,3 млн.грн. 

Субвенцій з державного та обласного бюджетів надійшло на загальну суму 

122,0 млн.грн. В повному обсязі отримано освітню (90,7 млн.грн.) та медичну 

(15,2 млн.грн.) субвенції та субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій (1,9 млн.грн.). 

За звітний період з міського бюджету міста використано коштів на 

загальну суму 360,2 млн. грн., що на 162,7 млн. грн. менше, ніж за 

аналогічний період минулого року. Зменшення видатків пов’язано із зміною 

механізму фінансування вторинної медицини, соціальних виплат, 



монетизацією пільг та субсидій, а також через запровадження карантинних 

заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.  

За 9 місяців 2020 року на запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації, пов’язаної з розповсюдженням коронавірусної інфекції, з міського 

бюджету спрямовано фінансових ресурсів на суму 4 136,55 тис.грн. 

При виконанні міського бюджету протягом звітного періоду  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 жовтня 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.  

 

За даними управління статистики промисловими підприємствами міста 

Бердичева за січень-вересень поточного року реалізовано продукції на суму 

2294,4 млн.грн., що на 10% менше відповідного періоду минулого року. 

 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 – 12 %, виготовлення 

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

меблів, виробництво гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої 

продукції  –  7 %). 

 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 тис. дол. США ніж експортувалось.  

  У загальному обсязі як експорту так і імпорту товарів найбільшу 

питому вагу займають текстильні матеріали та вироби (експорт – 56%, імпорт 

– 41 %). 

Експорт товарів протягом січня – червня 2020 року здійснювався до 22 

країн світу. Імпорт товарів здійснювався із 34 країни світу. 

В напрямку енергозбереження продовжено збір та обробку показників 

енергоспоживання. На основі даних енергомоніторингу розроблено стратегії 

покращення стану енергоефективності. 

  

 Станом на 01 жовтня 2020 року кількість фізичних осіб-підприємців, 

які перебувають на обліку в Бердичівській ОДПІ та мають стан «основний 

платник» збільшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року на 

52 особи і складає 3534 фізичних особи-підприємця, з них, які обрали 

спрощену систему оподаткування – 3110 осіб (з них на першій групі 



оподаткування – 970 підприємців, другій – 1251 і третій – 889 підприємців). 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість підприємців, які 

обрали спрощену систему оподаткування збільшилась на 134 осіб або 5 %.  

 Найбільшу питому вагу займають суб’єкти господарювання, які 

здійснюють торгівельну діяльність – 58%, 19 % надають  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 2020 року реєстраторами зареєстровано 370 суб’єктів 

господарювання, в тому числі: юридичних осіб – 40, фізичних осіб – 330. 

Припинили свою діяльність 281 суб’єкт господарювання, з них: юридичні 

особи – 8, фізичні особи – 273. 

 У звітному періоді суб’єктам господарювання виділено 11 земельних 

ділянок загальною площею 16 694 кв.м., з них: під виробництво – 9 646 кв.м. 

(6 земельних ділянок), для комерційного використання – 7 048 кв.м. (5). 

Упродовж звітного періоду, у межах фінансових можливостей та 

карантинних обмежень, суб’єктами господарювання залучались кошти для 

модернізації та збільшення виробничих потужностей підприємств. 

Результатом проведених заходів стало відкриття лавашного цеху на 

Бердичівському хлібозаводі. У сфері роздрібної торгівлі та надання 

побутових послуг відкрито 4 об’єкти комерційного призначення. Загалом  

створено 76 нових робочих місць. 

За результатами  проведеної роботи з легалізації трудових відносин 

зареєстровано 125 трудових договори фізичних осіб-підприємців з 

найманими працівниками та проведено державну реєстрацію 5 осіб як 

суб’єктів господарювання.  

За звітний період погоджено із суб’єктами господарювання 5 режимів 

роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового 

обслуговування населення.  

Розглянуто 52 звернення громадян з питань захисту прав споживачів, з 

них 43 вирішено на користь споживачів.  

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. 
 

Протягом звітного періоду послугами Бердичівського міського центру 

зайнятості скористалися 3544 безробітних осіб, що на 47% більше ніж у 

відповідному періоді минулого року. 

