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ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена
відповідно до ст.143 Конституції України, Закону України від 23.03.2000 №1602-ІІІ
„Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України”, ст.22 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та
ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська.
У Програмі враховано:
- стратегічні напрями, оперативні цілі та завдання, визначені Державною
стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова Кабінету Міністрів
України від 05.08.2020 №695);
- завдання і пріоритети Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на
період до 2027 року та проєкти регіонального розвитку, які визначені Планом заходів
з її реалізації (рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 №134);
- стратегічні напрями, оперативні цілі та завдання, визначені Стратегією
розвитку міста Бердянська на період до 2027 року (рішення сорок дев’ятої сесії
Бердянської міської ради VII скликання від 30.08.2018 №64) та Планом заходів на
2018-2021 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Бердянська на період до 2027
року (рішення сорок дев’ятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від
30.08.2018 №65);
- прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки,
схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2020 № 671.
Програма
базується на комплексі економічних прогнозів, статистичних
матеріалах. Інформацій структурних підрозділів виконкому, підприємств, установ та
організацій.
У Програмі наведено короткий аналіз економічного та соціального розвитку
Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році, представлено
ключові прогнозні показники соціально-економічного розвитку Бердянської міської
об’єднаної територіальної громади.
Програма реалізовуватиметься шляхом співпраці Бердянської міської
об’єднаної територіальної громади спільно з підприємствами та організаціями,
роботодавцями та громадськими організаціями, установами та організаціями.
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I.

Основні тенденції соціально-економічного розвитку
на початок прогнозного періоду
За даними Головного управління статистики у Запорізькій області обсяг
реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2020 року склав 3124,3 млн.
грн, або 94,2% до відповідного періоду 2019 року. У звітному періоді підприємствами
машинобудування, з виробництва продуктів нафтоперероблення, харчових продуктів,
хімічної та нафтохімічної промисловості проведену низку заходів щодо впровадження
у виробництво нових видів продукції, модернізації виробничих потужностей та
енергообслуговуючого обладнання.
У місті працює 7954 суб’єктів господарювання, у тому числі фізичних осібпідприємців – 5036, юридичних - 2918. У рамках виконання заходів Програми
посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва
розроблено інтернет-сайт „Made in Бердянськ”, проведено 26 тематичних, сезонних та
сільськогосподарських ярмарків; до бюджету громади від сплати пайової участі у
розвиток інфраструктури міста надійшло 157,8 тис. грн.
Протягом звітного періоду забезпечено роботу центру з надання адміністративних
послуг „Єдиний офіс”, яким надається 133 адміністративні послуги, з яких понад 18 – в
режимі он-лайн.
Обсяг зовнішньоторговельного обороту по місту за січень-вересень 2020 року
склав 59,1 млн. дол. США і збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2019
року на 1,3%, у т. ч. експортних поставок (32,1 млн. дол. США) – збільшення на 7,9%,
імпортних поставок (27,0 млн. дол. США) – зменшення на 5,6%.
За січень-червень 2020 року прийнято в експлуатацію 1323 кв. м загальної
площі житлових будівель. Питома вага в загальнообласному обсязі – 5,2%.
За 9 місяців поточного року по мікрорайонах міста за рахунок усіх джерел
фінансування проведено робіт та заходів на загальну суму 42,2 млн. грн, у тому числі
по управлінню житлово-комунального господарства виконкому – 21,7 млн. грн, по
управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому
- 8,7 млн. грн, по соціальній сфері – 11,8 млн. грн. Виконувалися заходи міських
програм у сферах житлово-комунального господарства, соціального захисту
населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інше.
За 9 місяців 2020 року до бюджету міської територіальної громади надійшло
566,9 млн. грн, у т. ч. до загального фонду – 546,8 млн. грн, до спеціального фонду –
20,1 млн. грн.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-червень 2020
року дорівнювала 7442,18 грн, що на 10,7% більше у порівнянні з відповідним
періодом 2019 року. Протягом 10 місяців 2020 року на базі даних Бердянського
міськрайонного центру зайнятості було зареєстровано 2654 актуальні вакансії від 694
роботодавців. Укомплектовано 2442 вакансії для 664 роботодавців. Рівень
укомплектування склав 92%. Станом на 01.11.2020 року на обліку перебувало 1393
безробітних мешканців міста. Середній розмір допомоги по безробіттю у жовтні
склав 3259,1 грн. Протягом січня-жовтня поточного року для клієнтів центру
зайнятості було проведено 744 профорієнтаційних заходи з питань надання послуг,
пошуку роботи, змін чинного законодавства та інших тематичних семінарів та
тренінгів.
Середньооблікова чисельність штатних працівників за перше півріччя 2020 року
склала 16835 осіб.
У рамках виконання заходів Програми розвитку туризму та популяризації
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туристичного потенціалу Бердянська проведено наповнення та оновлення
інформаційного туристичного сайту, проведено прес-тури для журналістів з різних
куточків України, направлено листи-пропозиції до 7 міст України щодо розміщення
рекламної продукції про місто-курорт та його потенціал, виготовлено інформаційні
буклети „Бердянськ чекає на тебе”, забезпечено підготовку та проведення курортного
сезону. У 2020 році функціонувало 6 санаторіїв, 73 оздоровчих закладів, 9 дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку. Але більшість заходів було скасовано у зв’язку зі
всесвітньою пандемією COVID -19.
Проводилися заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку
громадського суспільства, налагодження ефективної взаємодії влади з громадськістю. У
місті діють 35 вуличних комітетів та 13 комітетів мікрорайонів.
Протягом звітного періоду функціонували заклади охорони здоров’я, освіти,
культури та спорту.
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II.

