Про стан виконання плану робіт (завдань) згідно з Паспортами проектів
Стратегії розвитку м. Бердянськ за 2013- 2014 роки
Стратегія розвитку м.Бердянськ на період до 2017 року, затверджена рішенням тридцять дев'ятої сесії Бердянської міської ради VI
скликання від 12.07.2013 №10, включає реалізацію 63 потенційних проектів.
На підставі інформації, наданої відповідальними за реалізацію проектів Стратегії членами моніторингового комітету, створеного
розпорядженням міського голови від 29.08.2013 № 340-р., проведено моніторинг виконання проектів за 2013- 2014 роки.
У 2013 році розпочато реалізацію 50 проектів (79% від загальної кількості проектів). Виконання проектів здійснювалося згідно з
розробленими заходами паспортів проектів. На річному виконанні знаходилося 5 проектів, з яких 3 - виконано повністю, а саме:
- “Програма створення ОСББ та проведення конкурсу на кращий ОСББ”;
- “Визначення умов обмежень використання території міста Бердянська”;
- “Нормативно грошова оцінка земель”
Два проекти не реалізовано, а саме:
- “Створення міського молодіжного ресурсного центру”(проект розроблено та подано на Всеукраїнський конкурс проектів з підтримки
місцевого самоврядування, але не став переможцем у зв’язку з перевищенням максимального розміру гранта для реалізації проекту органів
місцевого самоврядування для міст IV категорії);
- “Будівництво спортивних майданчиків з синтетичним покриттям у мікрорайонах міста” (у зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів
проект не отримав фінансування). Дію проекту подовжено у 2014 році.
По 6 проектах реалізація не здійснювалася у зв'язку з тим, що виділення коштів передбачені у Програмах та заходах підрозділів на
реалізацію проектів Стратегії виконкому, не було підтримано депутатами міської ради, а саме:
- “Реконструкція системи теплозабезпечення споживачів котельні № 22 м.Бердянськ Запорізької області, технічне оснащення джерела
теплопостачання системою теплогенерації з використанням теплових насосів”;
- “Укріплення Бердянської коси”;
- “Будівництво спортивних майданчиків з синтетичним покриттям у мікрорайонах міста”(подовжено дію у 2014 році );
- “Капітальний ремонт внутрішньодворових територій мікрорайонів”;
- “Зовнішнє утеплення будинків”;
- “Проведення капітального ремонту покрівель будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій”.
Два проекти визнано неактуальними, а саме:
- “Створення кінозалу на базі малого глядацького залу міського Палацу культури”;
- “Створення інфраструктури для розвитку садівництва і виноградарства”.
У 2014 році продовжено реалізацію 46 проектів та розпочато реалізацію 12 проектів, всього реалізовувалось 58 проектів. Протягом
року повністю виконано 3 проекти, а саме:
- “Заснування щорічного Міжнародного фестивалю дитячої та юнацької творчості „Зірки Азову”;
- “Створення бібліотеки - філії у приміщенні Центру культури та мистецтв (на базі бібліотеки - філії №7);
- “Проведення капітального ремонту покрівель будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій”.
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Проект “Створення виставково-ярмаркового центру” визнано неактуальним.
Десять проектів не реалізовано у зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів , а саме:
- “Відкриття навчально-виховного комплексу „Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад”;
- “Будівництво спортивних майданчиків з синтетичним покриттям у мікрорайонах міста”(подовжено дію у 2015 році );
- “Створення сучасної системи вивезення та перероблення сміття”;
- “Капітальний ремонт внутрішньодворових територій мікрорайонів”;
- “Зовнішнє утеплення будинків”;
- “Установка лічильників обліку паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах”;
- “Інвентаризація земель міста”;
- “Організація роботи дитячого оздоровчого центру”;
- “Реконструкція системи теплозабезпечення споживачів котельні № 22 м.Бердянськ Запорізької області, технічне оснащення джерела
теплопостачання системою теплогенерації з використанням теплових насосів”;
- “Укріплення Бердянської коси”.
У 2015 році продовжується реалізація 54 проектів та розпочато реалізацію 1 проекту. Усього на реалізації - 55 проектів.

Шифр
проекту
П 1.1.1/1

Керівник проекту - Бичкова Оксана Іванівна (сектор курортно-туристичної сфери виконкому)
Фінансування у
2014 р., тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
обсяг
джерело
ПРІОРИТЕТ 1. КОМФОРТНИЙ СІМЕЙНИЙ ТА МОЛОДІЖНИЙ КУРОРТ
Забезпечення
Реалізація заходів проекту проводилася згідно із планом робіт, передбачених
відповідності
паспортом проекту.
санаторноЗ метою поліпшення якості послуг у відповідності до міжнародних стандартів
курортних,
у рамках туристичної виставки “Твоё лето в Бердянске” проведено 3 семінари
готельних, сервісних
для керівників та бухгалтерів санаторно-курортних, оздоровчих та готельних
послуг вимогам
закладів за участю фахівців Бердянської об'єднаної державної податкової
національних та
інспекції, управління праці та соціального захисту населення, міського центру
міжнародних
зайнятості.
стандартів
Усі 13 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що функціонували у 2013
році, внесено до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку та мали відповідну категорію. Оздоровчі заклади мають
сертифікати відповідності на розміщення та харчування дітей.
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П 2.2.2/1

КП ДОЦ “Червона гвоздика” став переможцем першого етапу обласного
огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
У березні 2014 року для керівників санаторно-курортних, оздоровчих та
готельних закладів проведено семінар щодо Порядку встановлення категорій
готелям та іншим об'єктам, які використовуються для надання послуг з
тимчасового розміщення (проживання).
У 2014 році функціонувало 11 закладів, які внесено до Державного реєстру
дитячих закладів оздоровлення і відпочинку та мають відповідну категорію.
У серпні 2014 року дитячі заклади оздоровлення та відпочинку “Червона
гвоздика” та “Райський куточок” пройшли державну атестацію та підтвердили
вищу категорію.
ПРІОРИТЕТ 2. ЦЕНТР ВІДПОЧИНКУ ТА РІЗНОМАНІТНОГО ДОЗВІЛЛЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
Створення
На громадських засадах туристичного інформаційного центру функціюють
туристичнотуристична агенція “Спорт-плюс” та туристична фірма “Азовтурсервіс”, де
інформаційного
безкоштовно розповсюджуються путівники по місту “Отдыхай!” та надаються
центру
туристично-інформаційні послуги.
Планується розглянути питання реалізації пілотного проекту створення
туристично- інформаційного центру за підтримки комунального підприємства
“ДОЦ “Червона гвоздика”. Проводиться робота щодо пошуку відповідного
приміщення.
Керівник проекту - Немно Микола Миколайович (управління містобудування та архітектури виконкому)

Шифр
проекту

Фінансування у
2014 році, тис.грн.