 За даний період 424 роботодавці співпрацювали з Бердичівським 

міським центром зайнятості. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями 

становила 2689 одиниці, що на 18%  менше минулорічного показника.  

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. 

 Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5895,87 грн. 



  За вказаний період працевлаштовано 1409 осіб, в тому числі 649 осіб, 

які мали статус безробітного. 

  296 безробітних проходили професійне навчання, з яких 75 безробітних 

проходили навчання безпосередньо на виробництві.  
Протягом 9 місяців 2020  року на обліку, як безробітні перебували 167 осіб з 

числа демобілізованих учасників АТО. Чисельність працевлаштованих (у тому 

числі самостійно) 23 осіб, 4 осіб  проходили професійне навчання.  Продовжують 

перебувати на обліку станом на 01.10.2020  року - 75 осіб, отримують допомогу 64 

особи. Середній розмір призначеної допомоги по безробіттю складає 6244 грн.  

Станом на 1 жовтня 2020 року на одне вільне робоче місце 

претендувало 7 безробітних. 

 Також, центр зайнятості продовжує проводити інформаційно-

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

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

  На сайті Державної служби зайнятості впроваджуються нові освітні 

програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводяться вебінари та 

дистанційне навчання. Більшість матеріалів розміщується у відео форматі.  

  Крім того, стартував новий проект для успішного працевлаштування 

українців – Освітній портал державної служби зайнятості 

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

 

У місті продовжувалось будівництво житла та об’єктів комерційного 

призначення.   

          За оперативною інформацією станом на 01 жовтня 2020 року прийнято 

в експлуатацію:  

 житлових будинків загальною площею –  1648,4 кв.м., 

 житлових будинків та господарських споруд за спрощеною системою 

(збудованих в період з 05 серпня 1992 по 09 квітня 2015 року) – 4126,5 кв.м. 

 Управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин за 

період з 01 лютого по 01 жовтня 2020 року було розроблено для замовників 

та видано: 

 28   будівельних паспорти забудови земельної ділянки; 

 33 містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів 

будівництва; 

 178 висновків на проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та довідок на технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості); 

 510 викопіювань тощо. 

       Продовжується робота по залученню коштів пайової участі замовників 

будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної інфраструктури 

міста Бердичева. За 9 місяців поточного року укладено 7 договорів про 

пайову участь та отримано коштів в сумі 294,7 тис. грн. Вказані кошти в 

повному обсязі надійшли до міського бюджету. 

 Відділом ДАБК за вищевказаний період опрацьовано та зареєстровано 

в державному реєстрі: 

 147 повідомлення про початок виконання будівельних робіт; 

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


 174 декларацій про готовність до експлуатації об’єкта;  

 4 дозволи на виконання будівельних робіт; 

 видано 1 сертифікат про готовність до експлуатації (за класом наслідків 

СС2). За виданий сертифікат, до місцевого бюджету сплачено коштів в сумі 

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..  

 Направлено забудовникам 5 приписів щодо усунення правопорушень у 

сфері містобудівної діяльності. 

Надано 412 усних та письмових консультацій щодо подачі документів 

про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію 

об’єктів будівництва. 

Під час розгляду дозвільних документів 29 замовникам будівництва 

відмовлено у реєстрації, в зв’язку з наведенням недостовірних даних та 

технічними помилками. Скасовано 1 дозвільний документ та видано 

розпорядчий акт. 

  

За звітний період на капітальний ремонт житлового фонду та 

благоустрою прилеглих територій використано 1181,5 тис.грн., з них:                

49,0 тис.грн. – кошти обласного бюджету та 1132,5 тис. грн. – кошти 

міського бюджету.   

За рахунок коштів 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; 

 відшкодовано різницю між фактичною вартістю послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та тарифами МК 

ВЖРЕП № 7 за 2018 – 2019 роки в сумі 500,0 тис.грн.; 

 завершено роботи по демонтажу аварійного житлового будинку 

по вул. Вінницькій, 14; 

 придбано роторну косарку для МК ВЖРЕП № 7; 

 придбано сміттєві контейнери. 

