Про стан виконання плану робіт (завдань) згідно з Паспортами проектів Стратегії розвитку м. Бердянськ за 2015 рік
Стратегія розвитку м.Бердянськ на період до 2017 року, затверджена рішенням тридцять дев'ятої сесії 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 26.02.2016 № 80-р, проведено моніторинг виконання проектів за 2015 рік.
У 2015 році на реалізації - 53 проекти (продовжено реалізацію – 52, розпочато реалізацію - 1). Протягом року виконано 4 проекти,
визнано неактуальними - 2 проекти, подовжено дію 5 проектів (фінансування не виділено).
У 2013-2015 р.р. повністю виконано 12 проектів, знаходяться на виконанні – 46 (з яких потребують фінансування інвесторів або бюджетів
усіх рівнів – 21), визнано неактуальними 5 проектів.
У 2016 році заплановано реалізацію 46 проектів.
Керівник проекту - Бичкова Оксана Іванівна (сектор курортно-туристичної сфери виконкому)
Фінансування у
Шифр
2015 р., тис.грн.
Назва проекту
Стан виконання
проекту
обсяг джерело
ПРІОРИТЕТ 1. КОМФОРТНИЙ СІМЕЙНИЙ ТА МОЛОДІЖНИЙ КУРОРТ
П 1.1.1/1 Забезпечення
Проведено заходи щодо організації безпечного відпочинку в оздоровчих закладах,
відповідності
згідно з якими працювала комісія з обстеження установ міста до прийому
санаторновідпочиваючих. (рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.05.2014
курортних,
№154). 67 санаторно-курортних установ працювали з Актами обстеження оздоровчих
готельних,
закладів. Щорічно, перед початком курортного сезону, з керівниками санаторносервісних послуг
курортних, оздоровчих і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку проводяться
вимогам
наради з підготовки установ до функціонування в період літньо-оздоровчої кампанії.
національних та
Протягом курортного сезону функціонувало 8 дитячих закладів, які внесені до
міжнародних
Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та відповідають
стандартів
вимогам міжнародних стандартів.
ПРІОРИТЕТ 2. ЦЕНТР ВІДПОЧИНКУ ТА РІЗНОМАНІТНОГО ДОЗВІЛЛЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
П 2.2.2/1 Створення
Продовжено функціонування туристично-інформаційного центру на громадських
туристичнозасадах у туристичній агенції “Спорт-плюс”, яким безкоштовно розповсюджувались
інформаційного
путівники по місту “Бердянськ на долоні” та надавались туристично-інформаційні
центру
послуги. Путівник по місту безкоштовно розповсюджувався в оздоровчих закладах, на
автовокзалі, залізничному вокзалі, в касах аквапарку в Бердянську та м. Запоріжжя, у м.
Дніпропетровськ.
Проведено роботу з пошуку відповідного приміщення для реалізації пілотного
проекту створення ТІЦ за підтримки комунального підприємства “ДОЦ “Червона
гвоздика” БМР.

Керівник проекту - Немно Микола Миколайович (управління містобудування та архітектури виконкому)
Шифр
проекту

Назва проекту

Фінансування у
2015
році,тис.грн.
обсяг

Стан виконання

джерело

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

Екологічний
проект
“Блакитний
прапор”

-

-

Працювала комісія з перевірки утримання та благоустрою пляжів, створена
розпорядженням міського голови від 02.04.2013 № 125-р.
Укладено 35 договорів оренди землі для утримання та благоустрою пляжів загальною
площею 12,8 га.
Протягом курортного сезону перевірено обладнання пляжів, їх благоустрій, доступність
до них мешканців та гостей міста згідно з Правилами охорони життя людей на водних
об'єктах м.Бердянськ (рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від
13.05.2014 р. № 180) та пункту 5.7.4. ДБН Б.2.2-5:2011.
Додатком до Правил охорони життя людей на водних об'єктах затверджено Паспорт
пляжу, оформлено 22 паспорти. Робочою комісією з перевірки забезпечення, утримання
та благоустрою пляжів проведено 4 наради. З метою забезпечення дотримання
користувачами пляжів вимог чинного законодавства здійснено 7 виїзних засідань.

П 1.2.2/1

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

-

-

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 відвідування маломобільними групами
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 груп 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" ЗОР для надання послуг з реабілітації підопічних пансіонату.
КП “Бердянський геріатричний пансіонат" пройдено половину процедури оформлення
земельної ділянки, роботи тривають).
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 архітектурномістобудівної ради видано замовнику (фізичній особі) містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки для реконструкції водної станції з утворенням захищеної
акваторії під стоянку 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 морського торговельного
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

-

-

З метою розвитку та освоєння курортних міських територій та на підставі Генерального
плану міста управлінням архітектури та містобудування виконкому проаналізовано
курортну забудову міста, визначено напрямок розвитку курортно-туристичної індустрії,
територій для розвитку житлової та рекреаційної зони, зон 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

-

-

П 3.1.1/2

Створення мережі
велодоріжок

Розпочато роботу з визначення місць проходження велодоріжок у різних мікрорайонах
міста. Робота з реалізації проекту продовжується.