Мета та пріоритетні цілі економічного та соціального розвитку
Бердянської міської ОТГ на 2021 рік
Основою для подальшого сталого розвитку міської об’єднаної територіальної
громади є визначення основних пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку
на 2021 рік, завдань та заходів з їх реалізації.
Враховуючи низку реформ, які проводяться в державі, вимоги чинного
законодавства Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської
міської об’єднаної територіальної громади розроблена з урахуванням стратегічних
пріоритетів Стратегії розвитку міста Бердянська на період до 2027 року (рішення
сорок дев’ятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 30.08.2018 №64) та
визначає основні пріоритетні цілі соціально-економічного розвитку громади:
1.Зростання
конкурентоспроможності
економіки
міської
об’єднаної
територіальної громади, створення умов для розвитку бізнесу та залучення
інвестицій.
2. Благоустрій та поліпшення умов утримання об’єктів інфраструктури.
3. Розвиток сфери оздоровлення та туризму, природокористування та безпека
життєдіяльності людини.
4. Ефективне управління та підвищення стандартів життя.
III. Зростання конкурентоспроможності економіки, створення умов
для розвитку бізнесу та залучення інвестицій
1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики
Мета - впровадження заходів щодо забезпечення реалізації державної
бюджетної політики та показників виконання бюджету громади.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
Зміцнення фінансової спроможності бюджету громади шляхом:
забезпечення виконання бюджету громади у відповідності до затверджених
показників;
підвищення ефективності використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни;
пошуку додаткових ресурсів для наповнення бюджету громади;
забезпечення раціонального використання коштів, підвищення результативності
бюджетних видатків;
удосконалення підходів до формування та виконання бюджету шляхом застосування програмно-цільового методу бюджетування.
Очікувані результати:
виконання плану надходжень до бюджету громади;
покращення платіжної дисципліни та скорочення податкового боргу;
посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету.
2. Доцільне використання об’єктів комунальної власності
Мета - вирішення майнових питань та прийняття управлінських рішень щодо
доцільного та ефективного використання майна комунальної власності територіальної
громади.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
здійснення заходів щодо набуття права комунальної власності на безхазяйне
майно, відумерлу спадщину та прийняття об’єктів з інших форм власності;
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отримання коштів від передачі в оренду та приватизації об’єктів комунальної
власності з метою наповнення доходної частини місцевого та державного бюджетів.
Очікувані результати:
забезпечення виконання плану надходжень до міського бюджету;
надходження до місцевого бюджету від приватизації майна комунальної
власності - 1500,0 тис. грн, до державного бюджету – 300,0 тис. грн;
надходження до місцевого бюджету від оренди майна комунальної власності 5600,0 тис. грн, до державного бюджету – 1120,0 тис. грн.
3. Підтримка розвитку підприємництва, споживчий ринок
Мета - створення сприятливих умов для розвитку підприємництва,
забезпечення конкурентоспроможності бізнесу та
посилення захисту прав
споживачів.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
впровадження заходів Програми посилення конкурентоспроможності малого та
середнього підприємництва м.Бердянськ;
запровадження інструменту фінансової підтримки суб’єктів малого та
середнього підприємництва шляхом розробки Порядку часткового відшкодування з
міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і
середнього підприємництва для реалізації бізнес-проєктів;
підведення підсумків виконання Плану заходів щодо захисту прав споживачів за
2020 рік та розробка Плану заходів на 2021 рік;
проведення ярмаркових заходів з продажу продовольчих товарів та
сільськогосподарської продукції власного виробництва безпосередньо від
товаровиробників за доступними цінами;
сприяння виконанню заходів щодо ліквідації місць стихійної торгівлі шляхом
організації тимчасових місць для сезонної торгівлі квітами, саджанцями,
сільськогосподарською продукцією, здійснення моніторингу вільних місць на ринках
міста;
організація та проведення „гарячої лінії” з питань захисту прав споживачів;
підтримка в актуальному стані бізнес-каталогу інформаційних послуг „Made in
Бердянськ”.
Очікувані результати:
підвищення конкурентоздатності малого та середнього бізнесу;
підвищення рівня задоволення населення в товарах за доступними цінами
завдяки організації сільськогосподарських та сезонних ярмарків у мікрорайонах міста;
підвищення рівня інформованості та правової обізнаності населення у сфері
захисту прав споживачів;
збільшення обсягу обороту роздрібної торгівлі на 5,0% до 2417,4 млн. грн;
зростання кількості малих підприємств на 1,0% до 743 одиниць;
зростання кількості зареєстрованих підприємців-фізичних осіб на 1,0% до 5088
осіб.
4. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів комунальної
власності громади
Мета – збереження та розвиток інфраструктури громади шляхом поліпшення
технічних характеристик якості об'єктів соціально-культурного призначення, житловокомунального господарства, соціальної та виробничої інфраструктури комунальної
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власності.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
реалізація заходів Програми будівництва, реконструкції та капітального
ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2021 рік,
серед яких капітальний ремонт будівлі ДНЗ №3 по вул. Грецька, 38 м.Бердянск
Запорізької області;
реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення
України в межах бюджетних призначень з державного та місцевого бюджетів,
зокрема:
- реконструкція ЗОШ №7 по вул.Херсонській, 1/90 м.Бердянськ Запорізької
області;
- реконструкція учбового закладу гімназії №1 „Надія” по вул.Шмідта, 12 м.Бердянськ Запорізької області;
- реконструкція вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку під
квартири по вул. Правди, 7 м.Бердянськ Запорізької області.
Очікувані результати:
поліпшення якості функціонування закладів соціально-культурного призначення, об'єктів виробничої інфраструктури та адміністративних будівель комунальної
власності громади.
5. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Мета - формування та реалізація ефективної зовнішньоекономічної політики,
подальше підвищення інвестиційної привабливості та формування позитивного іміджу території на національному на міжнародному рівнях.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
залучення іноземних та внутрішніх інвестицій, спрямованих на соціальноекономічний розвиток території та забезпечення матеріально-технічної допомоги бюджетній сфері;
впровадження проєктів спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за підтримки Уряду Німеччини; Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID); Програмою ООН із відновлення та розбудови миру; U-LEAD з
Європою;
розповсюдження „Інвестиційного паспорту м.Бердянськ”;
підсумкове звітування щодо реалізації проєкту „Реабілітація та відновлення –
крок у комфортне життя” у рамках гранту Фонду державотворення та розбудови миру,
наданого Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку Міжнародної
асоціації розвитку (Світовий Банк), Міністерством з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України „Подолання наслідків конфлікту,
пілотний проєкт з відновлення та розбудови спроможностей”;
супровід субпроєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України щодо реалізації проєктів за кошти Європейського інвестиційного
банку (ЄІБ);
залучення інвестицій, спрямованих на соціально-економічний розвиток та
покращення матеріально-технічного стану бюджетної сфери шляхом збільшення
кількості подання грантових пропозицій та заявок;
реалізація інфраструктурних проєктів за рахунок залучення та спрямування
усіх джерел фінансування, зокрема коштів: обласного бюджету (бюджет розвитку);
Державного фонду регіонального розвитку; субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
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територій; Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та
інших коштів.
Очікувані результати:
збільшення кількості реалізованих інвестиційних проєктів та програм за рахунок грантової допомоги та за рахунок отримання коштів від державних фондів;
збільшення обсягу зовнішньої торгівлі товарами на 2,6% до 71,8 млн. дол.
США, у т.ч. експорту – на 3,1% до 33,7 млн. дол. США; імпорту – на 2,1% до 38,1
млн. дол. США.
обсяг прямих інвестицій на 01.01.2022 року складе 7,5 млн. дол. США (101,4%
до очікуваного на 01.01.2020 року);
збільшення обсягу капітальних інвестицій на 5,0% до 470,8 млн. грн.
6. Промисловість
Мета - створення умов для подальшого розвитку промислового виробництва, у
т.ч. шляхом проведення модернізації та технологічного оновлення виробництва,
впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, підвищення якості
та конкурентоспроможності продукції, освоєння нових видів продукції; пошук нових
ринків збуту.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
популяризація продукції місцевих товаровиробників, у т. ч. шляхом організації
виставково-презентаційних заходів і ярмарків, сприяння участі підприємств
промисловості міста у таких заходах;
проведення засідань, нарад, робочих зустрічей за участю керівників
промислових підприємств з вирішення проблемних питань, визначення шляхів
розвитку промисловості міста;
організація проведення професійних підготовок безробітних на замовлення
роботодавців;
реалізація Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва м.Бердянськ у частині виконання заходів щодо створення умов для
роботи місцевих товаровиробників;
вжиття заходів щодо створення належних умов для:
нарощування підприємствами міста обсягів виробництва, підвищення
конкурентоспроможності продукції і реалізації на ринках України та за її межами;
продовження підприємствами міста реалізації низки проєктів, вкладення
капітальних інвестицій у розвиток виробництва, а саме: ТОВ „НВП Агрінол” проведення робіт з впровадження до виробництва нових видів продукції;
комплектація цехів відповідним промисловим обладнанням, ведення в дію
резервуарів–перемішувачів з нержавіючим покриттям. ПАТ „Берті” - модернізація
виробничих потужностей, закупівля нового обладнання, розширення номенклатури
продукції. ПрАТ „БЗПТО” - збільшення переліку ринків збуту продукції. ТОВ
„Бердянський кабельний завод” та ПАТ ВО „Бердянський кабельний завод” модернізація обладнання, пошук нових ринків збуту, освоєння нових видів продукції.
Очікувані результати:
збільшення обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на
8,0% до 4422,9 млн. грн.
7. Енергозбереження у бюджетній сфері
Мета - реалізація заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності,
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дбайливого ставлення до використання енергоресурсів та зменшення частки використання традиційних видів палива.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
виконання заходів Програми з енергозбереження та підвищення енергоефективності на території м. Бердянськ на 2018-2022 роки;
розробка та впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку та
адаптацію до зміни клімату до 2030 року у рамках програми ,,Угода Мерів щодо
клімату та енергії”, подання до ЄС звіту щодо виконання „Плану дій сталого
енергетичного розвитку міста Бердянська за 2020 рік”;
проведення моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними закладами та
комунальними підприємствами;
продовження використання альтернативних джерел опалення для бюджетних
установ міста, перехід закладів освіти на альтернативні джерела енергії;