 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 створені та 

функціонують ОСББ проведено  конкурси  проектів з  реалізації 

енергоефективних  заходів та благоустрою територій, прилеглих до будинків. 

В кожному з цих конкурсів визначено по чотири ОСББ.   



Умовою виділення коштів з міського бюджету є співфінансування за 

рахунок власних коштів ОСББ в розмірі 35-40 %  від  загальної  кошторисної  

вартості.   

Для реалізації вказаних заходів переможцям конкурсів з міського 

бюджету, враховуючи фінансовий стан міського бюджету, за 9 місяців 

виділено 281,0 тис.грн. 

Кошти   субвенції  з  обласного  бюджету  спрямовано на капітальний  

ремонт ліфтового обладнання, внутрішньобудинкових мереж водовідведення 

і теплопостачання, заповнень віконних прорізів. 

 

 На капітальний ремонт дорожнього фонду міста за 9 місяців 

використано 6564,6 тис.грн. За вказані кошти виконано: 

 поточний ремонт доріг 24 вулиць міста; 

 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; 

 виготовлену проектну документацію на капітальний ремонт 

дорожнього покриття двох вулиць міста (роботи планується 

виконувати за рахунок коштів дорожнього фонду державного 

бюджету); 

 проведено коригування проектної документації по реконструкції 

шляхопроводу над залізничною колією по вул. Житомирській (роботи 

планується виконувати за рахунок коштів дорожнього фонду 

державного бюджету). 

 

На розвиток галузі водопровідно-каналізаційного господарства   з 

міського бюджету за 9 місяців 2020 року було використано   

3 436,2 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, 

розроблена проектна документація по реконструкції мереж водопостачання 

МКП «Бердичівводоканал» м. Бердичева. Роботи планується виконувати за 

рахунок кредитів НЕФКО. 

 З метою покращення якості питної води та збільшення обсягу 

артезіанських свердловин здійснено гідродинамічне очищення свердловин по 

вул. Василя Стуса (свердловина № 5), Білопільській (свердловина № 20), 

Січових Стрільців (свердловина № 44). 

 Роботи з поточного ремонту мереж водопостачання і водовідведення та 

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

 

 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». 



За рахунок коштів кредиту НЕФКО планується також здійснити 

капітальний ремонт котелень КП «Бердичівтеплоенерго» з заміною 

теплотехнічного обладнання. Орієнтовна кошторисна вартість даного 

проекту становить 12,560 млн.грн. Сума співфінансування з міського 

бюджету складає 1,7 млн.грн.  

Аварійно-відновлювальні роботи на мережах теплопостачання 

підприємство виконує  за власні кошти.   

 

 В поточному році на  утримання  та поточний   ремонт  об'єктів  

благоустрою передбачено кошти в сумі 29669,3 тис.грн. Фактично за звітний 

період використано 20 046,7 тис.грн.  

 За вказані  кошти  виконувались роботи: 

-  по ліквідації підтоплень  вулиць міста та утриманні в належному стані 

вуличної дорожньої мережі (розчищення решіток зливової каналізації  

та колодязів, утримання 34,4 км зливової каналізації, реставрація  

дорожніх знаків та встановлення тимчасових дорожніх знаків, замінено 

52 лампочки в світлофорних об’єктах); 

- по поточному ремонту дорожнього покриття міста (ямковий ремонт 

покриття дорожнього покриття (площею 2882 м2) вулиць та провулків 

міста, грейдерування (1178 м2) вулиць та провулків);  

- з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ (ліквідовано 28 стихійних 

сміттєзвалища); 

- тощо (встановлено 106 бетонних урни, відловлено 77 безпритульних 

тварини).  

 Продовжується робота щодо озеленення  міста та догляду за зеленими 

насадженнями. За 9 місяців 2019 року  в місті видалено 79 сухостійних, 

хворих і аварійних дерев, кроновано – 364 дерева, омолоджено – 45 дерев,  

висаджено 126 садженців та 2600 шт. квіткової розсади, яку висаджено в 

клумби міста. 

 Працівниками  МКАРС  обслуговується  161,1 км мереж  зовнішнього  

освітлення  та біля 4,8 тис. шт.  світлоточок.   