Шифр
проекту

Керівник проекту - Шостак Микола Олександрович (відділ культури виконкому)
Фінансування у
2015
Назва проекту
Стан виконання
році,тис.грн.
обсяг джерело
ПРІОРИТЕТ 2. ЦЕНТР ВІДПОЧИНКУ ТА РІЗНОМАНІТНОГО ДОЗВІЛЛЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я

П 2.2.1/2

Заснування
щорічного
фестивалю
виконавців пісні
„Пісні морського
міста”

П 2.2.1/3

Заснування
Всеукраїнського
фестивалю
творчого розвитку
„Азов”
Підтримка та
розвиток
традиційних
щорічних
Бердянських
фестивалів

П 2.2.1/4

П 2.2.2/2

Будівництво
лапідарію для
збереження
культурних

1,0

міський
бюджет

-

-

13,4

міський
бюджет
Департа
мент
культур
и,
туризму,
націона
льносте
й
та
релігій
ЗОДА

10, 5

-

-

Фестиваль “Пісні морського міста” з 2014 року переформатовано у регіональний
фестиваль української народної пісні “Душа народу”. У серпні 2015 року зазначений
фестиваль пройшов, як складова частина урочистих та святкових заходів (святкові
концерти, культурно-мистецькі акції) до Дня Прапора та Дня Незалежності України.
Фінансування фестивалю проведено в рамках Програми підтримки проведення міських
культурно-мистецьких заходів (рішення п'ятдесят сьомої сесії міської ради VI
скликання від 26.02.2015 №18 ).
Всеукраїнський фестиваль творчого розвитку “Азов” трансформовано у виставкиярмарки майстрів народної творчості без фінансування з міського бюджету. Фестиваль
проходив у рамках культурної акції “Моя хата не скраю” до святкування Дня Прапору
України 23 серпня 2015 року, біля Центру культури та дозвілля “Софіт”.
У звітному періоді проведено 16 фестивалів, а саме: фестиваль народної творчості
“Зорецвіт”; всеукраїнський фестиваль дитячої творчості “Топ-Топ”; ІІІ Фестиваль
творчості підлітків та молоді “Зірки Азову”; фестиваль мов “Мовляночка єднає, мову
оберігає”; пісенний фестиваль “Пісні весни та Перемоги”; міжнародний фестиваль –
конкурс “Майбутнє країни”; фестиваль дитячих садків “Моя родина”; всеукраїнський
фестиваль дитячої творчості “Срібна хвиля”; всеукраїнський фестиваль дитячої
творчості “Біла ластівка”; “Три кита в океані дитячих
талантів”,
Міжнародний
фестиваль-конкурс “Зірки пекторалі”, Всеукраїнський фестиваль східного танцю
“Експресія сходу”, Всеукраїнський дитячий кінофестиваль “Байки”, Азовський
регіональний фестиваль творчості інвалідів “Повір у себе”, обласний фестиваль
естрадного мистецтва “Зорепад” , фестиваль мистецтв “Золотий Орфей”.
Фінансування фестивалів та святкових мистецьких заходів проведено в рамках
Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів на 2015 рік.
За результатами проведених консультацій з археологами, Департаментом культури,
туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, враховуючи
можливості міського бюджету, відділ культури розглядає проект не як будівництво
лапідарію, а в якості оформлення експозиції пам'яток археології просто неба. Для

цінностей
(половецьких баб)

Шифр
проекту

закріплення земельної ділянки, на якій розташовано пам'ятки археології “половецькі
баби” за Бердянським краєзнавчим музеєм, рішенням п'ятдесят першої сесії міської
ради VІ скликання від 20.11.2014 №18 музей отримав дозвіл на розробку проекту
земельної ділянки за адресою пр. Перемоги, 14.
Проведено підготовчу роботу з розробки проекту земельної ділянки (пошук відповідної
проектної організації, попередні домовленості). У міському бюджеті на 2016 рік
заплановано 4,8 тис. грн. на розробку проекту земельної ділянки для оформлення
експозиції пам'яток археології.

Керівник проекту - Токмань Наталя Анатоліївна (управління праці та соціального захисту населення виконкому)
Фінансування у
2015 році,
Назва проекту
Стан виконання
тис.грн.
Обсяг

Джерело

ПРІОРИТЕТ 2. ЦЕНТР ВІДПОЧИНКУ ТА РІЗНОМАНІТНОГО ДОЗВІЛЛЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
Проведення
65,0
міський З 30 серпня по 2 вересня 2015 року на базі КП ДОЦ “Червона гвоздика” БМР
Азовського
бюджет проведено ХIV Азовський міжнародний фестиваль творчості інвалідів „Повір у
міжнародного
себе”. У заході брали участь 14 команд із м.Бердянськ, Бердянського району та країн
фестивалю
близького зарубіжжя.
творчості інвалідів
„Повір у себе”
ПРІОРИТЕТ 4. СПРИЯТЛИВЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
П4.1.1./3 Проведення міського
0,3
міський Проведено міський конкурс “Краще підприємство для працевлаштування”. Згідно з
конкурсу “Краще
бюджет розпорядженням міського голови від 23.04.2015 №124-р за результатами роботи
підприємство для
підприємств у 2014 році конкурсною комісією підведено підсумки конкурсу.
працевлаштування”
Переможцями стали: КП “Бердянський центральний ринок”, КП “Міськсвітло”, КП
ДОЦ “Червона гвоздика”, ПАТ “Бердянське підприємство теплових мереж”, ТОВ
“Азовська кабельна компанія” ПАТ “Приазовкурорт”, КП “Міськліфт” та ПрАТ
“Берті”. Підприємства нагороджено дипломами, подяками та винагородами.
П 2.2.1/5

Шифр
проекту

Керівник проекту — Шелепова Ірина Володимирівна (управління житлово-комунального господарства виконкому)
Фінансування у
Стан виконання
2015 році,
Назва проекту
тис.грн.
обсяг