Назва проекту

обсяг

Стан виконання

джерело

ПРІОРИТЕТ 1. КОМФОРТНИЙ СІМЕЙНИЙ ТА МОЛОДІЖНИЙ КУРОРТ
П 1.2.1/1

Екологічний проект
“Блакитний прапор”

-

-

У 2014 році працювала комісія з перевірки забезпечення утримання та
благоустрою
пляжів, створена розпорядженням міського голови від
02.04.2013 № 125-р.
За результатами роботи комісії в травні 2014 року, на початку курортного
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сезону, орендатори пляжів були ознайомлені з Правилами благоустрою,
забезпечення чистоти, порядку, дотримання тиші в громадських місцях
міста Бердянська, затвердженими рішенням сесії міської ради VI скликання
від 30.05.2012 № 5, вимогами п. 5.7.4. ДБН Б.2.2-5:2011. Робочою комісією з
перевірки забезпечення, утримання та благоустрою пляжів проведено 3
наради, здійснено 12 рейдів з метою забезпечення дотримання користувачами
пляжів вимог чинного законодавства. За порушення вимог користувачам
пляжів видано 69 попереджень та приписів щодо усунення недоліків, які було
виявлено. Відповідно до суб'єктів, які здійснювали свою діяльність на
орендованих пляжах з порушеннями вимог чинного законодавства, складено
36 адміністративних протоколів та направлено їх на розгляд адміністративної
комісії виконавчого комітету Бердянської міської ради.
Протягом 2014 року комісією перевірено 39 пляжів, підписано 26 паспортів
пляжів.
П 1.2.2/1

Створення на пляжах
умов для
комфортного і
безпечного дозвілля
дітей та людей з
обмеженими
можливостями

-

-

В квітні - травні 2014 року на засіданнях комітету із забезпечення
доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури за участю головного
архітектора міста обговорювалося питання щодо повного облаштування
одного з пляжів міста для маломобільних груп населення.
Відповідно до затвердженої містобудівної документації (Генеральний план
міста Бердянська, затверджений рішенням шістдесят восьмої сесії
Бердянської міської ради V скликання від 25.06.2009 № 8; План зонування
території міста Бердянська, затверджений рішенням тридцять восьмої сесії
Бердянської міської ради VI скликання від 31.05.2013 № 27) управлінням
містобудування та архітектури виконкому визначено територію для
облаштування пляжу для маломобільних верств населення, а саме: земельна
ділянка зі сторони затоки, в районі аквапарку (орієнтовна площа 0,4 га).
Головним архітектором міста погоджено схему Генплану відведення
земельної ділянки під пляж по вул. Макарова, в районі аквапарку,
комунальній установі "Бердянський геріатричний пансіонат" для надання
послуг з реабілітації підопічних пансіонату.
У серпні 2014 року силами підприємця Любові Корж та за підтримки
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уповноваженого мікрорайону АКЗ на пляжі біля третьої дамби обладнано
спеціальну доріжку з поручнями з обох боків, завдяки якій особи з
обмеженими фізичними можливостями можуть дістатися до урізу води та
спуститися в неї.
ПРІОРИТЕТ 2. ЦЕНТР ВІДПОЧИНКУ ТА РІЗНОМАНІТНОГО ДОЗВІЛЛЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
ПРІОРИТЕТ 3. ВЛАСНЕ ОБЛИЧЧЯ, ЗРУЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА МЕШКАННЯ Й ВІДПОЧИНКУ
П 2.1.1/1

Створення стоянки
для яхт та яхтклубу

-

-

Управлінням містобудування та архітектури виконкому за погодженням
архітектурно-містобудівної ради видано містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки для реконструкції водної станції з утворенням
захищеної акваторії для стоянки маломірних суден (яхт) на частину
земельної ділянки по вул. Горького, 12-а. Після оформлення замовником
будівництва всіх необхідних документів на використання земель водного
фонду біля Бердянського порту розпочнуться роботи з будівництва стоянки
для маломірних суден (яхт). Робота з реалізації проекту продовжується.

П 2.1.2/1

Програма створення
парку екстремальних
розваг
“Екстрімпарку”

-

-

П 2.1.2/2

Створення гольфмайданчику

-

-

П 3.1.1/2

Створення мережі
велодоріжок

-

-

З метою розвитку та освоєння курортних міських територій та на підставі
Генерального плану міста управлінням архітектури та містобудування
проаналізовано курортну забудову міста, визначено напрямок розвитку
курортно-туристичної індустрії міста, територій для розвитку житлової та
рекреаційної зони, зони лікування та активного відпочинку. Спільно з
рекламною фірмою “Павлов-продукт” проводиться робота щодо залучення
інвесторів з розробки презентаційного матеріалу "Бердянськ інвестиційний" для комплексної та всебічної реклами міста.

П 3.3.1/1

Будівництво
вертолітних
майданчиків

-

-
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Шифр
проекту
П 2.2.1/1

П 2.2.1/2

П 2.2.1/3

П 2.2.1/4

Керівник проекту - Шостак Микола Олександрович (відділ культури виконкому)
Фінансування у 2014
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
обсяг
джерело
ПРІОРИТЕТ 2. ЦЕНТР ВІДПОЧИНКУ ТА РІЗНОМАНІТНОГО ДОЗВІЛЛЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
Заснування щорічного
10,4
міський З метою реклами фестивалю та залучення учасників вікової категорії 17-21
Міжнародного
бюджет років у 2013-2014 роках фестиваль дитячої та юнацької творчості “Зірки
фестивалю дитячої
Азова” проходив як пілотний проект в рамках Всеукраїнського фестивалю
та юнацької
дитячої творчості “Топ-Топ”. Згідно з заходами Паспорту проекту
творчості „Зірки
розроблено Концепцію
Всеукраїнського фестивалю творчості дітей,
Азову”
підлітків та молоді “Зірки Азову”, Положення про ХІХ Всеукраїнський
фестиваль дитячої творчості “Топ-Топ” та фестиваль юнацтва й молоді
“Зірки Азову”, фінансування якого проводилось в рамках фінансування
фестивалю дитячої творчості “Топ-Топ”.
Фестиваль отримав позитивний відгук Міністра культури України.
Заснування щорічного
1,05
міський
У рамках фестивалю “Пісні морського міста” 03 серпня 2014 року на сцені
фестивалю
бюджет Приморської площі пройшов новий Регіональний фестиваль української
виконавців пісні
народної пісні “Душа народу”. У фестивалі брали участь самодіяльні
„Пісні морського
вокальні колективи міст Запорізької та Дніпропетровської областей, пісенні
міста”
колективи міста Бердянська. Фінансування фестивалю відбулось в рамках
Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів на
2014 рік, затвердженої
рішенням сорок шостої (позачергової) сесії
Бердянської міської ради VI скликання від 31.03.2014 №19.
Заснування
Всеукраїнський фестиваль творчого розвитку “Азов” трансформовано у
Всеукраїнського
виставки-ярмарки майстрів народної творчості, які проходили на протязі
фестивалю творчого
курортного сезону 2013-2014 років біля Центру культури та дозвілля
розвитку „Азов”
“Софіт” без фінансування з міського бюджету.
Підтримка та
17,8
міський У рамках Програми підтримки проведення культурно-мистецьких акцій у
розвиток
бюджет 2013-2014 роках проведено 25 традиційних щорічних фестивалів
традиційних
14,4
Мінкульт (“Зорецвіт”, ”Азовські вітрила”, “Кубок Азовського моря”, “Золотий
щорічних
ури
Орфей”,”Душа народу”, “Топ-Топ”, ”Бердянська юшка”, “Джерела рідного
Бердянських
України краю”, “Осінній калейдоскоп”, “Бердянський бриз”, “Щаслива родина фестивалів
міцна Україна”, “Три кити в океані дитячих талантів”, “Зірки Азову”,
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П 2.2.2/2

Будівництво
лапідарію для
збереження
культурних
цінностей
(половецьких баб)

-

-

П 2.2.2/3

Створення кінозалу
на базі малого
глядацького залу
міського Палацу
культури
Створення
бібліотеки - філії у
приміщенні Центру
культури та
мистецтв (на базі
бібліотеки - філії №7)