виконання завдань та заходів у рамках добровільної ініціативи Європейської
Комісії „Угода Мерів щодо клімату та енергії”;
проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням щодо
дбайливого ставлення до використання енергоресурсів;
проведення міського Місячника з енергозбереження.
Очікувані результати:
зменшення споживання енергоносіїв бюджетними установами;
збільшення використання альтернативних джерел енергії, що значно зменшить
використання природного газу та сприятиме покращанню екологічної ситуації завдяки
зниженню викидів CO2 в атмосферу;
покращення функціонування системи моніторингу споживання енергоресурсів
щодо раціональних витрат енергії на опалення та освітлення;
підвищення свідомості мешканців міста щодо дбайливого споживання
енергоресурсів.
8. Міський громадський транспорт та морська логістика
Мета - оптимізація системи міського громадського транспорту.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
удосконалення та оптимізація транспортних потоків автомобільного
транспорту;
вжиття заходів щодо вивчення питання з проведення обстеження
пасажиропотоків на міських маршрутах загального користування;
розробка та затвердження Умов конкурсу та здійснення пасажирських
перевезень на автобусних маршрутах загального користування;
по Бердянському морському торговельному порту:
придбання основних засобів, їх модернізація, модифікація (добудова,
дообладнання, реконструкція);
продовження перевалки вітроенергетичного обладнання для вітроенергетичних
станцій у режимі імпорту.
Очікувані результати:
підвищення якості обслуговування населення автомобільним транспортом
загального користування, формування зручної транспортної системи;
перевалка до 20,0 тис. тонн вітроенергетичного обладнання Бердянським
морським торговельним портом;
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підвищення ефективності використання державного майна, забезпечення
належного утримання, ефективного управління та використання стратегічних об’єктів
портової інфраструктури.
IV. Соціальна та гуманітарна сфери
1. Грошові доходи та ринок праці
Мета - розширення можливостей для реалізації права громадян на гідну працю
та підвищення добробуту за рахунок доходів від трудової діяльності.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
виконання заходів Програми зайнятості населення міста Бердянська на 20182022 роки, серед яких:
розширення можливостей для реалізації права громадян на гідну оплату праці
та підвищення добробуту населення за рахунок доходів від трудової діяльності;
створення додаткового попиту на робочу силу;
підвищення кваліфікації робочої сили;
підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці;
сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні
на рівних умовах конкурувати на ринку праці.
Очікувані результати:
створення умов для повноцінної реалізації права громадян на працю;
рівень безробіття населення у віці 15-70 років, визначений за методологією
Міжнародної організації праці, в місті протягом 2018-2022 років має скоротитися від
11% до 10%, чисельність безробітних – від 6,8 тис. осіб до 6,3 тис. осіб;
збільшення фонду оплати праці штатних працівників на 15,0% до 2023,7 млн.
грн, середньомісячної заробітної плати 1 штатного працівника на 15,0% до 9261,4 грн,
середньооблікової кількості штатних працівників на рівні очікуваного за 2020 рік –
18209 осіб.
2. Соціальне забезпечення мешканців громади (у т. ч. соціальна підтримка
учасників АТО/ООС)
Мета - соціальна підтримка незаможних верств населення, своєчасне та в
повному обсязі забезпечення населення житловими субсидіями, підтримка учасників
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей, пільгових категорій
громадян.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
виконання заходів Програми соціального захисту мешканців на 2018-2021 роки
шляхом надання різних видів адресної допомоги малозабезпеченим громадянам із
числа ветеранів війни, праці, осіб з інвалідністю, інших соціально-незахищених
категорій населення;
підтримка громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність
яких має соціальну спрямованість шляхом надання фінансової підтримки для
вирішення питань соціального захисту;
проведення компенсаційних виплат окремим категоріям громадян з метою
забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного
лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання та компенсації витрат
на автомобільне паливо;
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функціонування системи вирішення основних соціальних проблем бездомних
громадян;
запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;
забезпечення своєчасного та у повному обсязі надання населенню всіх видів
державної допомоги, субсидій та пільг згідно з чинним законодавством;
забезпечення виконання заходів Програми з оздоровлення та відпочинку дітей
на 2020-2022 роки, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Очікувані результати:
соціальна підтримка вразливих верств населення;
попередження соціальної напруги у суспільстві;
збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення;
реалізація заходів державної політики у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, спрямованих на захист прав і інтересів осіб, які постраждали
від такого насильства;
забезпечення конституційних прав і свобод бездомних громадян;
участь громадян похилого віку в житті суспільства;
реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки;
збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення.
3. Житлово-комунальне господарство
Мета - надання якісних житлово-комунальних послуг, благоустрій та
поліпшення умов утримання об’єктів інфраструктури.
У 2021 році планується продовжити проведення заходів з реформування системи дорожньої галузі, яка проводиться в державі. Пріоритетними напрямами залишаються:
Проведення капітальних ремонтів доріг, серед яких:
Спортивна (від вул. Ломоносова до вул. В.Довганюка) в м.Бердянськ;
Лобачевського м.Бердянськ Запорізької області;
Нахімова (від вул. Українських партизан до вул. Петропавлівської) м.Бердянськ
Запорізької області;
Коцюбинського (від вул. Гагаріна в бік вул. Мічуріна) м.Бердянськ Запорізької
області;
тупика Приазовського м.Бердянськ Запорізької області;
вулиць Вишнева, Садова, Зарічна – провулок Луговий у с.Азовське.
Проведення капітальних ремонтів тротуарів по вулицях:
Нагірна (від Мелітопольського шосе до вул. Волонтерів) в м.Бердянськ (з
урахуванням ПКД та експертизи проєкту, авторського та технічного нагляду);
Волонтерів (від вул. Софіївської до пр. Східного) в м.Бердянськ (з урахуванням
авторського та технічного нагляду);
Північна (від вул. Європейської до вул. Софіївської) непарна сторона в м.Бердянськ (з урахуванням авторського та технічного нагляду);
Шевченка (від пр. Азовського до вул. Центральної) в м.Бердянськ (з урахуванням авторського та технічного нагляду);
Пушкіна (від пр. Азовського до вул. В.Хавкіна (непарна сторона) в м.Бердянськ
(з урахуванням авторського та технічного нагляду);
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Свободи (від пр. Праці до вул. Захисників України) м.Бердянськ (з урахуванням
авторського та технічного нагляду);
Італійській (від пр.Східного до вул.Привокзальної) м.Бердянськ (з урахуванням
авторського та технічного нагляду);
Пушкіна (від вул.В.Хавкіна до пр.Азовського (парна сторона) в м.Бердянськ (з
урахуванням авторського та технічного нагляду);
пр.Західний (від вул.Свободи до вул. Петропавловської) парна сторона в м.Бердянськ (з урахуванням авторського та технічного нагляду);
Захисників України (Дзержинського) (від вул.Університетської до вул. Свободи)
(парна сторона) м.Бердянськ (з урахуванням авторського та технічного нагляду) та ін.
Проведення капітальних ремонтів інфраструктури та житлових будинків:
- зупинки громадського транспорту: по пр.Східний „ТЦ Амстор” у м.Бердянськ
(з урахуванням авторського та технічного нагляду);
- заїзної кишені з благоустроєм прилеглої території вздовж ж/б № 67, 69 по
вул. Свободи у м.Бердянськ (з урахуванням ПКД та експертизи проєкту, авторського
та технічного нагляду);
- сходів з вул. Правди до Мелітопольського шосе в м.Бердянськ (з урахуванням
ПКД та експертизи проєкту, авторського та технічного нагляду);
відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків;
проведення робіт з ремонту та модернізації багатоквартирних житлових будинків, в яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Благоустрій та утримання об’єктів комунального господарства :
інвентаризація, утримання та поточний ремонт зелених насаджень;
забезпечення належного санітарного стану територій за рахунок своєчасного
вивезення твердих побутових відходів та стихійних звалищ, прибирання вулиць,
прочищення зливостоків;
придбання машини для збору та транспортування твердих побутових відходів
(екскаватора-навантажувача);
забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху;
реалізація проєктів-переможців п’ятого етапу бюджету участі, а саме: „Спорт –
це життя”, „Серце Азовського”, „Благоустрій дитячого майданчика „Поляна” у мікрорайоні РТС”, „СПОРТ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. Встановлення вуличних антивандальних тренажерів”, „Модернізація простору мікрорайону”, „Ласкаво просимо до
Лісок-2”, „Стела „Асоль” – прикраса мікрорайону Слобідка”, „Поліпшення соціальної
інфраструктури мікрорайону „8 Березня”.
водопостачання:
- реконструкція ділянок водоводу від насосної станції Луначарського комплексу
до очисних споруд водопостачання Ø=500 мм протяжністю 2860 п.м;
- капітальний ремонт самопливного водоводу В-4 по пр.Азовський (Леніна) –
вул. Консульська (Комунарів) – вул. Центральна (К.Маркса) – до вул. Грецька (Р.Люксембург) в м.Бердянськ Ø=500 мм – 450 п.м.
- реконструкція водогону В2 „Прилив” м.Бердянська Запорізької області (1 черга: від вул. Польська (вул. К.Лібкхнета) до вул. Будівельна);
- будівництво водопроводу Ø = 200 мм по вул. Ялтинська від Мелітопольського
шосе до вул. О.Сухарєва (Ленінградська) м.Бердянськ;
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- реконструкція водопроводу по вул. Космічна, Вишнева, Зелена у с.Азовське.
водовідведення:
- реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС-8) та зовнішніх каналізаційних мереж по Мелітопольському шосе, 78 в м.Бердянськ Запорізької області, у т.
ч.:
I черга – реконструкція частини каналізаційного напірного трубопроводу з напірних поліетиленових труб ПЕ-100 SDR26 від КНС-8 у бік вул.Промислової протяжністю 267 м; ремонт колодязя біля КНС-8;
II черга – реконструкція частини напірного трубопроводу каналізації довжиною
1016 м до камери переключення вул. Промислової і Мелітопольського шосе; улаштування колодязя біля камери переключення;
III черга – реконструкція каналізаційної насосної станції КНС-8;
- реконструкція напірного трубопроводу по Мелітопольському шосе від камери
перемикання КНС №8 до камери перемикання в районі вул. Вроцлавська у м.Бердянськ Запорізької області;
- будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС №7 в м.Бердянськ;
- будівництво напірного колектора від КНС №4 м.Бердянськ;
- будівництво другої нитки напірного кналізаційного коллектору від КНС №5 в
м.Бердянськ;
- реконструкція очисних споруд каналізації м.Бердянськ Запорізької області.
Етап 1. Реконструкція вузла усереднення. Впровадження технології нітріденітріфікації в аеротенках (передпроєктні роботи);
- реконструкція мереж зливової каналізації та очистка зливових вод м.Бердянськ (розробка проєкту);
- реконструкція морської частини скидного коллектору з продовженням на відстань 4,0 км від берегу Азовського моря (розробка проєкту);
- придбання приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси;
- реконструкція самопливного каналізаційного коллектора від колодязя №1, розташованого біля камери гасіння напору КНС №5 до колодязя №23 біля вул. Я.Мудрого
у м.Бердянськ Запорізької області.
Очікувані результати:
створення комфортних умов проживання мешканців та відпочиваючих, комплексне задоволення потреб щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки,