джерело

П 3.1.1/1

П 3.2.2/1

П 3.2.3/1

П 3.2.4/1

ПРІОРИТЕТ 3. ВЛАСНЕ ОБЛИЧЧЯ, ЗРУЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА МЕШКАННЯ Й ВІДПОЧИНКУ
4214,4 місцевий На виконання заходів Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського
Облаштування
зелених зон
бюджет благоустрою та благоустрою міських територій на 2015 рік (рішення п’ятдесят сьомої
відпочинку в
сесії (ІІ частина) міської ради VІ скликання від 28.02.2015 № 38) проведено роботи з
мікрорайонах міста
поточного ремонту та утримання зелених насаджень на суму 4214,4 тис. грн. (уходні
роботи – 330,0 тис. грн.; обрізка 2365 дерев та знесення 1036 аварійних дерев – 1767,6
тис. грн.; покіс 74,4 га газонів – 678,6 тис. грн.; полив зелених насаджень – 31,597 тис.
грн.; корчування 1375 пнів – 1406,6 тис. грн.).
Створення сучасної
Виконавчим комітетом спільно із Державним агентством екологічних інвестицій
системи вивезення
України та групою іспанських компаній “HERA” розпочато впровадження проекту
та перероблення
“Збір і утилізація біогазу на діючому полігоні ТПВ м. Бердянськ”.
сміття
Проектна документація, розроблена ДП “Донецький екологічний інститут”, отримала
позитивний експертний висновок від 23.04.2013 № 08-0390-13 від філії ДП
“Укрдержбудекспертиза” у Запорізькій області. У зв’язку з відсутністю фінансування
процедуру тендерних торгів не проведено та роботи не розпочато.
6141,3
Якісне зовнішнє
міський На виконання заходів Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського
освітлення
бюджет благоустрою та благоустрою міських територій на 2015 рік (рішення п’ятдесят сьомої
сесії (ІІ частина) міської ради VІ скликання від 28.02.2015 № 38) використано 6141,3
тис. грн. на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в
мікрорайонах міста та технічне обслуговування світлофорів, у тому числі:
- освітлення вулиць міста (заміна ламп, електролічильників, перетяжка проводу,
регулювання блоків керування, поточний ремонт, влаштування новорічної ілюмінації)
– 4625,3 тис. грн.;
- технічне обслуговування світлофорів міста – 202,2 тис. грн.;
- вартість спожитої електроенергії для освітлення міста та роботи фонтанів,
світлофорів – 1313,8 тис. грн.
Протягом року КП “Міськсвітло” БМР відремонтовано та встановлено після ремонту
1769 світильників, виконано заміну 6963 ламп у світильниках, відновлено та замінено
32,4 км проводів повітряної лінії. Термін реалізації проекту завершено, але роботи
продовжуються.
Програма
408,2
міський Проведено експертизу проектно-кошторисної документації на проведення
капітального
бюджет капітального ремонту стін житлового будинку по вул.Орджонікідзе, 64а, визнаних
ремонту будинків,
аварійними. Після отримання позитивного висновку експертизи та визначення
визнаних
підрядника роботи розпочато (362,9 тис. грн.). Завершення капітального ремонту
аварійними
заплановано у 2016 році.
Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт стін

Капітальний
П.3.2. 4/2 ремонт
внутрішньодворових
територій
мікрорайонів
П 3.3.1/3 Якісне транспортне
сполучення

П 3.3.3/1

П 3.3.4/2
П 3.3.5/1

2381,
2

міський
бюджет

7736,3

міський
бюджет

Забезпечення
якісного
водопостачання та
водовідведення

2275,0

Міський
бюджет
обласний
бюджети

Зовнішнє утеплення
будинків
Система
екологічного
моніторингу

-

1144,5

-

651,5 місцевий

житлового будинку по Мелітопольському шосе, №50 (45,3 тис.грн.).Термін реалізації
проекту завершено, але роботи продовжуються.
Проведено розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 49
внутрішньодворових територій. Після проведення експертизи проектно-кошторисної
документації, отримання позитивного висновку експертизи, визначення підрядника,
роботи виконано по усіх територіях в межах виділених коштів. Термін реалізації
проекту завершено.
Проведено розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг
вул. І. Богуна (від вул. Айвазовського до вул. Ялтинська), вул. Дружби (від вул. Баха до
вул. Вінокуренка), вул. Приазовської (від перехрестя із вул. Кабельників), вул.
Короленка (від буд.№ 5 до вул. Мічуріна), вул. Тольятті.
Після проведення експертизи проектно-кошторисної документації, отримання
позитивного висновку експертизи, визначення підрядника, капітальний ремонт доріг
виконано по вул. Дружби, вул. Приазовській, вул. Короленка, вул. Тольятті.
Виконано капітальний ремонт доріг по вул. 8 Березня (на дільниці від вул. Яблочкова
до вул. Мінська) та вул. Радищева загальною площею 7416,19 кв. м.
На виконання заходів Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального
ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2015 рік виконано
поточний ремонт на 60 об'єктах (поточний ремонт асфальтового покриття на площі
13539 кв. м., грейдерування з підсипкою на площі 36184 кв. м)
Згідно з програмою “Питна вода м.Бердянськ” продовжено виконання робіт по
водоводу В-1, а саме: капітальний ремонт 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
роботи з поточного ремонту
каналізаційного колектору по вул.
Фестивальна – Ростовська (99,9 тис. грн.), поточний ремонт водопровідної мережі по
вул. Макарова (54,0 тис. грн.) та інші.
За рахунок коштів місцевого (199,1 тис. грн.) та обласного (1144,5 тис. грн.) резервних
фондів виконано роботи з поточного ремонту каналізаційного колектору по вул.
Макарова. Загальний обсяг фінансування з міського бюджету - 2275,0 тис. грн.
У зв'язку з відсутністю фінансування роботи з зовнішнього утеплення будинків не
проведено.
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

бюджет

Шифр
проекту

з реалізації заходів з визначенням очікуваного екологічного ефекту. Робота
проводиться щорічно за рахунок фінансування із обласного та міського бюджетів.
Протягом 2015 року в рамках “Міської програми охорони навколишнього середовища
на 2010-2015 роки” погашено кредиторську заборгованість 2014 року за виконаними,
але несплаченими зобов’язаннями, у сумі 367,1 тис. грн. Виконано проектні роботи
заходу “Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин
у м. Бердянськ” вартістю 43,5 тис. грн. Для КП „Бердянськводоканал” БМР придбано
прилади для здійснення контролю за якістю поверхневих, підземних та стічних вод і
скидів шкідливих речовин у водні ресурси на суму 222,0 тис. грн. Завершено
виконання проектних робіт з реконструкції очисних споруд каналізації на суму 18,9
тис. грн. та отримано позитивний експертний звіт (від 11.06.2015 №08-1286/3-13).