-

-

6,5

Благодійні
кошти

П 2.2.2/4

“Експресія сходу” та інші). У 2013 році фінансування заходів склало 16,7
тис.грн.
На сьогодні актуальним є питання реконструкції та реекспозиції
краєзнавчого музею з розміщенням експонатів археології (половецьких
баб) просто неба поруч з приміщенням музею.
Рішенням п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради від 20.11.2014
№18 Бердянський краєзнавчий музей отримав дозвіл на розробку проекту
земельної ділянки для розміщення експонатів археології просто неба за
адресою пр.Перемоги, 14. Розглядається питання переносу та злиття філій
краєзнавчого музею до одного приміщення. У разі прийняття відповідного
рішення питання будівництва лапідарію може бути розглянуто не як
будівництво приміщення, а як експозиція пам'яток археології просто неба.
Краєзнавчим музеєм проводяться роботи щодо розробки проекту земельної
ділянки.
З відновленням у 2013 році кінопоказів у приміщенні кінотеатру “Космос”
національною мережею “Кінопалац” питання створення кінозалу на базі
малого глядацького залу МПК втратило актуальність. Вбачаючи
недоцільність фінансування проекту його дію призупинено.
У січні 2014 року припинила роботу бібліотека профспілкового комітету
ПАТ “АЗМОЛ”, що призвело до відсутності вільного доступу до
бібліотечних фондів населення мікрорайону. Прийнято рішення перевести
бібліотеку-філію №2 з центру “Турбота” у приміщення міського Центру
культури та мистецтва (рішення виконавчого комітету від 13.05.2014 №156
“Про переведення бібліотеки-філії №2, бібліотеки-філії №10 для дітей в інші
приміщення”).
Згідно з рішенням виконкому в приміщенні Центру культури та мистецтв за
благодійні кошти проведено ремонтні роботи, перенесено книжковий фонд
та переведено 2,25 штатні одиниці працівників бібліотеки-філії №2.
З 01 вересня бібіліотека-філія розпочала свою роботу.
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Шифр
проекту

Керівник проекту - Токмань Наталя Анатоліївна (управління праці та соціального захисту населення виконкому)
Фінансування у 2014
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
Обсяг
Джерело

ПРІОРИТЕТ 2. ЦЕНТР ВІДПОЧИНКУ ТА РІЗНОМАНІТНОГО ДОЗВІЛЛЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
П 2.2.1/5 Проведення
У 2013 році на базі КП ДОЦ “Червона гвоздика” проведено ХШ Азовський
Азовського
міжнародний фестиваль творчості інвалідів „Повір у себе”, у якому брали
міжнародного
участь місцеві команди та команди з близького зарубіжжя. Фінансування
фестивалю
заходу склало 50,3 тис.грн.
творчості інвалідів
У 2014 році у зв'язку з ситуацією в країні прийнято рішення фестиваль не
„Повір у себе”
проводити.
ПРІОРИТЕТ 4. СПРИЯТЛИВЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
П4.1.1./3 Проведення міського
0,3
міський У 2013 році проведено міський конкурс “Краще підприємство для
конкурсу “Краще
бюджет працевлаштування”, переможцями якого стали КП БМР “Бердянський
підприємство для
центральний ринок”, ПАТ “Бердянське підприємство теплових мереж”,
працевлаштування”
ПрАТ “Приазовкурорт”, ДП “Бердянський морський торговельний порт”,
КУ “Бердянська міська лікарня” БМР. Фінансування заходу склало 3,0
тис.грн.
У 2014 році переможцями зазначеного конкурсу стали: КП ДОЦ “Червона
гвоздика”, КП “Бердянський центральний ринок”, КП “Міськліфт”, ПрАТ
“Берті”, ТОВ “Керуюча компанія “КомЕнерго-Бердянськ”, ТОВ “Азовська
кабельна компанія”, ПрАТ “Азовкабель”, ПАТ “Бердянське підприємство
теплових мереж”, які було нагороджено дипломами, подяками та
винагородами. Подякою відзначено: КП “Територіальне медичне об'єднання
“Бердянська дитяча лікарня та пологовий будинок” БМР, КП
“Бердянськводоканал” та КУ “Бердянська міська лікарня”.
Керівник проекту - Ніколаєнко Людмила Володимирівна (управління житлово-комунального господарства виконкому)
Фінансування у 2014
Стан виконання
Шифр
році, тис.грн.
Назва проекту
проекту
обсяг
джерело
ПРІОРИТЕТ 3. ВЛАСНЕ ОБЛИЧЧЯ, ЗРУЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА МЕШКАННЯ Й ВІДПОЧИНКУ
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П 3.1.1/1

Облаштування
зелених зон
відпочинку в
мікрорайонах міста

37,1

міський
бюджет

П 3.2.1/1

Програма створення
ОСББ та проведення
конкурсу на кращий
ОСББ

-

-

П 3.2.2/1

Створення сучасної
системи вивезення та
перероблення сміття

-

-

П 3.2.3/1

Якісне зовнішнє
освітлення

554,6

міський
бюджет

У 2013 році розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено
експертизу проектів “Капітальний ремонт зелених насаджень у м.
Бердянськ” та “Капітальний ремонт зелених насаджень на пл. I Бердянської
ради”. КСП “Зеленгосп” виконано роботи з капітального ремонту зелених
насаджень на пл. I Бердянської ради на суму 1140,1 тис.грн.
Згідно з Програмою капітального ремонту об’єктів міського благоустрою на
2014 рік, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії Бердянської міської ради
від 17.04.2014 № 15, виконано роботи з капітального ремонту зелених
насаджень на площі I-ї Бердянської ради.
У 2013 році створено 15 ОСББ (у складі 20 будинків). Станом на 01.01.2014
року в місті функціонує 46 ОСББ (198 будинків).
У серпні - вересні 2013 року проведено конкурс за номінацією “Найкращий
будинок ОСББ” та “Тепла хата”. За результатами конкурсу визначено
переможців. За номінацією „Найкращий будинок ОСББ” перше місце –
ОСББ „Серафімовича, 139”, друге місце – ОСББ „Космос” (вул. Лієпайська,
14). За номінацією “Тепла хата” перше місце – ОСББ „Затишний дім” (вул.
Орджонікідзе, 97), друге місце – ОСББ „Гідравлік” (вул. Піонерська, 51А).
Усі переможці отримали нагороди.
У 2014 році створено 9 ОСББ (у складі 18 житлових будинків). Станом на
01.01.2015 року в місті функціонує 156 ОСББ (у складі 218 будинків).
Виконавчим комітетом разом із Державним агентством екологічних
інвестицій України та групою іспанських компаній “HERA” розпочато
впровадження проекту “Збір і утилізація біогазу на діючому полігоні ТПВ м.
Бердянськ”.
Проектну частину заходу виконано повністю. За результатами розгляду
проектної документації, розробленої ДП “Донецький екологічний інститут”,
отримано позитивний експертний висновок від 23.04.2013 № 08-0390-13 від
філії ДП “Укрдержбудекспертиза” у Запорізькій області. У зв’язку з
відсутністю фінансування процедура тендерних торгів не проводилася та
роботи не розпочато.
У 2013 році проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення
м. Бердянськ із застосуванням енергозберігаючих технологій (2-й етап) та
повторну експертизу проектів (ІІІ, ІV, V етапи) за кошти міського бюджету
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П 3.2.4/1

Програма
капітального
ремонту будинків,
визнаних аварійними
Капітальний ремонт
П.3.2. 4/2 внутрішньодворових
територій
мікрорайонів
П 3.3.1/3 Якісне транспортне
сполучення

15,8

міський
бюджет

-

-

3347,3

982,6
1093,9

(267,0 тис.грн.).
У 2014 році виконано капітальний ремонт (заміна) 9 електролічильників 9
трансформаторних підстанцій на суму 52,6 тис. грн. та систем
автоматизованого управління зовнішнім освітленням міста на суму 502,0
тис. грн.
У 2014 році виконано проектно-кошторисну документацію на капітальний
ремонт стін житлового будинку, визнаного аварійним по вул. Орджонікідзе,
64а. У зв'язку з відсутністю фінансування роботи з капітального ремонту
аварійних будинків не виконувались.
У зв'язку з відсутністю фінансування у 2014 році проектні роботи з
капітального ремонту внутрішньодворових територій у мікрорайонах міста
не виконувалися.

