20.02.2017 у виконкомі відбулося засідання робочої комісії з розробки проекту Стратегії
розвитку м.Бердянськ на період до 2022 року. У заході брали участь заступник міського голови
Плющій І.М., члени робочої комісії з розробки проекту Стратегії розвитку м.Бердянськ на
період до 2022 року, створеної розпорядженням міського голови від 16.12.2016 №509-р, наукові
працівники Бердянського державного педагогічного університету.
З вступним словом виступила заступник міського голови Плющій І.М. Вона зазначила,
що Стратегія розвитку міста Бердянська на період до 2017 року була затверджена рішенням
тридцять дев'ятої сесії міської ради № 10 від 12 липня 2013 року до 2017 року. В результаті
нового підходу до розробки Стратегії - проектного менеджменту, було розроблено 63 проекти.
Для здійснення контролю за реалізацією проектів Стратегії розпорядженням міського голови від
26.02.2016 р затверджений Комітет з управління реалізацією Стратегії. Щорічно членами
робочого Комітету проводиться моніторинг виконання Стратегії, інформація розміщується на
офіційному сайті Бердянської міської ради в розділі “Стратегічний розвиток”.
Процес формування Стратегії тривалий, тому вже сьогодні необхідно починати роботу з
формування нового документу . Для цього, розпорядженням міського голови від 16.12.2016
№509-р створено робочу комісію з розробки Стратегії міста на період до 2022 року. Також до
формування стратегії залучено науковців Бердянського державного педагогічного університету
та представників проекту “Партнерство для розвитку міст”, який реалізується Асоціацією міст
України спільно з Федерацією канадських муніципалітетів.
Серед реалізованих проектів слід виділити інфраструктурні проекти, реалізація яких
дала позитивні результати - це формування міста як привабливого курорту, його благоустрій та
поліпшення зовнішнього вигляду Бердянська, капітальний ремонт доріг, внутрішньодворових
територій в мікрорайонах міста; зелених насаджень; мереж зовнішнього освітлення та
покрівель будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій; зовнішнього утеплення
будинків, забезпечення якісного водопостачання і водовідведення; впорядкування транспортних
потоків; сприяння розвитку альтернативної енергетики в місті; створення і робота туристичного
інформаційного центру та інші. Всі ці проекти відповідають стратегічному баченню стратегії.
Велика частина проектів має соціально-економічні вигоди для міста, але з економічної
точки зору є витратними і вимагають залучення додаткових джерел фінансування. Це проекти,
за якими робота розпочата і вимагає залучення додаткових джерел фінансування. Тому, якщо
реалізація цих проектів не закінчиться в 2017 році або проекти не будуть реалізовані через
відсутність фінансування, є можливість включити їх в нову Стратегію. Але на системному рівні
підсумки виконання Стратегії ми підведемо по закінченню дії прийнятої Стратегії до 2017 року
і визначимо результати її впровадження, тобто як відповідає Стратегія стратегічному вибору
міста в цілому.
З презентацією щодо підсумків реалізації Стратегії розвитку міста Бердянська за 20132016 роки виступила начальник управління економіки виконкому Орлова Ю.В., яка зазначила,
що за чотири роки реалізовано 19 проектів, 5 проектів визначено неактуальними. За попереднім
прогнозом протягом у 2017 року планується реалізувати ще 21 проект (в даний час проекти
знаходяться на реалізації), що в цілому складе близько 80,0% від усіх проектів Стратегії.
Керівник аналітичної групи, доктор економічних наук, професор БДПУ Захарченко П.В.
презентував про методологічні та наукові аспекти розробки Стратегії розвитку м.Бердянськ на
період до 2022 року.
Після презентацій відбулося обговорення членами робочої комісії отриманої інформації
та були висловлені пропозиції щодо розробки нової Стратегії.