належного стану міської інфраструктури об’єктів благоустрою;
покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг;
створення умов для безпечного руху транспортних засобів і пішоходів
вулицями та дорогами території;
поліпшення умов утримання об'єктів благоустрою, збереження їх технічного та
естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та подовження строків
служби;
належний санітарний стан та зменшення забруднення території;
забезпечення збалансованого розвитку міської зеленої зони для виконання нею
екологічних та соціально-економічних функцій, покращення стану атмосферного
повітря;
зменшення аварійних ситуацій на водопровідній мережі, ресурсозбереження в
комунальній сфері, зменшення обсягів покупної води із Західного групового
водоводу;
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поліпшення умов життєдіяльності населення та забезпечення безперебійного
водопостачання та відведення стоків центральної частини міста, зменшення забруднення території;
забезпечення безперебійного відведення стічних вод до очисних споруд міста;
попередження надходження неочищених стічних вод до акваторії Азовського
моря.
4. Охорона здоров’я
Мета - поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення рівного й
справедливого доступу всіх громадян до медичних послуг належної якості.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
забезпечення ефективного надання допомоги пацієнту протягом його життя з
урахуванням усіх проблем зі здоров’ям, зокрема організовуючи та координуючи
діяльність інших служб охорони здоров’я, у разі неможливості надання допомоги
особисто чи у разі відсутності обраного пацієнтом лікаря;
взаємодія з дошкільними та навчальними закладами, соціальними службами,
правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами
масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування
на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення;
наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки
медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до
чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки
та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її
надання, контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на
отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості;
створення центру інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії,
системи єдиного електронного документообігу, сучасних служб: патологоанатомічногістологічної, фізіотерапевтичної, бактеріологічної лабораторії;
модернізація рентгенологічної служби;
встановлення системи відеоспостереження по території лікарні та лікарняних
корпусів;
підвищення енергоефективності за рахунок встановлення енергозберігаючих
металопластикових вікон, утеплення фасаду, модернізації системи опалення,
водопостачання, заміна ламп на енергозберігаючі тощо;
укріплення матеріально-технічної бази за рахунок придбання обладнання,
транспортних засобів, забезпечення медичних закладів кваліфікованими кадрами;
забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за
рецептами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань;
медикаментозне забезпечення програмного гемодіалізу та імуносупресивної
терапії посттрансплантаційного періоду хворих із хронічною нирковою
недостатністю, підтримка хворих на ендокринологічні захворювання;
вжиття заходів щодо запобігання поширення туберкульозу.
Очікувані результати:
зміцнення та поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення
потреб мешканців у первинній медичній допомозі;
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зниження рівня захворюваності, смертності;
підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення
можливостей його доступності та якості, ефективне використання кадрового
потенціалу, удосконалення та раціональне використання ліжкового фонду,
підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
.
5. Освіта
Мета - створення умов для надання якісних освітніх послуг для здобувачів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
оснащення освітніх закладів засобами інформаційно-комунікаційних
технологій та цифрових пристроїв для організації різних форм навчання, у т.ч.
дистанційних та мобільних технологій, електронних систем управління навчання;
оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти в частині
придбання дитячих меблів, м’якого інвентарю, посуду тощо;
придбання оснащення для кабінетів з природничо-математичних та
технологічних дисциплін закладів загальної середньої освіти, у т.ч. для
запровадження інноваційних моделей освіти на основі концепції STEM-освіти;
створення умов для збереження здоров’я здобувачів освіти, підвищення рівня
організації їх харчування у освітніх закладах;
модернізація закладів освіти з одночасним ресурсним забезпеченням в них
умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища за
принципами універсального дизайну та/або розумного застосування;
забезпечення відкриття нових і функціонування існуючих інклюзивних класів у
закладах загальної середньої освіти №№5,6,11,13, гімназії №3 та інклюзивних груп у
закладах дошкільної освіти №№20,27,39;
продовження роботи щодо розвитку системи прозорого розподілу публічних
коштів (забезпечення оприлюднення закладами освіти даних про кошти, що надходять
з бюджету та інших джерел);
забезпечення розвитку автономії закладів освіти усіх рівнів;
вдосконалення внутрішньої системи якості освіти;
забезпечення закладів освіти системами пожежної сигналізації та евакуювання;
реалізація проєктів-переможців п’ятого етапу впровадження бюджету участі, а
саме: „Створення безкоштовних коворкінг зон в ЦДЮТ”, „Дитяча європкйська площа”,
„Стадіон так стадіон”, „Ремонт сходів загального користування в рекреації початкової
школи ЗЗСО №3”, „Оновлення покриття спортивного майданчика”, „Спорт єднає
молодь”, „Баскетбольному полю бути! ”.
Очікувані результати:
подолання дисбалансу між обсягами попиту населення на освітні послуги
закладів дошкільної освіти і можливостями його задоволення;
надання якісних освітніх послуг;
забезпечення здобувачів освіти повноцінним та збалансованим харчуванням в
закладах дошкільної та загальної середньої освіти;
забезпечення закладів освіти системами пожежної сигналізації та евакуювання.
6. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізкультури та спорту
Мета - реалізація державної політики в сфері захисту прав дітей, покращення
розвитку фізичної культури та спорту, розвиток матеріально-технічної спортивної
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бази.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
реалізація основних принципів Конвенції ООН про права дитини. Забезпечення
оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, сприяння їх
моральному, фізичному та розумовому розвитку, поліпшення соціальної підтримки
сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному
сирітству;
проведення інформаційної кампанії з пропагування сімейних та наближених до
сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та
дітей, які опинились в складних життєвих обставинах;
виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа в м. Бердянськ на 2019-2021 роки;
створення соціально-економічних, організаційно-технічних умов для розвитку
фізкультури та спорту, відновлення роботи спортивних закладів різних форм
власності;
спрямування фізично-оздоровчої, реабілітаційної та спортивної діяльності
серед людей з інвалідністю на закладення основ фізичного та духовного здоров’я;
розвиток матеріально-технічної спортивної бази;
створення системи підтримки розвитку громадської активності молоді,
забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов її соціального
ставлення;
забезпечення транспортного перевезення соціально-незахищених категорій
дітей та молоді для участі у загальнодержавних заходах.
Очікувані результати:
запровадження на місцевому рівні системи захисту прав та законних інтересів
дітей, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
забезпечення збереження житла, що належить дітям-сиротам та дітям,
позбавлених батьківського піклування на праві власності або користування;
цілорічна робота спортивних секцій, фізкультурно-оздоровчих груп в ДЮСШ,
шахово-шашкового клубу, позашкільних навчальних закладів;
забезпечення участі молодіжних та дитячих громадських організацій та їх
спілок у програмах, спрямованих на вирішення соціальних проблем молоді.
7. Культура
Мета - розвиток культурно-мистецької сфери, забезпечення якісного дозвілля
мешканців та гостей міста шляхом підвищення ефективності та художнього рівня культурних послуг, поліпшення надання культурних послуг, охорона та популяризація
культурної спадщини міста; використання об’єктів культурної спадщини для популяризації туристичного потенціалу.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
проведення традиційних щорічних міських культурно-мистецьких фестивалів і
культурних акцій для мешканців та гостей міста спільно з культурними центрами
інших міст України;
здійснення заходів в галузі культури і мистецтв, спрямованих на збереження
української культури та розвитку патріотизму населення;
поповнення матеріально-технічної бази установ культури для покращення
якості надання послуг;
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приведення якісного та кількісного складу фондів публічних бібліотек у відповідність сучасним навчальним, професійним, інформаційним потребам користувачів;
проведення капітальних ремонтів установ культури, придбання обладнання та
предметів довгострокового користування;
впровадження енергозберігаючих технологій шляхом застосування світлодіодних сценічних приладів LED;
забезпечення проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів археологічної
спадщини, виготовлення та встановлення охоронних дошок на пам’ятки, дослідження
нових об’єктів археологічної спадщини (забезпечення шурфування);
облік, контроль за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини;
реалізація проєкту-переможця п’ятого етапу бюджету участі „Досуг під відкритим небом” на бульварі Шевченка”.
Очікувані результати:
поліпшення матеріально-технічної бази установ культури та шкіл естетичного
виховання;
розширення якісного та кількісного складу періодичних видань бібліотек-філій;
якісне дозвілля 280,0 тисяч мешканців та гостей шляхом організації не менш
130 культурно-мистецьких заходів;
залучення до участі у суспільно-масових заходах понад 100 аматорських та
професійних творчих колективів, клубних формувань, окремих виконавців.
8. Курорт та туризм
Мета - своєчасна підготовка міста до літньої оздоровчої кампанії та проведення
курортного сезону; популяризація туристичного потенціалу міста-курорту.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
розробка та реалізація Плану заходів з підготовки міста до літньої оздоровчої
кампанії та проведення курортного сезону;
організація безпечного відпочинку в закладах розміщення;
організація заходів з впровадження політики гостинності;
розвиток рекреаційно-курортної зони закладів оздоровлення та відпочинку;
проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з суб’єктами, які надають
послуги з тимчасового розміщення (проживання) щодо організації безпечного відпочинку в закладах розміщення та дотримання чинного законодавства в частині надання послуг;
проведення роз’яснювальної роботи з керівниками засобів розміщення щодо
збереження й удосконалення рекреаційно-курортних зон закладів;
популяризація туристичного потенціалу міста на всеукраїнському та зарубіжному рівнях;
рекламно-інформаційна підтримка міста в інших містах України;
проведення прес-турів для журналістів та відеоблогерів;
ефективне використання рекламних можливостей та PR;
активізація участі бізнесу у розвитку міста.
Очікувані результати:
якісне та своєчасне проведення курортного сезону;
надання якісних та безпечних послуг гостям закладами оздоровлення та відпочинку;