 Також, на території міста розташовані різного типу рекламні 

конструкції на які отримано відповідні дозволи. У звітному періоді  укладено 

280 договори на тимчасове користування місцем розташування рекламного 

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

зовнішньої реклами надійшло коштів в сумі 480,0 тис.грн. 

 Для покращення благоустрою міста власниками рекламних 

конструкцій проводяться різного виду роботи, а саме: 

- фарбування рекламних конструкцій; 

- для унеможливлення наклеювання оголошень на колони рекламних 

конструкцій, їх обшивають металевою сіткою; 

- очищення скляних поверхонь рекламних конструкцій (типу сіті-лайт) 

від графіті. 

  

За звітний період 2020 року на галузь освіти міста виділено кошти у 

сумі 184,3 млн.грн., що дозволило повністю зберегти мережу  освітянських 

закладів.  



46 % цієї суми склала освітня субвенція державного бюджету на 

виплату заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти та інклюзивно-ресурсного центру.  Решта – кошти міського 

бюджету, які були спрямовані на харчування учнів початкових класів та 

дітей пільгових категорій, на оплату праці обслуговуючого та технічного 

персоналу шкіл та на утримання закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Один із напрямків гуманізації системи освіти є створення умов для 

здобуття якісної освіти дітей, які потребують  інклюзивного навчання.  У 

поточному навчальному році управлінням освіти і науки цей вид навчання 

організовано для 48 дітей у  40 класах шкіл №№ 1,5,6,7,10,12,15 та 18,  де з 

учнями працюють не лише вчителі-предметники,  а й логопеди, дефектологи, 

психологи; додатково до штатів введено посади асистентів вчителя.  

Функціонує 5 інклюзивних груп на базі ДНЗ №№ 4, 5, 16, 22, 26, в яких  

навчається 18 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.  

Щорічне збільшення чисельності вихованців дитячих садків 

призводить до їх перевантаження на 20-50 % від проектної потужності. 

Вирішення цієї проблеми можливо лише за умови відкриття нових закладів, у 

першу чергу, в мікрорайоні Червоної Гори, де продовжуються роботи із 

будівництва дитячого садка на 200 місць, на що з міського бюджету 

передбачено 1,6 млн.грн. 

У всіх школах міста організовано індивідуальне навчання 72 учнів, які 

за станом здоров’я навчаються на дому, - а це два повноцінних класи.   

 Відкрито 4 спеціальні класи при ЗОШ № 18, де 39 дітей навчалися за 

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

вадами. 

Вже за налагодженим механізмом надають спеціальні корекційно-

реабілітаційні послуги дітям логопеди, діяльність яких організована на шести 

логопедичних пунктах при школах  №№ 1, 4, 10, 11, 14 та 18.  

На базі ВЗОШ № 3  майже 70 осіб реалізували 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 2500 дітей та підлітків міста. 

Значні кошти міського бюджету були спрямовані на покращення 

матеріально-технічної бази освітянських закладів.  

Було придбано: перегородки сантехнічні (НВК №4) – 55,2 тис. грн., 

термоси харчові (ЗОШ №6, 14) – 19,4 тис.грн., акумулятори до 

електролічильників (ЗОШ № 6, 8, 11) – 4,1 тис.грн., автомат захисту (ЗОК 

№14) – 3,0 тис. грн., плиту OSB та лінолеум (СЗОШ №17) – 14,9 тис.грн., 

кахель (ДНЗ №7, 28) – 20,0 тис. грн., плитка (ДНЗ №17) – 2,4 тис. грн., фарба 

(ДНЗ №17, ЗОШ №№ 5, 7, 18, НВК № 4) – 25,1 тис. грн., лінолеум (ДНЗ 



№22) – 3,2 тис. грн., двері міжкімнатні 4 шт. (ДНЗ №22) – 9,9 тис. грн., 

душовий піддон (ДНЗ №28) – 2,3 тис. грн. тощо. 

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

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

Для інклюзивно-ресурсного центру в свою чергу придбано  двері 

вхідні, офісні меблі та решітка металева на загальну суму 46,5 тис. грн. 