Керівник проекту - Спартесний Віталій Володимирович (відділ транспорту та зв’язку виконкому)
Фінансування у
2015 році,
Назва проекту
Стан виконання
тис.грн.
обсяг джерело
ПРІОРИТЕТ 3. ВЛАСНЕ ОБЛИЧЧЯ, ЗРУЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА МЕШКАННЯ

П 3.3.1/2

Налагодження
повітрянотранспортного
сполучення
(аеропорт)

-

-

На теперішній час не вирішене питання щодо належності майна аеропорту до
комунальної або державної власності, але майна, що закріплено за КП БМР „АеропортБердянськ", достатньо для відновлення роботи аеропорту.
З метою недопущення виключення Бердянського аеропорту з реєстру аеропортів
України виконавчим комітетом Бердянської міської ради направлено відповідні листи до
Міністерства інфраструктури України (...), Запорізької обласної державної адміністрації
(від 15.01.2015 №01-7942/40) та народному депутату Соболєву С.В. (від 02.04.2015
№01-1967/41).
У зв’язку з відсутністю фінансування (орієнтовна вартість реалізації проекту станом на
01.07.2013 року склала 40,0 млн. грн.) його реалізацію не розпочато. Вирішення питання
щодо реконструкції аеропорту можливо за умови залучення коштів інвесторів, пошук
яких міська влада здійснює протягом останніх років.

П 3.3.2/1

Упорядкування
транспортних
потоків

-

-

У проекті “Упорядкування транспортних потоків” змінено формат реалізації, оскільки
попередньо передбачалось впорядкування транспортних потоків шляхом введення диспетчерської служби після проведення конкурсу серед залучених підприємств та укладання відповідних договорів між переможцем та перевізниками. На теперішній час вини-

кла потреба поєднати цей проект з обліком транспорту комунальних підприємств, у
зв’язку з чим необхідно визначити нову організаційно-правову форму проекту, суму
необхідних коштів, джерело фінансування, технічне завдання проекту, яку проводить
відділ інформаційно-комунікаційних ресурсів. Фінансування проекту не здійснено.
П 3.3.2/2

Шифр
проекту

П 3.3.4/4

«20 хвилин від
пляжної зони та
мікрорайонів до
центру міста

-

-

Організовано перевезення пасажирів до місць масового відпочинку та оздоровчих і
туристичних закладів міста у літній період шляхом залучення приватних перевізників.
Відділом транспорту та зв’язку виконкому розроблено графіки руху по маршрутах до
зон масового відпочинку людей. На суміжних маршрутах з мікрорайонів міста АКЗ,
Азмол, Ліски, Нагірна частина, Скловолокно, Військове містечко, 8 Березня на Дальню
Косу здійснювали перевезення пасажирів 10 автобусів, на маршруті №15 „Автовокзал –
Дальня Коса” - від 9 до 11 автобусів, на маршруті №20 „Автовокзал - б/в „Лазурна - 2” від 6 до 9 автобусів. Розклад руху опубліковано в ЗМІ.

Керівник проекту - Орлова Юлія Віталіївна (управління економіки виконкому)
Фінансування у
2015 році,
Назва проекту
Стан виконання
тис.грн.
обсяг джерело
Реалізація проектів
у сфері житловокомунального
господарства

-

-

Розроблено та затверджено Концепцію інвестиційної Програми розвитку житловокомунального господарства м. Бердянськ на 2013-2015 роки (рішення виконавчого
комітету Бердянської міської ради 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 Запорізької облдержадміністрації 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
Проведено реалізацію заходів Програми підтримки місцевих товаровиробників на 2014товаровиробників
2015 роки (рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 07.07.2014 №
227). Підведено підсумки виконання Програми за 2015 рік та подовжену її дію на 20162017 роки (рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 10.03.2016 №80).
П4.1.1/2
Залучення
Підприємці та промислові підприємства міста брали участь у міських суботниках, акції
промислових
“Допоможемо Українській армії” (надання спонсорської допомоги), у громадських слуханнях