19
збільшення кількості відвідувачів офіційного туристичного сайту berdyansk.travel;
збільшення туристичних потоків та обсягу туристичного збору;
збереження природно-лікувальних ресурсів;
покращення туристично-рекреаційної та курортної інфраструктури закладів
оздоровлення.
V. Природокористування та безпека життєдіяльності людини
1. Охорона
навколишнього природного середовища, використання
земельних ресурсів
Мета - охорона та раціональне використання природних ресурсів, покращення
екологічної ситуації.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
будівництво контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів;
розробка проєкту реконструкції міського полігону ТПВ;
проведення робіт з озеленення території громади;
реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС №8) та зовнішніх
каналізаційних мереж по Мелітопольському шосе, 78;
реконструкція напірного трубопроводу по Мелітопольському шосе від камери
перемикання КНС №8 до камери перемикання в районі вул. Вроцлавська;
будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС №7; напірного
колектора від КНС №4;
реконструкція ділянок водоводу від насосної станції Луначарського комплексу
до очисних споруд водопостачання;
капітальний ремонт самопливного водоводу В-4 по пр.Азовський – вул.
Консульська – вул. Центральна – до вул. Грецької;
реконструкція водогону В2 „Прилив” м.Бердянськ, Запорізької області (1 черга
від вул. Польська до вул. Будівельна);
будівництво водоводу по вул. Ялтинська від Мелітопольського шосе до вул.
О.Сухарєва;
раціональне
використання
природних
ресурсів,
особливо
земель
сільськогосподарського призначення;
виготовлення
поліграфічної
продукції
щодо
пропаганди
охорони
навколишнього природного середовища;
запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів природно-заповідного фонду
на території міста шляхом оновлення інформаційного блоку на межових знаках та
аншлагах встановлених стендів на їх території.
Очікувані результати:
покращення екологічної ситуації;
поліпшення санітарно-технічного стану полігону ТПВ, подовження строку його
експлуатації;
поліпшення умов утримання об’єктів благоустрою, збереження їх технічного
стану, підвищення експлуатаційних якостей та подовження строків служби, належний
санітарний стан та зменшення забруднення території;
забезпечення безперебійного та надійного відведення стічних вод від КНС №8
до очисних споруд;
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зменшення аварійних ситуацій на мережі, поліпшення системи житловокомунального господарства, організація ефективної системи надання послуг
населенню, ресурсозбереження у житлово-комунальній сфері;
покращення умов життєдіяльності мешканців.
2. Техногенна, пожежна безпека та охорона праці
Мета - ефективне виконання завдань щодо захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій; оперативне проведення рятувальних робіт з метою
зменшення кількості загиблих та травмованих людей, економічних втрат та
матеріальних збитків; проведення заходів з охорони праці на виробництві.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення,
забезпечення готовності органів управління цивільного захисту виконкому та
підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації;
забезпечення гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства та
навколишнього середовища в межах показників прийнятного ризику;
створення умов щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій, у т. ч.
військового характеру, шляхом запобігання зазначених ситуацій, ліквідації їх
наслідків, надання допомоги постраждалим та максимально можливе зменшення
ризику їх виникнення;
відновлення системи оповіщення, впровадження систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на об’єктах
державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки
держави у галузях енергетики, центрального водопостачання, об’єктів підвищеної
небезпеки;
розробка та реалізація заходів, спрямованих на захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникнення, забезпечення техногенної та
пожежної безпеки;
забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт;
відшкодування збитків, заподіяних населенню і території внаслідок
надзвичайних ситуацій;
уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації та
ліквідації наслідків аварій керівниками підсистем єдиної державної системи
цивільного захисту, підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності;
забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий
період;
поновлення резервів матеріальних та фінансових ресурсів усіх рівнів у разі їх
використання за призначенням;
організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних
ситуацій, під час можливого ведення воєнних дій;
обладнання та облаштування засобами порятунку місць масового відпочинку
населення на водних об'єктах;
участь у заходах щодо зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту, які
повністю зруйновані, демонтовані, обліковані помилково або відсутні за фактом;
проведення заходів з охорони праці, а саме:
контроль за своєчасним проведенням інструктажів;
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проведення профілактичних заходів з запобігання нещасних випадків;
організація та проведення температурного скринінгу;
надання консультацій з питань охорони праці.
Очікувані результати:
своєчасне проведення заходів, спрямованих на захист населення, природного
середовища та майна від надзвичайних ситуацій з мінімальними витратами
фінансових та матеріальних ресурсів;
зменшення ризиків (передумов) виникнення надзвичайних ситуацій;
розширення можливостей аварійно-рятувальних служб, служб цивільного
захисту з проведення рятувальних робіт;
зменшення кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань.
VI. Розвиток міської об’єднаної територіальної громади
1. Створення умов для розвитку громадянського суспільства
Мета - посилення ефективності зв’язку влади з громадськістю, залучення
громадськості до вирішення соціально значущих питань з розвитку Бердянської
міської об’єднаної територіальної громади
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
надання консультативних, інформаційних, методичних та інших послуг
громадянам щодо створення та діяльності інститутів громадянського суспільства;
організація та проведення навчання членів ініціативних груп, вуличних та комітетів мікрорайонів з питань створення, організації поточної діяльності органів
самоорганізації населення;
розробка та затвердження міської цільової програми „Про забезпечення
підтримки органів самоорганізації населення міста на 2021 рік”;
співпраця з інститутами громадянського суспільства, проведення спільних
заходів, розробка спільних програм та проєктів.
Очікувані результати:
громадянська злагода, згуртування, зміцнення національної єдності на території
громади;
тісна співпраця та взаємодія влади і громадянського суспільства у вирішенні
актуальних питань розвитку Бердянської міської ОТГ;
реалізація та впровадження спільних проєктів влади та громади;
згуртування, зміцнення національної єдності, міжнаціональної злагоди
Бердянської міської територіальної громади;
забезпечення реальних можливостей участі громадян у вирішенні проблем
міста, у відстоюванні своїх прав та захисту інтересів;
підвищення рівня політичної культури громадян, їх спроможності та готовності
до самоорганізації.
2. Забезпечення законності та захисту інтересів громадян
Мета - забезпечення захисту прав і свобод громадян, забезпечення активної
протидії злочинності, порушенням громадянського порядку.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
підвищення ефективності заходів щодо профілактики правопорушень;
запобігання корупційним правопорушенням, посилення протидії криміналізації
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економіки та злочинності;
реалізація міських та обласних програм, спрямованих на захист прав, свобод та
інтересів громадян;
проведення
інформаційно-просвітницьких
заходів
щодо
поліпшення
патріотичної свідомості населення, престижу Збройних сил України, Національної
гвардії, Державної прикордонної служби України, волонтерського руху, меценатства
та волонтерського руху.
Очікувані результати:
своєчасне проведення заходів, спрямованих на захист прав і свобод громадян;
реалізація завдань та програм створить умови для послаблення дії
криміногенних факторів та інше.
3. Ефективне управління громадою
Мета - формування високого рівня довіри мешканців до діяльності місцевої
влади шляхом надання якісних та доступних адміністративних послуг.
Основні завдання та заходи на 2021 рік:
виконання заходів Стратегії розвитку міста Бердянська на період до 2027 року
та Плану заходів на 2018-2021 роки з реалізації Стратегії розвитку м.Бердянськ;
підведення підсумків та індикаторів оцінки ефективності виконання Плану
заходів на 2018-2021 роки з реалізації Стратегії розвитку м.Бердянськ;
розробка Плану заходів на 2022-2025 роки з реалізації Стратегії розвитку
м.Бердянськ на період до 2027 року;
забезпечення у діяльності виконавчого комітету системи управління якістю
відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015; системної роботи з
планування та аналізу досягнення визначених та задокументованих цілей у сфері
якості виконавчих органів Бердянської міської ради; системної роботи з управління
задокументованою інформацією та вдосконалення процесів надання послуг
мешканцям громади;
забезпечення максимальної інформованості громадськості щодо діяльності
міської ради та її виконавчих органів шляхом он-лайн трансляцій засідань сесій міської
ради, виконавчого комітету, засідань постійних депутатських комісій тощо;
поліпшення матеріально-технічної бази, оновлення інформаційно-комунікаційної інфраструктури, забезпечення оргтехнікою апарата міської ради, структурних
підрозділів та самостійних підрозділів виконавчого комітету;
вдосконалення структури офіційного сайту Бердянської міської ради,
впровадження нового функціоналу інтерактивності, поліпшення навігації розділів з
метою забезпечення максимальної доступності, відкритості інформації та зручності
для мешканців;
підготовка, публікація та аудит наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
data.gov.ua, метою яких є створення інноваційних проєктів на основі відкритих даних,
які сприятимуть вирішенню проблем українського суспільства в будь-якій галузі (будівництво, аграрний сектор, захист довкілля тощо);
адміністрування веб-порталу адміністративних послуг ЦНАПу у м.Бердянськ,
збільшення кількості on-line послуг,
технічна підтримка та адміністрування електронного сервісу (чат-боту) „Назар
CityBot” у діяльність комунальних підприємств міста та контакт-центру виконкому,
який надає швидкий та дуже зручний канал отримання своєчасної інформації стосовно
поточних ремонтів та строків усунення аварій за адресою мешканців;
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впровадження системи електронного документообігу „Megapolis.DocNet”;
адміністрування Адресного реєстру м.Бердянськ;
впровадження систем технічного захисту інформації, антивірусного захисту
інформаційних ресурсів, захисту персональних даних; використання сервісів, що
забезпечують ідентифікацію та аутентифікацію користувачів, розмежують доступ до
ресурсів згідно з їх повноваженнями та інші системи;
адміністрування системи відеоспостереження згідно з програмою „Безпечне
місто Бердянськ на 2018-2021 роки”;
запровадження нових та удосконалення існуючих інформаційно-технологічних
сервісів в роботі Центру з надання адміністративних послуг;
створення додаткових віддалених робочих місць у мікрорайонах
(Ліски/АЗМОЛ) та/або створення територіальних підрозділів;
організація надання комплексних адміністративних послуг, розширення переліку послуг реєстрації юридичних та фізичних осіб, у сфері реєстрації актів цивільного
стану, з реєстрації транспортних засобів, отримання посвідчень водія тощо;
організація роботи з впровадження безпосередньо у ЦНАП контакт-центру
для надання кол-/он-лайн консультацій громадянам щодо порядку надання
адміністративних послуг;
поточний ремонт (реконструкція) приміщення площею 278,7 м 2 по вул.Шмідта,/вул. В.Хавкіна, 6/1 для розміщення Центру надання адміністративних послуг у
м.Бердянськ;
забезпечення віддалених робочих місць комп’ютерною, офісною технікою,
сейфами, зчитувачами паспортів;
розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, у
т.ч. послуг в он-лайн режимі;
підключення до порталу „Дія”, системи он-лайн моніторингу якості надання
адміністративних послуг, який впроваджує Міністерство цифрової трансформації
України;
реалізація проєкту-переможця п’ятого етапу впровадження бюджету участі
„Театр починається з вішалки, а Центр громадських ініціатив з…”.
Очікувані результати:
розвиток інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних
систем (розширення сегменту Інтернет та доступ до національних і світових інтернет
ресурсів в міській раді та її виконавчих органах);
налагодження електронних сервісів взаємодії та співпраці місцевої влади з
громадою;
проведення реконструкції ЦНАП в сучасному та комфортному для відвідувачів
приміщенні за принципом „відкритого простору”;
оформлення реєстрації автотранспортних засобів, видачі посвідчення водія на
робочій станції у ЦНАПі, що зробить надання послуг більш доступним;
формування позитивного іміджу ЦНАП, високого рівня довіри мешканців до
діяльності місцевої влади через призму надання адміністративних послуг.