За рахунок коштів іншої субвенції було придбано вікна на загальну 

суму 47,0 тис. грн. для ЗОК № 14 та ДНЗ № 4,  багатофункціональний 

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

кабінету хімії, інтерактивна панель та комплект реактивів з хімії на загальну 

суму  191,6 тис. грн., виконано поточний ремонт ганку в ЗОШ № 17 на суму 

45,0 тис.грн.  

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

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

943,4 тис. грн.. 

Завершено у 2020 році капітальне будівництво спортивного 

майданчика Бердичівської СЗОШ №1 ім. Т.Г. Шевченка на загальну суму – 

1,4 млн. грн. 

За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами було придбано дидактичні матеріали, м’які 

пуфи, багатофункціональний пристрій та персональні комп’ютери на 

загальну суму  208,8 тис. грн. 

  На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» для 1-4 класів придбано дидактичний 

матеріал та  комп’ютерне обладнання на загальну суму 580,8 тис.грн., з яких:    

406,6 тис. грн. – кошти субвенції, 174,2 тис. грн. – співфінансування з 

міського бюджету. 

 За звітний період було проведено ряд поточних ремонтів у закладах 

освіти та придбано засоби профілактики для запобігання розповсюдженню 

COVID-19.   

   

 Основним завданням галузі охорони здоров’я було і залишається 

надання медичних послуг мешканцям міста, а з пандемією і жителям інших 

адміністративних одиниць.    

2020 рік 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 (пакети послуг за програмою медичних 



гарантій по боротьбі з COVID-19 підписані в травні місяці, а вжиття 

заходів та підготовка розпочалася ще в лютому місяці). 

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 9 місяців 2020 року на утримання галузі охорони здоров’я 

використано коштів в сумі 34,9 млн. грн., з них кошти медичної субвенції з 

державного бюджету та цільових державних програм – 17,3 млн.грн. Крім 

того, отримано кошти від НСЗУ відповідно до підписаних пакетів медичних 

послуг в сумі 63,7 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 3,1 млн. грн.  

Так, на заходи з реалізації пріоритетних завдань використано кошти 

субвенцій, міського бюджету, благодійні кошти та кошти отримані від 

Національної служби здоров’я України згідно договорів укладених 

закладами охорони здоров’я: 

 іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 69,4 тис.грн. на 

придбання предметів довгострокового користування; 

 коштів НСЗУ в сумі 831,4 тис.грн. та коштів міського бюджету в 

сумі 342,9 тис.грн. на проведення робіт з поточних ремонтів приміщень 

закладів охорони здоров’я; 

 кошти міського бюджету в сумі 358,1 тис. грн. на виготовлення  

проектно-кошторисної документації під реконструкцію І поверху частини 

нежитлової будівлі операційного блоку під Відділення екстреної медичної 

допомоги по вул. Здоров’я, 1; 

 кошти міського бюджету в сумі 1288,0 тис. грн. на придбання  

комп’ютерної техніки для Бердичівської міської лікарні для своєчасного 

впровадження медичної реформи, відео ендоскопічна система з відео 

гастроскопом, відеоколоноскопом, коагулятор лазерний, стерилізатор 

паровий, два електрокардіографа; 

 за кошти НСЗУ в сумі 434,8 тис.грн. придбано автомобіль Fiat 

Noovo Doblo Combi для КНП «ЦПМСД» Бердичівської міської ради. 

Для подолання поширення захворювання, спричиненого коронавірусом 

COVID-19 було використано кошти (додатково виділені з міського 

бюджету) в сумі 3180,9 тис.грн., в т.ч. на придбання та встановлення 

кисневого обладнання з комплектуючими, лікарські засоби, вироби 

медичного призначення, засоби індивідуального захисту, кисневий 

концентратор,  апарат ШВЛ, 2 монітора пацієнта, 2 насоса шприцевих, 

нерегулярні перевезення медичних працівників під час припинення 

здійснення перевезень у місті, лікарські засоби та вироби медичного 

призначення, засоби індивідуального захисту тощо. 