підприємств та
підприємців до
участі у міських
заходах

П4.1.2.2

Облаштування
місць для
проведення
святкової та
щоденної торгівлі

-

-

щодо обговорення міського бюджету та інших питань.
Також, підприємства брали активну участь у:
Агроінвестиційному форумі, Форумі національних товарів та послуг “Українське це якісне”, конференції “Підвищення ресурсоефективності підприємств Запорізького
регіону: досягнення та перспективи проекту ЮНІДО”, які проводилися у м.Запоріжжя;
ІІ регіональному інформаційному семінарі “Угода Мерів” - шлях до
енергоефективного майбутнього кожного міста. Муніципальні енергетичні плани”, під
час якого представники різних компаній продемонстрували учасникам сучасні теплові
системи, сонячні енергосистеми та умови фінансування національними банками
проектів з енергозбереження. Учасники семінару мали можливість ознайомитися з
об’єктами, на яких впроваджено альтернативні джерела енергії у нашому місті;
семінарі на тему “Сучасні енергозберігаючі технології компанії BOSCH. Сонячні
системи” проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку”
“Ресурсоефективне та більш чисте виробництво” (проект ЮНІДО), який відбувся у
виконавчому комітеті 23.06.2015 року;
засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва та захисту прав
споживачів за участю представників громадської організації “Купуй Запорізьке! Обирай
своє!”;
міжнародній спеціалізованій виставці “Енергетика в промисловості 2015” та
міжнародному паливно-енергетичному форумі “ТЄК України теперішнє та майбутнє” у
м.Київ; у профільних виставках м.Київ та щотижневих міських виставках - ярмарках.
03.10.2015 року у Покровському ярмарку у м.Запоріжжя. брали участь близько 350
підприємств і підприємців-товаровиробників з усієї області. Бердянськ представлено
місцевими товаровиробниками ТОВ "Бердянські ковбаси" (м'ясна продукція), ФО-П
Федорова Т.І. та ТОВ "Контур" (хлібобулочні та кондитерські вироби). Родзинкою
презентації нашого міста став павільйон “Хутори розваг”, представлений КП ДОЦ “Червона
гвоздика”. Гостей свята пригощали млинцями з медом, знайомили з кращими традиціями
українського народу.
З метою залучення промислових підприємств та підприємців до участі у різноманітних
заходах на офіційному сайті Бердянської міської ради у розділі “Промисловість”
розміщено календар виставок-ярмарків в Україні на 2015 рік.
Для організації та проведення святкової торгівлі визначено місце на Троїцькій площі
(навпроти вул. Шевченка), на великі свята (Великдень тощо) святкова торгівля проходить
на майданчику біля Міського палацу культури. Організовано проведення 53 ярмарків
місцевих та сільгоспвиробників, у тому числі передсвяткових (передпасхальні, передноворічні
та інші). Постійними учасниками виставок-ярмарків є ТОВ “Контур”, ПАТ “Бердянський
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Створення
промислових зон у
місті

-
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Сприяння розвитку
альтернативної
енергетики в місті

525,0
80,0

хлібокомбінат”, ТОВ “Грація”, фізичні особи-підприємці Федорова Т.І., Манько С.Н., Алієв
М.А., Стешенко С.М., Слободянюк Ю.В., Шостак І.В.
Проведено виставку-ярмарок „Всі разом за сім'ю” у сквері біля торговельного Центру
“Дельмар”, виставки-ярмарки товарів ручної роботи та “Свято морозива” на майданчику біля
Міського палацу культури.
У міському Палаці культури проведено 18 ярмарків з продажу непродовольчих товарів, від
яких до міського бюджету надійшло 311,6 тис.грн. Термін реалізації проекту завершено.
Продовжено роботу над проектом „Облаштування земельної ділянки для розміщення
промислового підприємства у м. Бердянськ Запорізької області”.
Проект землеустрою 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, повернуто розробнику ПП
“Укрзем” на доопрацювання та внесення змін.
Проект розглянуто на засіданні постійної комісії з питань архітектури, містобудування та
регулювання земельних відносин. Відповідно до протоколу засідання комісії (27.07.2015 №
141) рекомендовано проект рішення “Про передачу в оренду земельної ділянки КП
“Міськспецексплуатації” БМР” розглянути на пленарному засіданні. Розробник документації
із землеустрою ПП “Укрзем” повинен підготувати та надати вищезазначений проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розгляду його на засіданні міської ради.
Проект увійшов до Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації регіонального розвитку
Запорізької області на період до 2020 року (рішення другої сесії VII скликання Запорізької
обласної ради від 25.02.2016 № 2), яким передбачено залучення вітчизняних та іноземних
інвесторів для створення індустріальних парків у Запорізької області, у т.ч. на території
старих промислових зон. В результаті реалізації проекту очікується
створення
індустріального парку, розвинутої інженерної, транспортної, соціальної інфраструктури,
нових робочих місць, додаткових надходжень до державного та місцевого бюджетів.
Інвести- У рамках участі виконавчого комітету Бердянської міської ради в проекті Європейського
ції
Союзу "Модель розвитку потенціалу України і Грузії для участі в “Угоді мерів”
міський отримано грантову допомогу, мета якої - технічне переоснащення системи гарячого
бюджет водопостачання та електрообладнання за допомогою сонячних колекторів для дитячого
садка №25. Проект реалізовано в лютому 2015 року (інвестиції - 525,0 тис. грн., кошти
міського бюджету - 80,0 тис. грн.).
У рамках співпраці з фінансовою корпорацією НЕФКО підготовлено проектну заявку
"Впровадження принципів “зеленої економіки” в муніципальних будівлях м.Бердянськ",
метою якої є встановлення сонячних колекторів для приготування гарячої води в 9
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97,6

-

дошкільних навчальних закладах міста.
18.06.2015р. підписано договір на суму 250,3 тис. євро. Роботи щодо встановлення
сонячних колекторів розпочато в січні 2016 року.
Міський Встановлено лічильники води в закладах бюджетної сфери, а саме: гаражі та столярній
бюджет майстерні міської лікарні, вартістю 7,6 тис. грн.; в амбулаторії загальної практики
сімейної діяльності №3 (бульвар Гайдара, 1) - 5,0 тис. грн.; в амбулаторії загальної
практики сімейної діяльності (вул. Ялтинська, 50) - 5,0 тис. грн. Встановлено 2
лічильники тепла вартістю 40,0 тис. грн. на стадіоні “Торпедо” та в Центрі громадських
ініціатив (вул.Мічуріна, 66). Термін реалізації проекту завершено.
-

З метою впровадження муніципальної системи енергетичного менеджменту в
бюджетних установах міста Бердянська проведено наступні заходи:
- документально закріплено відповідальних осіб за енергозбереження;
- створено Єдину електронну систему обліку споживання енергоресурсів (далі
ЄЕСОСЕ), до якої відповідальні особи бюджетної сфери щомісяця вносять дані щодо
споживання установою води, тепла, електроенергії, газу;
- впроваджено єдину електронну систему обліку споживання енергоресурсів у
виконавчому комітеті Бердянської міської ради, бюджетних та комунальних установах
міста.