Додаток 1
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Основні показники соціально-економічного розвитку на 2021 рік
2020 р.
2021 р.
очікув.
% до
прогноз до %
Показники
викона 2019
2020
р.
ння
р.
РОЗВИТОК СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Обсяг реалізованої
промислової продукції
млн.грн 4354,3 4095,3
94,1
4300,0
105,0
(товарів, послуг)
Обсяг капітальних
млн.грн 435,3
448,4
103,0
470,8
105,0
інвестицій
у т.ч. на одну особу
грн
3879,7 4032,4
103,9
4276,1
106,0
Обсяг обороту роздрібної
млн.грн 2257,5 2302,7
102,0
2417,4
105,0
торгівлі
у т.ч. на одну особу
грн
20120,3 20707,8 102,9
21956,4
106,0
Зовнішня торгівля
$ млн
69,6
70,0
100,6
71,8
102,6
товарами - всього
$ млн
32,5
32,7
100,6
33,7
103,1
Експорт товарів
Імпорт товарів
Прямі інвестиції
(інструменти участі в
капіталі, крім
реінвестування доходів):
надійшли протягом року
Доходи місцевих
бюджетів - всього
у т.ч. дотації, субвенції
Видатки місцевих
бюджетів - всього
Фонд оплати праці
штатних працівників
Середньооблікова
кількість штатних
працівників
Середньомісячна
заробітна плата одного
штатного працівника
Середня чисельність
наявного населення