За рахунок благодійної та гуманітарної допомоги отримано обладнання 

на суму 1 768,1 тис.грн. (в т.ч.: 2 апарати штучної вентиляції легень, 

комплект обладнання для проведення ІФА, 4 шприцевих насоса, 



електрокардіограф, дефібрилятор-монітор, апарат ШВЛ портативний, 7 

небулайзерів, 4 монітора пацієнта, пульсоксисметри, 2 отоскопа, сенсор 

Энлайт, 4  оксигенатори тощо). 
 

 В зв’язку з відсутністю державної програми по  забезпеченню дітей 

хворих на орфанні захворювання в місті розроблена і вже четвертий рік 

поспіль виконується програма «Медикаментозне забезпечення дітей-інвалідів 

м. Бердичева на 2016 – 2020 роки». Так, протягом звітного періоду 

використано коштів на суму 514,7 тис. грн. 

Крім того, постійно надається безкоштовне забезпечення 

медикаментами пільгових категорій громадян. Видатки на даний напрямок   

склали 2469,0 тис. грн., в тому числі у зв’язку з відсутністю закупівель через 

державний бюджет 140,8 тис.грн. хворим з трансплантованими нирками. 

За звітний період було придбано продуктів дитячого харчування для 

дітей першого та другого року життя на суму 41,6 тис. грн. та забезпечено 

безкоштовним дитячим харчуванням 14 дітей із малозабезпечених сімей. 

Також і надалі реалізується державна цільова програма «Забезпечення 

лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет». Так, за 9 

місяців 2020 року на фінансування програми використано 2200,9  тис. грн. ( з 

них кошти державного бюджету – 1918,0 тис.грн. та 282,9 тис.грн. кошти 

міського бюджету). 

 

Незважаючи на складні умови через карантинні обмеження у місті 

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

закладів культури.  

 Протягом 9 місяців 2020 року закладами культури проведено  більше 

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

проведення масових заходів, дистанційно, у мережі Інтернет. 

 Міським Палацом культури імені Шабельника О.А., Міською 

централізованою бібліотечною системою запроваджено нові щотижневі он-

лайн рубрики «Магія книги», «Казкова п’ятниця», «Ляльковий театр»,          

«Я зможу», «Мистецький Бердичів», «Історія Величного міста», «Історія 

мого успіху». 

 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 12 заходів, які відвідало 

більш ніж три тисячі глядачів. З них: відбулись покази 8 власних вистав – 

прем’єра двотактової вистави за мотивами творів Шолом Алейхема 

«Крупний виграш або 200 тисяч» (5), 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 звітного періоду у закладах культури 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 01.10.2020 року на обліку в міській службі у справах дітей 

перебуває 118 дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, із 

них під опікою – 102 дітей, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях – 7, в державних дитячих закладах – 9. 

В місті функціонує 5 прийомних сімей в яких виховується 7 дітей. У 

місті Бердичеві проживає 39 усиновлених дітей. За умовами проживання 

дітей в сім’ях усиновлювачів, в прийомних сім’ях, в сім’ях опікунів, 

піклувальників здійснюється нагляд. 

З метою розвитку сімейних форм виховання, створення та 

функціонування у м. Бердичеві дитячого будинку сімейного типу за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету та співфінансування з міського 

бюджету у комунальну власність міста придбано житловий будинок 

загальною площею 361,7 м2 на загальну суму 3,2 млн.грн. (співфінансування 

з міського бюджету – 642,5 тис.грн.). 

На обліку у службі перебуває 55 дитини, які опинилися в складних 

життєвих обставинах і виховуються в 33 сім’ях. Ці сім’ї регулярно 

відвідуються працівниками міської 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, міською службою у 

справах дітей спільно з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей 

протягом  січня – вересня 2020 року  проведено 42 рейди «Діти вулиці» та 

«Вокзал», 5 рейдів в нічний час, обстежено матеріально-побутові умови 93 

сімей,  виявлено 17 дітей, вилучено – 5 дітей та поміщено до міської лікарні, 

попереджено 41 батьків про відповідальність за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, ініційовано притягнення 4 батьків до 

адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських 

обов’язків, проведено 30 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 9 місяців 2020 року проведено 12 засідань комісій з питань 

захисту прав дитини на яких розглянуто 102 питання.  