Керівник проекту - Боханова Наталя Миколаївна (управління земельних правовідносин виконкому)
Фінансування у
2015 році,
Шифр
Назва проекту
Стан виконання
тис.грн.
проекту
обсяг джерело
ПРІОРИТЕТ 4. СПРИЯТЛИВЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
П 4.2.1/4 Інвентаризація
Проектом передбачено проведення робіт з інвентаризації земель міста.
земель міста
Рішенням шостої сесії міської ради VII скликання від 21.01.2016 №21 затверджено
Програму з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та
раціонального використання земельних ресурсів міста Бердянська на 2016 - 2020 роки.
До Програми включені заходи з проведення інвентаризації земель міста у сумі 780,5
тис. грн. Інвентаризацію заплановано провести у 2016 році.
П 4.1.2/1 Розмежування
Розмежування земель державної та комунальної власності включено до Програми з
земель державної та
впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального
комунальної
використання земельних ресурсів міста Бердянська на 2011-2015 роки (рішення

власності

Шифр
проекту

П 5.2.2/1

дванадцятої сесії міської ради VI скликання від 07.07.2011 № 37 ).
З 01.01.2013 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності”, відповідно до якого землі державної та комунальної власності в Україні
вважаються розмежованими.
Одночасно Закон України “Про розмежування земель державної та комунальної
власності”, яким передбачалось розроблення проектів розмежування земель державної
та комунальної власності, втратив чинність.
Рішенням п'ятдесят сьомої сесії (ІІ частина) міської ради VI скликання від 28.02.2015
№ 55 до Програми внесено зміни, тому захід Програми “Розмежування земель
державної та комунальної власності” виключено з Програми. Проект втратив
актуальність.

Керівник проекту — Адонкіна Любов Леонідівна (відділ охорони здоров'я виконкому)
Фінансування у
2015 році,
Назва проекту
Стан виконання
тис.грн.
обсяг джерело
ПРІОРИТЕТ 5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Організація роботи
Проект надано для включення до Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального
дитячого
розвитку Запорізької області на період 2016-2018 роки.
оздоровчого центру
Проект брав участь у конкурсному відборі інвестиційних проектів, фінансування яких
пропонується здійснювати у 2016 році за рахунок коштів державного Фонду
регіонального розвитку. З урахуванням проведеної оцінки проектів, регіональною
комісією не було підтримано пропозиції Департаменту охорони здоров’я ЗОДА щодо
фінансування проекту.
До управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому
у січні 2015 року направлено лист щодо передбачення виділення коштів на виготовлення
проектно-кошторисної документації та експертизи проекту басейну дитячої поліклініки.
Проект включено до Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2015 рік, але кошти не
виділено.
Проект включено до проекту вищезазначеної Програми на 2016 рік з фінансуванням на
виготовлення проектно-кошторисної документації у сумі 35,0 тис. грн.

Шифр
проекту
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Керівник проекту — Лазуренко Наталя Олександрівна (відділ освіти виконкому)
Фінансування у
2015 році,
Назва проекту
Стан виконання
тис.грн.
обсяг джерело
ПРІОРИТЕТ 5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Відкриття
Рішенням п'ятдесят сьомої (II частина) сесії міської ради VI скликання від 28.02.2015
навчально№54 затверджено Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів
виховного
комунального та соціально-культурного призначення на 2015 рік, якою передбачено
комплексу
виділення 500,0 тис. грн. на проведення проектних робіт з реконструкції ЗОШ №9 під
„Загальноосвітній
навчально - виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний
навчальний заклад
навчальний заклад”. Кошти не виділено.
– дошкільний
навчальний заклад”
Відновлення
міський У 2014 році проектною організацією “ЗОГПНІІСК” виконано обстеження технічного
діяльності
бюджет стану будівлі дошкільного навчального закладу №15 у мікрорайоні РТС та розпочато
дошкільного
виконання проектно-кошторисної документації ТОВ “Бердянськгражданпроект”. У 2015
навчального
році на завершення зазначених робіт у міському бюджеті заплановано 46,2 тис. грн., але
закладу №15 у
кошти не виділено.
мікрорайоні РТС
Гімназія № 1
міський Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому
„Надія” – школа
бюджет 04.07.2014 року укладено договір на виконання проектних робіт по об'єкту
майбутнього
“Реконструкція учбового закладу по вул. Шмідта, 12, м.Бердянськ” з КП “Архітектурнопланувальне бюро” БМР. Після виготовлення проектно-кошторисної документації буде
проведено експертизу проекту. У 2015 році на завершення зазначених робіт у міському
бюджеті заплановано 156,0 тис.грн., але кошти не виділено.

Керівник проекту — Лов'янніков Олександр Валерійович (відділ інформаційно - комунікаційних ресурсів виконкому)
Фінансування у
2015 році,
Шифр
Назва проекту
Стан виконання
тис.грн.
проекту
обсяг джерело
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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),
структурні підрозділи виконкому: управління житлово-комунального 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 висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування
м.Бердянськ шляхом он-лайн трансляцій усіх заходів, які проходять в адмінбудівлі
виконавчого комітету. Але 30.07.2015 року на шістдесят першій сесії міської ради VI
скликання Програму не затверджено.
У Центрі надання адміністративних послуг „Єдиний офіс”:
- встановлено відеонагляд для фіксації грубого ставлення відвідувачів до
адміністраторів та навпаки;
- до інформаційної системи виконкому підключено Державне агентство земельних
ресурсів України та Реєстраційна служба;
- встановлено точку Wi-Fi з безкоштовним Інтернетом для відвідувачів центру;
- з метою видачі опису документів для контролю за зданим пакетом документів
відвідувача центру об’єднано реєстри муніципальних та адміністративних послуг;
- співробітників центру підключено до порталу державних послуг - igov.org.ua, за
допомогою якого з’явилась можливість замовляти послуги в режимі он-лайн. Першою
послугою стала „Видача копій, витягів з розпоряджень міського голови, рішень,
прийнятих міською радою та виконавчим комітетом”.
Використання QR-коду (двовимірний штрих-код, основною перевагою є легке
розпізнавання сканувальним обладнанням) Управлінням комунальної власності для
вільних об’єктів комунальної власності (код в якому зберігає посилання на інформацію
про об’єкт). Таким чином, на об’єктах є код, який можна зчитати будь-яким
смартфоном.
Створено та запущено в експлуатацію сайт “Бердянська петиція”, що дозволяє
громадянам висловлювати власну думку у вигляді пропозицій, рекомендацій та
побажань щодо розвитку міста..