За рахунок коштів місцевого бюджету у 2013 році виготовлено проекти,
отримано позитивні висновки експертизи та затверджено проектнокошторисну документацію по наступних об’єктах: капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття вул.Калініна (від залізничного переїзду в бік
розворотнього кільця); реконструкція асфальтобетонного покриття вул.
І.Богуна (від вул. Вроцлавської в бік вул. Бакинської); реконструкція
дорожнього покриття по вул. Ростовська (від вул. Фестивальна до вул.
Айвазовського); капітальний ремонт доріг вул. Радищева; вул. Тельмана;
вул. 8 Березня (від вул. Яблочкова до вул. Мінська). Загальна сума
фінансування за 2013 рік - 123,4 тис.грн.
субвенція з У 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету
державного виконано поточний ремонт доріг на 19 вулицях загальною площею 6,9 тис.
бюджету
м2, капітальний ремонт дороги по вулиці Радищева на площі 1,27 тис. м2,
реконструкція дорожнього покриття вул. Макарова (І черга від вул.
міський
Заслонова до Храму св. Пантелеймона, ІІ черга від Храму св. Пантелеймона
бюджет
до аквапарку) на площі 3,15 тис. м2.
субвенція з За рахунок місцевого бюджету виконано поточний ремонт доріг на 31вулиці
державного
міста (біля 3,1 тис. м2), реконструкція дорожнього покриття вул.Ростовської
бюджету
(1,38 тис. м2), реконструкція асфальтобетонного покриття вул. І Богуна
обласному
(2,013 тис. м2).
бюджету
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П 3.3.3/1

Забезпечення якісного
водопостачання та
водовідведення

1581,9

міський
бюджет

П 3.3.4/1

Проведення

979,8

-

За рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету виконано
поточний ремонт доріг на 15 вулицях міста (6,53 тис. м2).
У 2013 році виконано роботи з капітального ремонту водопроводу по вул.
Хіміків (від вул. Шаумяна до вул. Потійська).
Виконано проектно-кошторисну документацію на проведення капітального
ремонту об'єктів: самопливного водоводу №8, водоводу В-4, ділянок
водоводу В-1, напірного трубопроводу від КНС №8, реконструкції
аеротенка №3. Фактично у 2013 році виконано робіт на 224,279 тис.грн.
У 2014 році згідно з міською програмою “Питна вода м.Бердянськ”
виконано роботи з капітального ремонту водопроводу по вул. Хіміків (від
вул. Шаумяна до вул. Потійська), водопроводу В-1 (на перехрестях вул.
Бородіна – вул. Руднєвої, вул. Бородіна – вул. Дружби, вул. Бородіна – вул.
Матросова, вул. Курортна – вул. Матросова, вул. Заслонова – вул.
Жовтнева).
Виконано проектно-кошторисну документацію на проведення:
- капітального ремонту водопроводів по вул. Комунарів (від пр. Леніна до
вул. Петровського) та вул. Горбенко (від. пр. Леніна до вул. Карла Маркса);
- будівництва водопровідної мережі по вулицях Інтернаціоналістів, Калініна,
Ботанічна, каналізаційної мережі до житлових будинків по вул. Ботанічна;
- реконструкції самопливного колектору від перехрестя вул.ЧервонаПетровського по вул.Петровського, вул.Свободи до буд.№98 по вул.Свободи;
- реконструкції самоплинного колектору від камери гасіння на перехресті
вулиць Маяковського-Некрасова.
Виконано експертизу проекту з капітального ремонту напірного
трубопроводу від КНС № 8 в бік вул. Промислової. Придбано устаткування
(засувки водопровідні і каналізаційні) для КП „Бердянськводоканал”.
Виконано прочищення мереж каналізації: вул. Донецька (від вул. Кірова до
вул. Крупської), вул. Верешагіна (від вул. Ялтинської до вул.
Айвазовського), вул. Айвазовська (від вул. Верещагіна до КНС № 10); вул.
Червона (від вул. К.Маркса до вул. Петровського, від вул. Енгельса до вул.
Петровського); від б/в "Морська" по вул. Курортній, вул. Жовтневої, вул.
Лієпайський до КНС №2.
У 2013 році у зв'язку з відсутністю фінансування роботи не виконано.
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П 3.3.4/2
П 3.3.5/1

капітального ремонту
покрівель будинків із
застосуванням
енергозберігаючих
технологій
Зовнішнє утеплення
будинків
Система екологічного
моніторингу

У 2014 році виконано роботи з капітального ремонту покрівель із
застосуванням енергозберігаючих технологій 2-х житлових будинків по вул.
Морозова, 9 та вул. Піонерська, 51.
-

-

524,5

Обласний
бюджет
місцевий
бюджет

354,9

Шифр
проекту

У 2014 році у зв'язку з відсутністю фінансування роботи з зовнішнього
утеплення будинків не виконувались.
Система екологічного моніторингу передбачає розробку природоохоронних
та ресурсозберігаючих заходів, направлених на запобігання, зменшення та
усунення забруднення навколишнього середовища. З цією метою
громадськість, комунальні підприємства міста та структурні підрозділи
виконкому формують перелік пропозицій з реалізації заходів з визначенням
очікуваного екологічного ефекту. Робота проводиться щорічно, з метою
передбачення фінансування в обласному та міському бюджетах.
Протягом 2014 року в рамках “Міської програми охорони навколишнього
середовища на 2010-2015 роки” виконано реконструкцію трубопроводу
напірної каналізації від КНС №18 до вул. Промислової, проведено
коригування проектно-кошторисної документації за заходом “Будівництво
напірного каналізаційного колектору від КНС №7 в м. Бердянськ”,
проведено комплексну державну експертизу за заходами “Будівництво
другої нитки напірного каналізаційного колектору від КНС № 5 (проектні
роботи)” та “Реконструкція очисних споруд каналізації м. Бердянськ
(робочий проект)”. Проведено процедуру відкритих торгів та укладено
договір на придбання 100 од. контейнерів для збору твердих побутових
відходів, розпочато роботи за заходом “Будівництво та облаштування
притулку для утримання безпритульних тварин у м.Бердянськ” (проектні
роботи).