 



  

Станом на 01.10.2020 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. 

Забезпечено участь молоді міста у обласному заході «Студентство – 

найкраща пора – 2020», що відбувся у м. Житомирі. 

Також молодь міста залучено до участі  у обласному он-лайн конкурсі 

 талантів «Найкраща молода СІМ‘Я», одним із переможців якого стала сім’я 

відомих спортсменів В’ячеслава та Юлії Олішевських. 

         У звітному періоді продовжено капітальний ремонт комунальної 

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

Бердичеві (81,3 тис.грн. – заборгованість за 2019 рік). 

Придбано будівлю Палацу спорту на вул. Європейській, буд. 81 на 

загальну суму 9,2 млн.грн. 

          Поповнювалась матеріально-технічна база спортивних закладів, 

зокрема для дитячо-юнацької спортивної школи міста Бердичева придбано 

спортивні костюми, гетри та футбольні м’ячі для відділення футболу. Також 

придбано товарів для обробки спортивного поля стадіонів ДЮСШ м. 

Бердичева на загальну суму 30,0 тис.грн. 

 

Протягом 9 місяців 2020 року державні види допомоги отримали 9113 

родин на загальну суму 77,4 млн. грн.. 

УПСЗН постійно проводить широку інформаційно-роз’яснювальну 

роботу з питань надання житлових субсидій. 

Станом на 1 жовтня 2020 року: 

- субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг отримано 8543 домогосподарств на загальну суму 74,8 млн. грн.; 

- субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 

призначено 9 домогосподарствам на загальну суму 32,7 тис. грн. 

Середній розмір субсидії становить 876 грн. 

Виплата всіх видів державних допомог проводиться  відповідно до 

діючого законодавства в повному обсязі в установлені терміни, 

заборгованості з виплат відсутня. 

З міського бюджету протягом 9 місяців 2020 року виплачено: 



- лікувальним закладам відшкодування витрат, понесених на лікування 

та медичну реабілітацію 21 учасника АТО та ООС на загальну суму 7,7 тис. 

грн. (співфінансування з міського бюджету);  

- одноразову адресну грошову допомогу 248 громадянам міста на суму 

240,6 тис. грн.; 

- грошову допомогу до державних дат учасникам бойових дій на 

території інших держав, ветеранам війни та праці на суму 44,6 тис.грн.; 

- допомогу на поховання 24 незастрахованих осіб на суму 14,3 тис.грн. 

В управлінні праці, сім’ї та соціального захисту населення на обліку 

станом на 01.10.2020 перебуває 6414 осіб з інвалідністю. За звітний період 23 

особи отримали путівки на санаторно-курортне лікування. Укладено 109 

тристоронніх договори на оздоровлення Укладено 114 договорів на 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації 

на суму 2,5 млн.грн. 

З метою посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та 

створення сприятливих умов для їх пересування було придбано та 

переобладнано автомобіль (соціальне таксі) для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, 

які не можуть самостійно пересуватись, або пересуваються за допомогою 

палиць, милиць, інвалідних візків та дітей з інвалідністю внаслідок 

захворювання опорно-рухового апарату на суму 289,6 тис.грн.  

Станом на 01.10.2020 укладено 15 тристоронніх договорів на 

санаторно-курортне лікування потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС першої 

категорії на суму 115,5 тис.грн.. 

В Єдиній базі даних вимушених переселенців обліковано 446 осіб, в т.ч 

75 дітей. 

 З початку року виплата адресної допомоги зазначеній категорії 

громадян проведена на суму 1,6 млн. грн. 

Станом на 01.10.2020 року чисельність пільговиків, облікованих у 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги становить 20969 осіб. 

Профінансовано за звітний період пільговикам міста за рахунок 

субвенції з державного бюджету на відшкодування пільг та житлових 

субсидій населенню в сумі 31,8 млн.грн. З міського бюджету профінансовано 

пільг в сумі 5,2 млн.грн. 