Од.
виміру

2019 р.
звіт

$ млн

37,1

37,3

100,5

38,1

102,1

$ млн

7,4

7,4

100,0

7,5

101,4

млн. грн 1104,6

773,9

70,1

705,9*

91,2*

млн. грн

517,0

279,8

54,1

186,2*

66,6*

млн. грн 1125,1

803,4

71,4

-*

-*

млн. грн 1529,8

1759,7

115,0

2023,7

115,0

осіб

18209

18209

100,0

18209

100,0

грн

7001,23

8053,3

115,0

9261,4

115,0

тис.осіб

112,2

111,2

99,1

110,1

99,0

РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кількість малих
736
736
100,0
743
од.
підприємств
Кількість середніх
47
47
100,0
47
од.
підприємств
Кількість зареєстрованих
фізичних осібчол.
5036
5038
100,0
5088
підприємців
Кількість найманих
тис.
працівників малих
3292
3292
100,0
3292
чол.
підприємств

101,0
100,0
101,0
100,0
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Показники
Кількість найманих
працівників середніх
підприємств

Од.
виміру

2019 р.
звіт

тис.
чол.

7731

2020 р.
очікув.
% до
викона 2019
р.
ння
7731
100,0

2021 р.
прогноз до %
2020
р.
7731
100,0

*- показники бюджету в стадії формування

Додаток 2
Перелік проєктів-переможців бюджету участі для реалізації у 2021 році
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№
з/п

№
проє
кту

1.

3

2.

6

3.

7

4.

13

5.

14

6.

20

7.
8.

21
22

9.

23

10.

24

11.

25

12.

38

13.

39

14.

40

15.

45

16.

47

17.

55

Найменування проєкту

Створення безкоштовних коворкінг зон в
ЦДЮТ
Театр починається з вішалки, а Центр
громадських ініціатив з..
Дитяча європейська площа
Стадіон так стадіон
Ремонт сходів загального користування в
рекреації початкової
школи ЗЗСО №3
Оновлення покриття
спортивного майданчика
Спорт – це життя
Серце Азовського
Благоустрій дитячого
майданчика „Поляна” у
мікрорайоні РТС
Спорт єднає молодь
Спорт – здоров’я нації.
Встановлення вуличних
антивандальних тренажерів
Модернізація простору
мікрорайону
Баскетбольному полю
бути!
„Досуг під відкритим
небом” на бульварі Шевченка
Ласкаво просимо до Лісок-2
Стела „Ассоль” – прикраса мікрорайону
Слобідка
Поліпшення соціальної
інфраструктури мікрорайону 8 Березня

Вартість
проєкту,
грн.

Тип проєкту /
мікрорайон

Розпорядник
коштів

487 500

Загальноміський

Відділ освіти

15 000

Округ №32

Центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

130 600

Центр міста

Відділ освіти

31 800

Округ №32

Відділ освіти

75 000

Нагірна частина

Відділ освіти

58 258

АКЗ

Відділ освіти

47 500
44 200

с. Роза
с.Азовське

УЖКГ
УЖКГ

57 800

РТС

УЖКГ

65 000

Колонія-Макорти

Відділ освіти

59 699

Азмол

УЖКГ

43 299
22 000

Військове
містечко
Колонія-Макорти

УЖКГ
Відділ освіти

122 200

Скловолокно

Відділ культури

47 495

Ліски

УЖКГ

44 000

Слобідка, Коса

УЖКГ

55 000

8 Березня

УЖКГ

Додаток 3
Показники фінансово-господарської діяльності
основних комунальних підприємств, тис. грн
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№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2021 р.
Назва підприємства
до
2020,%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
КП „Бердянськводоканал”
157323
142753
185579
195000
105,1
БМР
КП БМР „Рятувально-водо2998,5
3325
3850
4131
107,3
лазна служба”
КП „Бердянськекотранс”
28075,4
22491
29990
32600
108,7
БМР
КП „Ритуал” БМР
4570,8
2990
4700
5040,2
107,2
КСП „Зеленгосп” БМР
6487
4570,8
7500
8394
111,9
КП ЕМЗО „Міськсвітло”
20841,9 17757,4
26904
28000
104,1
БМР
КП БМР „Житлосервіс-2а”
8181
5286
6640
5800
87,3
КП „Міськліфт” БМР
8287,6
7291,3
9480
10200
107,6
КП „Центральний ринок”
10826
7768
10966
10800
98,5

10. МКП „ДОЦ Червона гвоздика” БМР

2019 рік
факт

9 міс.
2020 р.