Керівник проекту - Бойко Олександр Миколайович (відділ транспорту та зв’язку виконкому)
Фінансування у 2014
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
обсяг
джерело
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П 3.3.1/2

П 3.3.2/1

П 3.3.2/2

ПРІОРИТЕТ 3. ВЛАСНЕ ОБЛИЧЧЯ, ЗРУЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА МЕШКАННЯ
Налагодження
На теперішній час є не вирішеним питання щодо безумовної належності
повітряномайна КП БМР „Аеропорт - Бердянськ” до комунальної або державної
транспортного
власності, що унеможливлює його подальше виконання. З метою вирішення
сполучення
проблеми управлінням комунальної власності Бердянської міської ради
(аеропорт)
направлено листи до Міністерства інфраструктури України, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України
та Запорізької обласної державної адміністрації.
Упорядкування
Проект перетерпів зміну формату реалізації: попередньо передбачалось
транспортних
впорядкування транспортних потоків шляхом введення диспетчерської
потоків
служби після проведення конкурсу серед залучених підприємств та
укладання відповідних договорів між переможцем та перевізниками.
На теперішній проект об’єднано з обліком транспорту комунальних
підприємств, у зв’язку з чим визначаються нова організаційно-правова
форма проекту, сума необхідних коштів, джерело фінансування.
Після впровадження відповідного проекту управлінням житловокомунального господарства виконкому реалізацію проекту буде продовжено
в частині обліку міського пасажирського транспорту.
«20 хвилин від
У 2013 - 2014 роках організовано перевезення пасажирів з мікрорайонів та
пляжної зони та
центру міста до місць масового відпочинку та оздоровчих і туристичних
мікрорайонів до
закладів. У період курортного сезону з метою організації перевезень
центру міста
пасажирів до місць масового відпочинку громадян встановлено 10
тимчасових міських автобусних маршрутів загального користування, на
яких працювало від 30 до 42 транспортних засобів у залежності від
пасажиропотоку.
У місті працює 28 автобусних маршрутів загального користування, на яких
працює 167 транспортних засобів.
У 2013 році оновлено 34 транспортні одиниці (18 од. понад 10 років).
У 2014 році приватними перевізниками придбано 11 автобусів для
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та оновлено
рухомий склад у кількості 8 одиниць (з них замінено 3 автобуси віком
більше 10 років та придбано 1 автобус для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями). Проводяться заходи з оновлення транспортних
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засобів відповідно до інвестиційних зобов’язань перевізників.

Шифр
проекту
П 3.3.4/4

Керівник проекту - Герасименко Юлія Віталіївна (управління економіки виконкому)
Фінансування у 2014
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
обсяг
джерело
Реалізація проектів у
сфері житловокомунального
господарства

-

-

Розроблено та затверджено Концепцію інвестиційної Програми розвитку
житлово-комунального господарства м. Бердянськ на 2013-2015 роки
(рішення виконкому від 18.03.2013 № 108), яка включає 61 проектну
пропозицію у сфері житлово-комунального господарства, освіти, культури.
Загальний обсяг інвестицій для реалізації програми - 70,3 млн.грн. за
рахунок коштів державного, міського та обласного бюджетів, власних
коштів, кредитів, залучень під державні гарантії та займи. Програму
направлено до ЗОДА для включення до регіональної Програми. На сьогодні
реалізація заходів Програми не здійснюється у зв'язку з відсутністю
регіональної Концепції інвестиційної Програми.
ПРІОРИТЕТ 4. СПРИЯТЛИВЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
П 4.1.1/1 Підтримка місцевих
Рішенням виконавчого комітету від 07.07.2014 року №227 затверджено
товаровиробників
Програму підтримки місцевих товаровиробників на 2014-2015 роки, метою
якої є створення сприятливих умов для розвитку місцевих
товаровиробників, покращенню інвестиційної привабливості міста,
популяризації якості продукції місцевих товаровиробників, проведення
інформаційно-рекламної діяльності. Спільно з Бердянським Союзом
промисловців та підприємців (роботодавців) проведено роботу з розгляду
питань розвитку та проблем промислової галузі та підприємництва. У травні
2015 року на засідання виконкому готується звіт щодо виконання заходів
Програми за 2014 рік.
П4.1.1/2
Залучення
Проведено міську виставку-ярмарок “Бердянськ-2013”, у якій брали участь
промислових
понад 100 учасників - суб'єктів господарювання.
підприємств та
Товаровиробники міста (ТОВ “Бердянські ковбаси”, ПП Подколзін, ПП
підприємців до участі
Стешенко, фірма “Торти Бердянська”), представники відділу культури
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у міських заходах

П4.1.2.2

Облаштування місць
для проведення
святкової та
щоденної торгівлі

-

-

П4.1.2/3

Створення
інфраструктури для
розвитку
садівництва і
виноградарства
Створення
виставковоярмаркового центру

-

-

-

-

П 4.1.2/4

виконкому та мікрорайону Слобідка брали участь у Покровському ярмарку в
жовтні 2013 року в м. Запоріжжя.
Підприємці та промислові підприємства міста брали участь у міських
суботниках, акції “Допоможи Україні” (надання спонсорської допомоги
українській армії), в обговоренні змін до Конституції, проекту Програми
соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2015 рік,
Програми підтримки місцевих товаровиробників, Угоди між Україною і ЄС,
громадських слуханнях щодо обговорення міського бюджету та інших питань.
Для організації та проведення святкової торгівлі визначено місце на Троїцькій
площі (навпроти вул. Шевченка). У 2014 році організовано проведення 99
ярмарків місцевих та сільгоспвиробників, у тому числі передсвяткових
(передпасхальні, передноворічні та інші). Постійними учасниками виставокярмарків є ТОВ “Бердянські ковбаси”, ПАТ “Бердянський хлібокомбінат”, ТОВ
“Грація”, фізичні особи-підприємці Федорова Т.І., Можаєв М.А., Алієв М.А.,
Стешенко С.М., Захарченко Ю.В., Кулькова С.В., Шостак І.В.
Також, проводилися виставки ярмарки товарів ручної роботи „Планета Hand
Made” у сквері торговельного Центру “Дельмар”. У міському Палаці культури у
у 2014 році проведено 21 ярмарок з продажу непродовольчих товарів.
Проведено роботу з керівником ТОВ “Сади Бердянська” та ПП “Войніков і
Ко” Войніковим Володимиром Миколайовичем
щодо впровадження
проекту. Отримано відмову у зв'язку з неактуальністю його реалізації.
Вбачаючи недоцільність проекту його дію призупинено.
На базі та завдяки матеріально-технічній підтримці міського Палацу
культури у 2013-2014 роках проведено 51 ярмарок з продажу непродовольчих
товарів, у яких брали участь більш 50 суб'єктів господарювання. Щорічно у
міському Палаці культури проводиться туристична виставок-ярмарок "Твоё лето
в Бердянске", ярмарок вакансій міського центру зайнятості, дитяча виставка
млинців під час святкування свята Масляної.
Від проведення ярмарків до міського бюджету надійшло 333,0 тис.грн.,
благодійної допомоги - 234,3 тис.грн.
У зв'язку з вищезазначеним питання створення виставково-ярмаркового
Центру втратило актуальність та його дію призупинено.
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П4.2.1/1