Профінансовано за рахунок міського бюджету компенсаційні виплати 

на пільгове перевезення автомобільним транспортом окремим категорія 

громадян в сумі 4,1 млн. грн. та залізничним транспортом – 368,7 тис. грн., за 

послуги зв’язку – 288,9 тис.грн., одноразовий проїзд потерпілих внаслідок 

аварії на ЧАЕС – 0,8 тис.грн. 

На відшкодування пільг за надані ЖКП інвалідам по зору та почесним 

громадянам міста нараховано та профінансовано 464,4 тис.грн. 

За рахунок коштів державного бюджету перераховано грошову 

компенсацію в сумі 4,8 млн. грн.. на придбання житла 6 особам з 

інвалідністю внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України. 

На обліку в управлінні праці, сім’ї та соціального захисту населення 

станом на 01.10.2020 перебуває 709 багатодітних сімей, в яких виховується 

2341 дитина. 



Упродовж звітного періоду підготовлено та видано 119 посвідчень 

дитини з багатодітної сім’ї та 44 посвідчення батьків багатодітної сім’ї, 

продовжено термін дії 126 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї та 71 

посвідчення батьків багатодітної сім’ї. Поставлено на облік 32 багатодітних 

сім’ї та 53 багатодітні сім’ї знято з облікую. В заклади оздоровлення та 

відпочинку  направлено 13 дітей пільгових категорій. 

Протягом звітного періоду  управлінням  проводилась інформаційно-

роз’яснювальна робота  серед населення міста, а саме: в друкованих засобах 

масової інформації  розміщено  29  інформації, було зроблено 20 оголошень 

на місцевому радіо та телебаченні,  організовано 6 виступів начальника 

управління на  місцевому  телебаченні  ТРК  «ВІК» та радіо «Лайф –ФМ», 

начальником управління надано інтерв’ю  кореспонденту газети 

«Бердичівський погляд» та «РІО Бердичів», 29 інформацій  розміщено  на   

офіційному  сайті  міста, також інформації  публікуються  в соціальних   

мережах.     

Упродовж звітного періоду Бердичівським міським територіальним 

центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надано 

71779 послуг 1662 особам, що потребують соціально-побутової допомоги.  

На утримання територіального центру з міського бюджету на 2020 рік 

виділено 5,7 млн. грн. 

В місті функціонує КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю», в якому одночасно курс реабілітації можуть проходити 45 

дітей з особливими потребами, відповідно до індивідуальної програми 

реабілітації. На утримання КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю» з міського бюджету на 2020 виділено 1,35 млн.грн. 

        

З метою забезпечення нагальних потреб жителів міста центром надання 

адміністративних послуг протягом 9 місяців 2020 року було надано 6433 

адмінпослуг, з них: 

- реєстрація місця проживання особи – 1799; 

- зняття реєстрації місця проживання особи – 558; 

- видача довідок про реєстрацію місця проживання особи  - 2107; 

- державна реєстрації права власності та інших речових прав на 

нерухоме майно – 1155; 

- витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельних ділянок – 124; 

- реєстрація земельної ділянки, надання відомостей з державного 

земельного кадастру, викопіювання – 155 тощо. 

 Адміністраторами центру у звітному періоді складено 120 постанов про 

адміністративне правопорушення від яких надійшло до міського бюджету 

78,7 тис.грн. 

На стадії завершення модернізація центру надання адміністративних 

послуг в рамках 4-го раунду проекту «U-LEAD з Європою». В повному 

обсязі завершені ремонтні роботи першого поверху будівлі міськвиконкому. 

Триває процес інституційного створення. ЦНАП розпочав роботу в 

тестовому режимі. 

 

 



Станом на 01 вересня 2020 року чисельність наявного населення міста 

Бердичева становила 74449 осіб. За  січень-серпень 2020 року населення 

міста зменшилось на 390 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 9 місяців 2020 року зареєстровано 352 шлюб, що на 

149 шлюбів або 30 % менше ніж аналогічного періоду минулого року. 

 У звітному періоді кількість розлучень становить 296, що на 98 

розлучень або на 50% більше відповідного періоду минулого року. 

 В пологовому відділенні центральної міської лікарні за 9 місяців 

народилося 544 дітей, з них 285 хлопчиків та 259 дівчаток. 

  

  

 

  

 