На офіційному сайті Бердянської міської ради bmr.gov.ua розроблено інформаційноаналітичний інструмент “Кабінет депутата” .
Створено сайт єдиної соціальної мережі Бердянської міської ради та її виконавчих
органів “Моя влада”, який дає можливість мешканцям міста спілкуватися з
керівниками та спеціалістами виконкому, представниками комунальних підприємств та
організацій шляхом дискусії в тематичних групах або напряму через повідомлення у
соціальній мережі.

Шифр
проекту

П 6.2.1/1

Керівник проекту - Єгорова Ірина Олександрівна (прес-служба Бердянської міської ради та виконкому)
Фінансування у
2015 році,
Назва проекту
Стан виконання
тис.грн.
обсяг джерело
Видання
інформаційнорекламних буклетів

ПРІОРИТЕТ 6. КЕРОВАНЕ МІСТО З ВИЗНАНИМ ІМІДЖЕМ
Складна суспільно-політична та соціально-економічна ситуація змусила скоригувати
виконання поставлених оперативних цілей та направити їх
на розміщення
інформаційних матеріалів про Бердянськ на центральних телевізійних каналах,
запрошення журналістів на прес-форуми та фестивалі. Протягом 2015 року на
офіційному сайті Бердянської міської ради, офіційних сторінках у соцмережах та у
всеукраїнських виданнях розміщено 43 матеріали про переваги відпочинку у
Бердянську. Як приклад, на центральних українських каналах та сайтах розміщено
сюжети та статті про Бердянськ та можливості відпочинку влітку у місті:
- у травні на сайті http://ua.igotoworld.com/ - стаття “Відпочинок в Україні влітку: 20+1
ідея подорожі”;
- 25.05.2015 р. на сайті “Комсомольская правда в Украине” стаття “Детский отдых на
Азовском море: подорожало только питание”;
- 29.04.2015 р. на сайті “Комсомольская правда в Украине” стаття “Бердянск, двери
отворяй!”;
- 02.06.2015 р. а телеканалі “ТВ-5” вийшов сюжет “Как Бердянск готовится к приему
отдыхающих”;
- 02.06.2015 р. на сайті “Комсомольская правда в Украине” стаття “Азовские курорты:
Пляжи "пропылесосили", аттракционы работают, жилье подешевело”;
- 04.06.2015 р. на сайті “Сегодня.ua” стаття “Отдых в Украине: в Бердянске готовятся к
наплыву туристов и обещают не поднимать цены”;
- 08.06.2015 р. на каналі «1+1» у програмі «Сніданок з 1+1” рубрика “Мій Путівник.

П 6.2.2/1

Шифр
проекту

Розробка на базі
бренд-платформи
лінійки іміджевих
продуктів

131,1

-

Сніданок на канікулах — Бердянськ»;
- 08.06.2015 р. на телеканалі “ТВ-5” вийшов сюжет “Как добраться в солнечный
Бердянск и во сколько обойдется поездка”;
- 11.06.2015 р. на каналі “ICTV” у програмі “Факти” вийшов сюжет “Скільки коштує
відпочинок у Бердянську”;
- 04.06.2015 р. на сайті “Навколо світу” стаття “Відпочинок – 2015. Що замість
Криму?”;
- 0.07.2015 р. команда програми “Ревізор” Нового каналу записала звернення про
гарний відпочинок у Бердянську;
- 08.07.2015 р. видання “Сьогодні” Отдых в Украине: Источник лечебных грязей в
Запорожской области: Лечебные грязи в Бердянске помогут забеременеть и вылечить
желудок;
- 22.07.2015 р. інтерв’ю з ведучим Нового каналу Олексадром Педаном, Хмельницький
і Бердянськ - улюблені міста ведучого Нового каналу. Про них і інших улюблених
куточках нашої країни Олександр Педан розповів в # ВідеоГід “Найкраща країна Україна”;
- 04.08.2015 р. Новий канал програма “Абзац” Як недорого і якісно відпочити на морі,
коли Одеса-мама не по кишені: відпочинок у Бердянську;
- 19.08.2015 р. “Новое время”: ув Запорізькіїї області є своя невелика "Одеса" курортне містечко Бердянськ, багато в чому нагадує Південну Пальміру тощо.
З 30 травня по 01 червня 2015 р. Спілка журналістів України проводила у Бердянську
XVII Всеукраїнський фестиваль журналістів “Азовське літо” спільно з прес-службою
Бердянської міської ради та виконавчого комітету. Мета фестивалю - популяризація
Бердянська як міста-курорту та розповсюдження інформації про спокій та мир у місті.
Видання інформаційно-рекламних буклетів заплановано у Програмі проведення
рекламної кампанії міста Бердянська на 2016 рік (рішення шостої сесії міської ради
VII скликання від 21.01.2016 №41).
У 2015 року виготовлено 344 іміджевих продукта на базі бренду міста (годинник
“Політ” - 88 од., фотоальбом міста — 250 од., стяг міста - 4 од., стрічка “Почесний
громадянин міста” - 2 од.). Зазначений захід включено до Програми проведення
рекламної кампанії міста Бердянська на 2016 рік (рішення шостої сесії міської ради
VII скликання від 21.01.2016 №41).