Створення
промислових зон у
місті

-

-

П4.2.2/1

Сприяння розвитку
альтернативної
енергетики в місті

-

-

Управлінням містобудування та архітектури виконкому визначено земельні
ділянки для створення промислових зон: в районі вул. Вроцлавська (площа 38 га)
та вул. Штурманська (30,558 га та 7,79 га).
З метою створення нових виробництв, робочих місць, випуску нової
конкурентоспроможної продукції продовжується робота над проектом
„Облаштування земельної ділянки для розміщення промислового підприємства у
м. Бердянськ Запорізької області”. Проект землеустрою та питання щодо
відведення КП „Міськспецексплуатація” БМР земельної ділянки орієнтовною
площею 21,8 га, розташованої в західній частині міста по Мелітопольському
шосе (район вул. Єгорова), для створення промислового парку, на території якого
планується будівництво нових екологічно чистих підприємств з виробництва
продукції харчової або легкої промисловості направлено на розгляд постійної
комісії з питань архітектури, містобудування та регулювання земельних
відносин. Відповідно до протоколу засідання постійної комісії від 20 січня 2015
року вирішено відкласти розгляд проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки до надання документів та запросити на засідання комісії
керівника КП „Міськспецексплуатація” БМР з бізнес-планом щодо бачення
використання зазначеної земельної ділянки площею та інформацією щодо
можливості сплачувати витрати за її користування. Робота над проектом триває.
Підготовлено та надано проект “Сонячні колектори - шлях до
енергоощадного майбутнього”, яким передбачено приготування гарячої води
у ДНЗ № 37 за рахунок сонячної енергії, для участі у Всеукраїнському
конкурсі проектів і програм місцевого самоврядування у 2014 році.
Згідно із листом Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в
Україні від 13.10.2014 № 326/02/4-14 проект визнано переможцем конкурсу
2014 року на загальну суму 452,2 тис.грн., у тому числі кошти державного
бюджету - 226,1 тис.грн., кошти місцевого бюджету - 221,6 тис.грн., кошти
організацій-партнерів - 4,5 тис.грн.
У рамках участі у грантових програмах підтримки уряду Японії, з метою
сприяння залучення міжнародної технічної допомоги щодо існуючих потреб
в обладнанні та технічній допомозі в розмірі 13,0 млн.грн., підготовлено дві
заявки: поставка теплогенераторів та сонячних батарей для соціальної
сфери, які направлено на розгляд Представництва уряду Японії в Україні.
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П 4.2.3./1

П 4.2.3./2

Шифр
проекту

Установка
лічильників обліку
паливноенергетичних
ресурсів у
бюджетних
установах
Впровадження
системи
енергетичного
менеджменту в
бюджетних
установах міста

-

-

-

-

В рамках участі виконавчого комітету Бердянської міської ради у проекті
Європейського Союзу “Модель розбудови потенціалу України та Грузії для
участі в “Угоді мерів” розроблено та подано конкурсну заявку на грантову
допомогу 20,0 тис. євро, заходи якої спрямовані на технічне переоснащення
системи гарячого водопостачання та електрообладнання за допомогою
сонячних колекторів для дошкільного навчального закладу №25. Проект
реалізовано в лютому 2015 року.
У 2013 році
на виготовлення проектно-кошторисної документації та
експертизи проекту спрямовано 12,2 тис.грн. (виникла кредиторська
заборгованість). Станом на 31.01.2015 року, проект не реалізовується через
наявність кредиторської заборгованості.

З метою створення муніципальної системи енергетичного менеджменту в
бюджетних установах міста Бердянську проведено наступні заходи:
1. В закладах бюджетної сфери документально закріплено відповідальних
осіб за енергозбереження.
2. Створено Єдину електронну систему обліку споживання енергоресурсів
(далі ЄЕСОСЕ), до якої відповідальні особи бюджетної сфери щомісяця
вносять дані щодо споживання установою води, тепла та електроенергії.
3. Впроваджено єдину електронну систему обліку споживання
енергоресурсів у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, бюджетних
та комунальних установах міста.
4. Проведено 10 нарад з відповідальними особами щодо внесення даних в
ЄЕСОСЕ з метою отримання знань по роботі з програмою.
5. Призначено особу, відповідальну за забезпечення організаційного та
методологічного ведення ЄЕСОСЕ.

Керівник проекту - Боханова Наталя Миколаївна (управління земельних правовідносин виконкому)
Фінансування у 2014
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
обсяг
джерело
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ПРІОРИТЕТ 4. СПРИЯТЛИВЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
П 4.2.1/2 Нормативна грошова
290,1
Проведено розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки
оцінка земель
земель в межах території м.Бердянськ за рахунок коштів міського бюджету.
Рішенням тридцять дев'ятої сесії Бердянської міської ради VI скликання від
12.07.2013 №62 затверджено технічну документацію нормативної грошової
оцінки землі у межах території міста Бердянська, яка передбачає
врегулювання відносин при передачі землі у власність, спадок, під заставу,
купівлю-продаж земельних ділянок та право оренди.
П 4.2.1/3 Визначення умов та
188,4
міський План зонування території міста Бердянська затверджено рішенням тридцять
обмежень
бюджет восьмої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 31.05.2013 № 27.
використання
Його розроблено з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності
території міста
людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій
Бердянська
техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації
населення та об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення
навколишнього природного середовища, охорони та використання територій
з особливим статусом, у т.ч. ландшафтів, об'єктів історико-культурної
спадщини, земель сільськогосподарського призначення та лісів.
П 4.2.1/4 Інвентаризація
Рішенням дванадцятої сесії Бердянської міської ради VI скликання від
земель міста
07.07.2011 № 37 затверджено Програму з впровадження заходів щодо
збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних
ресурсів м.Бердянськ на 2011-2015 роки. Складовими частинами комплексу
робіт і заходів Програми визначено, зокрема, інвентаризацію земель міста.
Для виконання робіт по даному проекту управлінням земельних
правовідносин виконавчого комітету підготовлено бюджетний запит на
фінансування заходів у 2014 році (службова від 20.01.2014 № 72).
У міському бюджеті на 2014 рік на виконання заходів Програми передбачено
фінансування у сумі 742,7 тис.грн., але на проведення інвентаризації кошти
не виділено.

Шифр
проекту

Керівник проекту — Ванін Ігор Борисович (відділ охорони здоров'я виконкому)
Фінансування у 2014
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
обсяг
джерело
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П 5.2.2/1

Шифр
проекту
П 5.2.1./1

П 5.2.1./2

П 5.2.2/1

ПРІОРИТЕТ 5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Організація роботи
січень
У 2014 році у зв'язку з відсутністю фінансування проектні роботи не
дитячого оздоровчого
2014виконано.
центру
грудень
2017
Керівник проекту — Лазуренко Наталя Олександрівна (відділ освіти виконкому)
Фінансування у 2014
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
обсяг
джерело
ПРІОРИТЕТ 5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Відкриття
Рішенням п'ятдесят сьомої (II частина) сесії Бердянської міської ради VI
навчально-виховного
скликання від 28.02.2015 №54 затверджено Програму будівництва,
комплексу
реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціально„Загальноосвітній
культурного призначення на 2015 рік, якою передбачається виділення 500,0
навчальний заклад –
тис.грн. на проведення проектних робіт з реконструкції ЗОШ№9 під
дошкільний
навчально - виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад –
навчальний заклад”
дошкільний навчальний заклад”.
Відновлення
200,0
міський
У 2014 році виконано обстеження технічного стану будівлі дошкільного
діяльності
бюджет
навчального закладу №15 у мікрорайоні РТС та розпочато виконання
дошкільного
проектно-кошторисної
документації
проектною
організацією
навчального закладу
“Бердянськгражданпроект”.
№15 у мікрорайоні
У 2015 році у міському бюджеті заплановано 83,0 тис.грн. на завершення
РТС
проектних робіт.
Гімназія № 1 „Надія”
145,0
міський
Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду
– школа
бюджет
виконкому 04.07.2014 року укладено договір на виконання проектних робіт
майбутнього
по об'єкту “Реконструкція учбового закладу по вул. Шмідта, 12,
м.Бердянськ” з КП “Архітектурно-планувальне бюро”. Після виготовлення
проектно-кошторисної документації буде проведено експертизу проекту. У
2015 році на завершення зазначених робіт заплановано 156,0 тис.грн.
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Керівник проекту — Лов'янніков Олександр Валерійович (відділ інформаційно - комунікаційних ресурсів виконкому)
Фінансування у 2014
Шифр
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
проекту
обсяг
джерело
П 6.1.1/3