30264

4260,8

Очікуване Прогноз
2020 р.
2021 р.

4410,8

4500

102,0

Витрати:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

КП „Бердянськводоканал”
БМР
КП БМР „Рятувально-водолазна служба”
КП „Бердянськекотранс”
БМР
КП „Ритуал” БМР
КСП „Зеленгосп” БМР
КП ЕМЗО „Міськсвітло”
БМР
КП БМР „Житлосервіс-2а”
КП „Міськліфт” БМР
КП „Центральний ринок”

135894

134482

183700

195000

106,2

2917

2712

3800

4131

108,7

27949,7

22400

29870

32600

109,1

4503,6
6324,2

2948
4505,8

4660
7435

5000,2
8329

107,3
112,0

20155,9

17208,1

26400

27890

105,6

8076
8015,9
9336

5193
7268,6
8128

6640
9460
11188,4

5800
10180
11009

87,3
107,6
98,3

9076,6

102,1

0

-

0

-

0

-

40
65

100,0
100,0

110

21,8

0

-

10. МКП „ДОЦ Червона гвозди25926
6423,7
8898,7
ка” БМР
Чистий фінансовий результат:
1. КП „Бердянськводоканал”
21429
8271
1879
БМР
2. КП БМР „Рятувально-водо81,5
613
50
лазна служба”
3. КП „Бердянськекотранс”
125,7
91
30
БМР
4. КП „Ритуал” БМР
67,2
42
40
5. КСП „Зеленгосп” БМР
162,8
65
65
6. КП ЕМЗО „Міськсвітло”
686
499,3
504
БМР
7. КП БМР „Житлосервіс-2а”
105
93
0

28
8.
9.

КП „Міськліфт” БМР
КП „Центральний ринок”

271,7
1490

22,7
-360

20
-222

10. МКП „ДОЦ Червона гвозди4338
-2162
-4487,9
ка” БМР
Рентабельність діяльності:
1. КП „Бердянськводоканал”
15,8
6,2
1,0
БМР
2. КП БМР „Рятувально-водо2,8
2,3
1,3
лазна служба”
3. КП „Бердянськекотранс”
0,4
0,4
0,1
БМР
4. КП „Ритуал” БМР
1,5
1,4
0,9
5. КСП „Зеленгосп” БМР
2,6
1,4
0,9
6. КП ЕМЗО „Міськсвітло”
3,4
2,9
0,8
БМР
7. КП БМР „Житлосервіс-2а”
1,3
1,2
8. КП „Міськліфт” БМР
3,4
0,3
0,2
9. КП „Центральний ринок”
13,1
10. МКП „ДОЦ Червона гвоздика” БМР

13,72

-

-

20
-209

100,0
-

-4576,6

-

-

-

-

-

-

-

0,8
0,8

-

0,4
0,2
-

-

-

-

Додаток 4

№№

Перелік міських (регіональних) Програм, які виконуються у рамках Програми
соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 рік*
Найменування головного
розпорядника, відповідального
Найменування міської програми
виконавця бюджетної програми або
напряму видатків

1

Програма забезпечення підтримки органів самоорганізації населення міста на 2021 рік

Виконавчий комітет
Бердянської міської ради

2

Про затвердження Програми використання соціальної реклами для інформування
громадськості на 2019-2021 роки

-„-

3

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також осіб з їх числа у м.Бердянськ на 2019-2021 роки

-„-

4

Програма з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального
використання земельних ресурсів міста Бердянська на 2021 рік

-„-

5

Міська цільова Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки

-„-

6

Програма розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на
2021 рік

-„-

7

Програма з енергозбереження та підвищення енергоефективності в бюджетній та
комунальній сферах міста Бердянська на 2018-2022 роки

-„-

8

Програма „Безпечне місто Бердянськ” на 2018 -2021 роки

-„-

9

Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та
соціально-культурного призначення на 2021 рік

Управління капітального
будівництва, реконструкції та
технічного нагляду виконкому БМР

30
10

Програма посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва
м.Бердянськ на 2019-2021 роки

Управління економіки виконавчого
комітету БМР

11

Програма фінансової підтримки Бердянського міського спортивного товариства „Спартак”
на 2021 рік

12

Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік

-„-

13

Програма соціального становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2021 рік

-„-

14

Програма забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу молоді та спорту
виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2021 рік

-„-

15

Програма охорони здоров’я на 2021 рік

16

Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, діяльність
яких має соціальну спрямованість, на 2021 рік

17

Програма соціального захисту бездомних громадян на 2021-2023 роки

-„-

18

Програма поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2021-2024
роки

-„-

19

Програма зайнятості населення міста Бердянська на 2018-2022 роки

-„-

20

Програма соціального захисту мешканців на 2018-2021 роки

-„-

21

Програма залучення безробітних до громадських робіт „Подолаємо безробіття разом” на
2018 - 2022 роки

-„-

22

Програма компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям громадян на 20202022 роки

-„-

23

Програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 роки

24

Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з

Відділ молоді та спорту
виконавчого комітету БМР

Відділ охорони здоров’я
виконавчого комітету БМР
Управління праці та соціального
захисту населення виконавчого
комітету БМР

Управління житлово-комунального

31
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків

господарства виконавчого комітету
БМР

25

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Бердянськ на 2019-2021 роки

-„-

26

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки

-„-

27

Програма утримання об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів
регулювання дорожнього руху на 2020-2022 роки

-„-

28

Програма боротьби зі шкідниками на 2020-2022 роки

-„-

29

Програма „Питна вода” на 2021 рік

-„-

30

Програма поточного ремонту та утримання зелених насаджень на 2020-2022 роки

-„-

31

Програма поховання невідомих та безрідних громадян на 2020-2022 роки

-„-

32

Програма прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою на 20202022 роки

-„-

33

Програма рятування життя людей на водних об’єктах на 2020-2022 роки

-„-

34

Програма благоустрою та утримання кладовищ на 2020-2022 роки

-„-

35

Програма капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації ліфтів багатоквартирних
житлових будинків м.Бердянськ на 2021 рік

-„-

36

Програма утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою на 2021 рік

-„-

37

Програма капітального ремонту та придбання об’єктів благоустрою на 2021 рік

-„-

38

Програма капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на 2021 рік

-„-

39

Програма капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2021 рік

-„-

40

Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2020- 2022 роки

-„-

41

Програма розвитку велосипедної інфраструктури м.Бердянськ на 2021 рік

-„-

32
42

Програма з управління комунальним майном Бердянської міської об’єднаної територіальної
громади на 2021 рік

43

Програма поліпшення матеріально-технічного стану установ культури на 2021 рік

44

Програма підтримки проведення культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

-„-

45

Програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2021 рік

-„-

46

Програма поповнення бібліотечних фондів Бердянської міської централізованої бібліотечної
системи на 2021 рік

-„-

*Примітка: перелік буде доповнюватися після затвердження нових міських програм

Управління комунальної власності
Бердянської міської ради
Відділ культури виконавчого
комітету БМР