Керівник проекту — Юрченко Олексій Сергійович (відділ організаційної роботи та внутрішньої політики)
Назва проекту
Фінансування
Стан виконання
у 2015 році,

тис.грн.
обсяг джерело
П 6.1.1/2

Самоорганізація
населення міста

П 6.1.2/1

Система
моніторингу
громадської думки і
оцінювання якості
надання
адміністративних
послуг та
успішності
діяльності влади

ПРІОРИТЕТ 6. КЕРОВАНЕ МІСТО З ВИЗНАНИМ ІМІДЖЕМ
449,3 Міський Системна координація роботи органів самоорганізації населення, Центрів громадських
бюджет ініціатив дала позитивний результат участі комітетів мікрорайонів у вирішенні завдань
соціально-економічного та культурного розвитку міста.
Як результат:
1. 10-11 червня 2015 року у місті відбувся навчальний семінар для представників
органів місцевого самоврядування України на тему: „Відкрита влада. Органи
самоорганізації населення як інструмент взаємодії органів виконавчої влади та
інститутів громадянського суспільства” за ініціативою Всеукраїнської Асоціації
органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” в рамках проекту
“Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в
Україні” “ДІАЛОГ”, який реалізується спільно з Агентством США з міжнародного
розвитку.
2. Участь в другій фазі спільного українсько-норвезького проекту “Партисипативна
демократія та обгрунтована розробка політики в сфері місцевого самоврядування в
Україні”, що фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії.
Згідно з Планом підвищення ефективності у сфері забезпечення відкритості та
взаємодії з громадськістю органів місцевого самоврядування Бердянська в рамках
спільного проекту розроблено проект “Активний громадянин - успіх територіальної
громади” та розділ сайту “Органи самоорганізації населення”, підготовлено та
демонструється на каналі ТБ-Бердянськ” ролик “Громадські ініціативи".
3. 22-23 вересня 2015 року Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією
місцевих і регіональних влад у Бердянську проведено семінар-презентацію результатів
проектів пілотних міст України у рамках міжнародного проекту.
Проведено соціальний моніторинг шляхом анкетного опитування мешканців
мікрорайонів міста з метою вивчення громадської думки з наступних питань:
- оцінка роботи голів вуличних комітетів міста;
- виявлення найбільш гострих проблем мікрорайонів;
3. - ставлення до переносу святкування Дня міста Бердянська;
4.
-перейменування вулиць на виконання Закону України “Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки”.

П 6.2.2/2

Розвиток співпраці
м. Бердянська з
містамипобратимами

-

-

Розроблено Програму розвитку партнерських відносин з містами-побратимами у м.
Бердянськ, але Програму не підтримано.

Керівник проекту — Лі Олена Іллівна (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому)
Фінансування у
2015 році,
Шифр
Назва проекту
Стан виконання
тис.грн.
проекту
обсяг джерело
ПРІОРИТЕТ 3. ВЛАСНЕ ОБЛИЧЧЯ, ЗРУЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА МЕШКАННЯ
П3.3. 4/3 Реконструкція
Проект “Реконструкція системи теплозабезпечення споживачів котельні № 22 шляхом
системи
встановлення теплових насосів з використанням тепла повітря, м. Бердянськ
теплозабезпечення
Запорізької області” подано для участі у конкурсі енергоефективних проектів у
споживачів котельні
листопаді 2012 року. Пакет документів надано до відділу державної експертизи та
№ 22 м.Бердянськ
координації діяльності територіальних підрозділів Держенергоефективності України.
Запорізької області,
У Держбудекспертизі проект отримав негативний висновок з причини великого терміну
технічне оснащення
окупності - 20 років.
джерела
До Запорізької облдержадміністрації неодноразово направлялися заявки на виділення
теплопостачання
коштів з державного бюджету для вирішення вищезазначених питань (листи від
системою тепло
08.09.2014 №04-5629/35, від 09.09.2014 №02-5664/32). Проект включено до проекту
генерації з
переліку об'єктів, фінансування яких у 2015 році передбачено за рахунок коштів
використанням
міського бюджету, але кошти на коригування проекту не виділено.
теплових насосів
П 3.3.6/1 Укріплення
У 2013 році проектно-кошторисну документацію по укріпленню Бердянської коси
Бердянської коси
ділянки (довжина 14,5 км) направлено до філії ДП “Укрдержбудекспертиза”. Отримано
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 виконкомом подано заявки до Запорізької
облдержадміністрації щодо виділення коштів (листи від 28.01.2014 №04-0574, від
16.07.2014 №04-4384). Заходи з укріплення Бердянської коси включено до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2015 рік, але кошти на проведення робіт не виділено,
роботи не проведено.

Шифр
проекту

П 5.3.2./1

П 5.3.2./2

Керівник проект - Шумілов Вадим Геннадійович (відділ сім’ї, молоді та спорту виконкому)
Фінансування у
2015 році,
Назва проекту
Стан виконання
тис.грн.
обсяг джерело
ПРІОРИТЕТ 5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Будівництво
390,0 Міський
У серпні - вересні 2015 року проведено реконструкцію майданчика із заміною
спортивних
синтетичного покриття в Дитячо-юнацькій спортивній школі відділу сім’ї, молоді та
майданчиків з
спорту виконкому за адресою: Мелітопольське шосе, 27-а вартістю 390,0 тис. грн. за
синтетичним
рахунок коштів міського бюджету. Термін реалізації проекту завершено.
покриттям у
мікрорайонах міста
Реконструкція
Розроблено інвестиційний проект “Створення дитячого спортивно-оздоровчого
міського стадіону
комплексу на базі стадіону “Торпедо” м.Бердянськ”, який розміщено на офіційному
„Торпедо”
сайті Бердянської міської ради у розділі “Бердянськ - інвестиційний” та направлено до
управління зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької
обласної державної адміністрації. Реалізація проекту потребує залучення коштів
інвесторів.