П 6.1.1/4

П 6.1.1/3

Створення в місті
оригінальної
топографічної/
інформаційної
навігаційної системи
Розробка
геоінформаційної
системи для
управління містом
Створення
інформаційнокомунікаційної
системи
“Інформаційне
місто”

ПРІОРИТЕТ 6. КЕРОВАНЕ МІСТО З ВИЗНАНИМ ІМІДЖЕМ
Продовжено впровадження геоінформаційної системи (ГІС) м.Бердянськ, до
якої підключено комунальні підприємства “Бердянськводоканал”,
“Міськсвітло”, “Архітектурно-планувальне бюро”, 19-СДПЧ (самостійна
державна пожежна частина), Бердянський РВ ГУ МНС України в Запорізькій
області. Також, підключено підрозділи виконкому: управління житловокомунального господарства, адміністративний відділ, відділ з питань
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці. В
діяльність структурних підрозділів виконкому впроваджено електронний
реєстр адрес, створено електронну карту доступності об'єктів для людей з
обмеженими можливостями пересування.
Розроблено Програму організації трансляції пленарних засідань сесій на
офіційному сайті Бердянської міської ради (рішення тридцять сьомої сесії
Бердянської міської ради VI скликання від 22.04.2013 №29).
Профінансовано 24,0 тис. грн. на придбання техніки для впровадження
системи відеоконференцзв'язку за кошти міського бюджету.
Протягом року створено та запроваджено:
- єдину електронну систему обліку споживання енергоресурсів бюджетними
установами міста, що забезпечує ефективний аналіз використання паливноенергетичних ресурсів бюджетними установами міста Бердянська;
- систему електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади для
надання можливості батькам спостерігати стан черги в режимі он-лайн;
- програму „Квартплата” для інформування споживачів та здійснення
мешканцями контролю за виконанням робіт по кожному житловому будинку;
- систему “Транспорт: додержання вимог ПДР”.
Створений та введений в експлуатацію новий сайт Бердянської міської ради,
він відповідає всім сучасним вимогам щодо функціонування інформаційнокомунікаційних систем та адаптований для перегляду на мобільних
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пристроях.
Запроваджено он-лайн трансляції основних заходів, які відбуваються у
виконавчому комітеті Бердянської міської ради (розширені апаратні наради
при міському голові, засідання виконкому, сесії міської ради).
З метою своєчасного реагування на терористичні загрози обладнано
системою відеонагляду блокпости, що знаходяться на в'їзді в місто.

Шифр
проекту

П 6.2.1/1

П 6.2.2/1

Керівник проекту - Іщук Павло Володимирович (прес-служба Бердянської міської ради та виконкому)
Фінансування у 2014
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
обсяг
джерело

Видання
інформаційнорекламних буклетів

Розробка на базі
бренд-платформи
лінійки іміджевих
продуктів

ПРІОРИТЕТ 6. КЕРОВАНЕ МІСТО З ВИЗНАНИМ ІМІДЖЕМ
У травні 2014 року прес-служба міської ради та виконавчого комітету брала
участь у проведенні прес-форума журналістів. Його мета - популяризація
Бердянська, як міста - курорту та розповсюдження інформації про спокій та
мир у місті. Журналісти мали можливість поспілкуватися з міським головою,
побачити бердянські пам'ятники, відвідати ПрАТ“Приазовкурорт”, бази
відпочинку “Славутич” та “Золотий берег”, побувати на морській екскурсії.
У новинах на центральних українських каналах вийшли сюжети про
Бердянськ та можливості відпочити влітку у місті: у програмі “Факти” каналу
ICTV під назвою “Бердянськ відкриває курортний сезон”; “Вікна” каналу
СТБ; “Сніданок з 1+1”; рубрику “Мій путівник” “Відпочинок у Бердянську:
все, що потрібно знати про поїздку на курорт”, випуск ТСН під назвою
”Замість Криму українці їдуть на відпочинок до узбережжя Азовського
моря”, на каналі ТРК “Україна” у програмі “Ранок з Україною” сюжет “Який
конкурс влаштував Слава Соломка у бердянському аквапарку?”.
Харківський журнал “Губернія” надрукував статтю “Перлини України.
Бердянськ - серце Азову”.
У 2013 році на виготовлення іміджевих продуктів на базі бренду міста
витрачено 35,9 тис. грн. (презентаційні матеріали з символікою до Дня міста буклети, значки, вимпели, ручки, пакети тощо).
У 2014 році на зазначені заходи заплановано 60 тис.грн. (кошти не виділено).
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За рахунок спонсорських коштів виготовлено фотоальбом, набір
презентаційних матеріалів (ручки, пакети. тощо).
У червні в місті відбувся перший регіональний інформаційний семінар
“Угода Мерів - шлях до енергоефективного майбутнього кожного міста”. Для
учасників семінару виготовлено продукцію з використанням символіки міста
(ручки, пакети, тощо).

Шифр
проекту

П 6.1.1/2

Керівник проекту - Мягченко Олег Юліанович (відділ організаційної роботи та внутрішньої політики)
Фінансування у 2014
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
обсяг
джерело
Самоорганізація
населення міста

ПРІОРИТЕТ 6. КЕРОВАНЕ МІСТО З ВИЗНАНИМ ІМІДЖЕМ
233,0
Міський З метою вдосконалення механізму взаємодії органів самоорганізації
бюджет населення з органами місцевого самоврядування, задоволення інтересів
громадян в усіх сферах життєдіяльності на територіях мікрорайонів міста,
укладено соціальні контракти між міським головою та головами 13 комітетів
мікрорайонів про спільні дії та співробітництво.
Проведено конкурс з розробки міні-проектів місцевого розвитку “Мій
внесок в улюблене місто”. Переможцем конкурсу визначено проект
мікрорайону “Нагірна частина” “Благоустрій території біля пам'ятника на
честь загиблих у роки Великої Вітчизняної війни льотчиків-земляків”.
У конкурсі кращих практик місцевого самоврядування України 2013 року,
оголошеному Центром експертизи з питань реформи місцевого
самоврядування Ради Європи спільно з Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в
рамках Програми “Посилення інституційної спроможності органів
місцевого самоврядування в України” Бердянська міська рада отримала
перше місце з проектом “Демократія участі: залучення громадян до справ
громади”.
Рішенням сорок шостої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VI
скликання від 31.03.2014 №11 затверджено Програму “Про забезпечення
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П 6.1.2/1

Система
моніторингу

-

-

підтримки органів самоорганізації населення міста на 2014 рік”.
У травні 2014 року проведено “круглий стіл” за участю заступників міського
голови, голів комітетів мікрорайонів на тему: “Актуальні питання щодо
благоустрою територій мікрорайонів міста. Обговорення проекту Закону
України “Про внесення змін до Конституції України”.
У червні 2014 року у формі відкритого громадського діалогу в комітетах
мікрорайонів пройшло обговорення проекту Закону України “Про внесення
змін до Конституції України” за участю 500 осіб. Для роз'яснення
законопроекту були запрошені вчені, викладачі трьох ВНЗ міста. За
підсумками обговорення на адресу Запорізької облдержадміністрації
направлено пропозиції.
В рамках спільного українсько-норвезького проекту “Формування політики,
ґрунтованої на фактах, в сфері місцевого самоврядування в Україні” у липні
2014 року в м.Бердянськ було проведено дослідження щодо вивчення
громадської думки стосовно відкритості діяльності органів місцевого
самоврядування та їх співпраці з громадськістю. 23-24 вересня 2014 року у
м. Львів відбулося друге засідання робочої групи проекту на тему:
“Відкритість та залучення громадськості до місцевого самоврядування”.
Підсумки другого етапу проекту: Бердянськ в першій п'ятірці кращих міст
-учасників проекту на підставі аналізу реєстру показників з результатами
опитування громадської думки щодо забезпечення відкритості та залучення
громадськості до місцевого самоврядування.
Відкритість представників ОМС до взаємодії з громадськістю висловлено у
зустрічах міського голови з активами комітетів мікрорайонів: “8 Березня”,
“Скловолокно” та жителями мікрорайону “8 Березня”, “Ліски”.
З 29 серпня і по сьогодні, у рамках спільної акції “Не залишимо в біді” через
Центри громадських ініціатив організовано збір від мешканців мікрорайонів
міста (прийом гуманітарної допомоги) потрібних речей для вимушених
переселенців з районів зони АТО та Автономної Республіки Крим. Передано
більше п’яти тон гуманітарної допомоги Бердянській міській організації
Товариства Червоного Хреста.
В рамках проекту розроблено та затверджено Положення про
Координаційну раду голів комітетів мікрорайонів (рішення сорокової сесії
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громадської думки і
оцінювання якості
надання
адміністративних
послуг та успішності
діяльності влади

П 6.2.2/2

Розвиток співпраці
м. Бердянська з
містамипобратимами

Бердянської міської ради VI скликання від 12.09.2013 №58) та Положення
про Громадську раду голів вуличних комітетів (рішення сорокової сесії
Бердянської міської ради VI скликання від 12.09.2013 № 57).
На VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції з питань
самоорганізації населення, яка відбулася за підтримки Міжнародного фонду
“Відродження” в листопаді 2013 року в м. Горлівка Донецької області,
представлено тему ”Посилення соціальної функції органів самоорганізації
населення”.
На IX Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбулася 17-18
жовтня 2014 року у м. Рівне презентовано досвід ОСН “Практика органів
самоорганізації населення щодо реалізації проектів і ініціатив, спрямованих
на поліпшення соціально-економічного розвитку м. Бердянська”.
Презентований досвід роботи органів самоорганізації населення Бердянська
опубліковано у збірниках випусків ВГО “Асоціація сприяння
самоорганізації населення” спільно з Одеським суспільним інститутом
соціальних технологій за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” як
кращий досвід.
З метою оптимізації роботи фахівців Центрів громадських ініціатив,
моніторингу громадської думки щодо обізнаності жителів про послуги, що
надаються ЦГІ, залучення членів територіальної громади до участі в
місцевому самоврядуванні в липні 2014 року було проведено соціологічне
опитування. Обсяг вибірки складав 445 респондентів. За підсумками цієї
роботи зроблено аналіз з урахуванням зауважень і пропозицій усіх, хто брав
участь в анкетуванні.

-

-

Для забезпечення участі громадськості міста у формуванні та реалізації
державної політики у сфері громадсько-політичного, соціально-економічного життя створена та успішно діє Громадська рада при міськвиконкомі, склад
та Положення затверджено рішенням виконкому від 10.09.2013 №326.
Направлено лист-заявку на участь у впровадженні трирічного проекту
Асоціації міст України у співпраці з Норвезькою асоціацією місцевих та
регіональних влад і Норвезьким інститутом міського та регіонального
розвитку “Формування політики, ґрунтованої на фактах, в сфері місцевого
самоврядування в Україні”. Бердянськ - пілотне місто по впровадженню
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другої фази проекту (з березня 2014 року), який направлено на збільшення
ефективності у сфері відкритості діяльності органів місцевого
самоврядування та залучення громадськості до міського самоуправління.
Керівник проекту — Лі Олена Іллівна (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому)
Фінансування у 2014
Шифр
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
проекту
обсяг
джерело
ПРІОРИТЕТ 3. ВЛАСНЕ ОБЛИЧЧЯ, ЗРУЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА МЕШКАННЯ
П3.3. 4/3 Реконструкція
Проект “Реконструкція системи теплозабезпечення споживачів котельні
системи
№ 22 шляхом встановлення теплових насосів з використанням тепла
теплозабезпечення
повітря, м. Бердянськ Запорізької області” подано для участі у конкурсі
споживачів котельні
енергоефективних проектів у листопаді 2012 року. Пакет документів надано
№ 22 м.Бердянськ
до відділу державної експертизи та координації діяльності територіальних
Запорізької області,
підрозділів Держенергоефективності України.
технічне оснащення
Проект отримав негативний висновок в Держбудекспертизі - зауваження
джерела
щодо великого терміну окупності - 20 років.
теплопостачання
До облдержадміністрації неодноразово направлялися заявки на виділення
системою тепло
коштів з державного бюджету на вирішення вищезазначених питань (вих.
генерації з
листи від 08.09.2014 №04-5629/35, від 09.09.2014 №02-5664/32). У 2014 році
використанням
із-за відсутності фінансування коригування проекту не проводилося.
теплових насосів
П 3.3.6/1 Укріплення
У 2013 році по укріпленню Бердянської коси ділянки довжиною 4,5 км
Бердянської коси
проектно-кошторисну
документацію
направлено
до
філії
ДП
“Укрдержбудекспертиза”. Отриманий негативний експертний звіт, надіслано
для коригування до проектної організації ТОВ “Лакоса” м. Одеса.
Виконується коригування проекту з урахуванням зауважень та нового ДСТУ.
З метою реалізації проекту міськвиконкомом подано заявки до
облдержадміністрації на виділення коштів (від 28.01.2014 №04-0574, від
16.07.2014 №04-4384). Через відсутність фінансування роботи не
проводяться.
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Шифр
проекту
П 5.3.1./1

П 5.3.2./1

П 5.3.2./2

Керівник проект - Шумілов Вадим Геннадійович (відділ сім’ї, молоді та спорту виконкому)
Фінансування у 2014
році, тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
обсяг
джерело
ПРІОРИТЕТ 5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Створення міського
Проект розроблено та подано на Всеукраїнський конкурс проектів з
молодіжного
підтримки місцевого самоврядування, але не став переможцем у зв’язку з
ресурсного центру
перевищенням максимального розміру гранта для реалізації проекту органів
місцевого самоврядування для міст IV категорії.
Буд івництво
Відділом сім’ї, молоді та спорту виконкому надано бюджетний запит на
спортивних
будівництво майданчиків із синтетичним покриттям вартістю 250,0 тис. грн.
майданчиків з
(стадіон “Енергія”), але у зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів проект не
синтетичним
отримав фінансування. Проект включено до Програми будівництва,
покриттям у
реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціальномікрорайонах міста
культурного призначення на 2015 рік (рішення п'ятдесят сьомої сесії
Бердянської міської ради (II частина) VI скликання від 28.02.2015 №54)
вартістю 390,0 тис.грн.
Реконструкція
Розроблено інвестиційний проект “Створення дитячого спортивноміського стадіону
оздоровчого комплексу на базі стадіону “Торпедо” м. Бердянськ”, який було
„Торпедо”
розміщено на офіційному сайті Бердянської міської ради у розділі
“Бердянськ - інвестиційний”.
На запит обласної державної адміністрації щодо підтримки реалізації
проектів направлено інвестиційний проект “Створення дитячого спортивнооздоровчого комплексу на базі стадіону “Торпедо” м. Бердянськ”.
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