Звіт
про стан виконання проєктів Стратегії розвитку м.Бердянськ станом на 01.01.2021 року
Виконання заходів проєкту
Вартість Фактичне
Дата
Планова
Статус
Фактична проєкту, фінансува
тис.грн
ння
початку
дата
виконання
дата
тис.грн
виконання виконання
виконання
Стратегічний напрям: А. РОЗВИТОК СФЕРИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ТУРИЗМУ
Стратегічна ціль: А.1. Підвищення якості надання туристичних послуг
Оперативна ціль: А.1.1. Підвищення якості надання туристам супутніх послуг (сектор курортно-готельної діяльності виконкому)
Назва проєкту

А.1.1.1.
Впровадження
політики
гостинності у сфері
туризму у
м. Бердянськ

Перелік заходів згідно з
проєктом

Створення робочої групи,
розробка пропозицій,
проведення тематичних
заходів з навчання фахівців
із сфери послуг,
інформування надавачів
туристичних послуг про
основні принципи
гостинності міста
Бердянська

2018

2021

у процесі
виконання

2021

Оперативна ціль: А.1.2. Подовження курортного сезону (сектор курортно-готельної діяльності виконкому)
А.1.2.1. Розвиток
Організація та проведення
2018
2021
у процесі
2021
ділового, подієвого
форумів, семінарів,
виконання
та лікувального
конференцій, подієвих
туризму
заходів

300,0

-

300,0

-

Коментарі про виконання

Затверджено Маркетингову стратегію міста
Бердянська, до якої увійшли заходи концепції
гостинності м.Бердянськ.
За підтримки проєкту міжнародної технічної
допомоги Агентства США з міжнародного
розвитку „Економічна підтримка Східної
України” проведено фокус-групи з
представниками туристичної галузі та засобів
розміщення з визначення тематичних
навчальних семінарів для персоналу із сфери
послуг та туризму на 2020 рік. У зв’язку з
карантинними обмеженнями проведення
заходів було призупинено, але буде
подовжено у 2021 році.

З метою подовження курортного сезону
суб’єктами господарювання протягом 2018 –
2019 років проведено: 3 форуми, 15 семінарів,
23 конференції. У 2020 році у зв’язку із
карантинними
обмеженнями
представники
засобів розміщення та туристичних фірм брали
участь у
9 семінарах та тренінгах, які
проводилися у режимі онлайн.
Оперативна ціль: А.1.3. Розвиток інфраструктури оздоровлення та дозвілля (сектор курортно-готельної діяльності; відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергозбереження;
управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду)
А.1.3.1. Створення
Проведення поточного
2020
2020
у процесі
2021
7030,6
Триває пошук зовнішніх джерел фінансування.
туристичного
ремонту приміщень,
виконання
інформаційного
придбання та підключення
центру у
обладнання та оргтехніки,
м.Бердянськ
мікроавтобусу, проведення
навчальних заходів для
працівників санаторнокурортної та туристичної
сфери міста
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А.1.3.2. Створення
спортивно-ігрового
майданчика для
дітей з інвалідністю

Розробка ПКД, пошук
4 кв. 2019
2021
у процесі
2021
6000,0
Сформовано проєктну пропозицію, проведено
потенційного інвестора,
виконання
моніторинг цін, проєкт подавався для участі у
написання проєктної
конкурсі „Мікропроєкти 2020” Посольства
пропозиції, реалізація проєкФедеративної Республіки Німеччини, але не був
ту, відкриття спортивновідібраний для реалізації. Триває пошук
ігрового майданчика
зовнішніх джерел фінансування.
А.1.3.3. Будівництво Розробка проєкту, отримання
2018
2020
у процесі
2021
1080,153
2018 р.Розроблено проєкт, отримано експертизу
сходів до моря з
експертизи, проведення
виконання
83,5
проєктно-кошторисної документації, конкурс з
вул. Айвазовського конкурсу з визначення
визначення виконавця не проведено, будівельні
в районі табору
виконавця, виконання
роботи не розпочато у зв’язку з відсутністю
"Маяк" м.Бердянськ будівельних робіт
фінансування.
Запорізької області
Стратегічна ціль: А.2. Маркетинг і брендинг міста
Оперативна ціль: А.2.1. Позиціювання міста шляхом „вирощування” бренду в міському просторі та культурному житті громади (відділ культури)
А.2.1.1.Проведення
Проведення переговорів з
2018
2021
у процесі 2021
494,0
2018 р. – Організовано проведення дозвілля гостей та
нових культурнопредставниками культурних
виконання
69,9
мешканців міста, залучено до відвідування
мистецьких
центрів міст України;
заходів біля 115,0 тис. осіб. Проведено низку
фестивалів і
укладання договорів, піар2019 р. - фестивалів, зокрема: „Сталева хвиля”, „Казки
культурних акцій
компанії, культурно79,99
України”, „Твоя країна Fest”, „Мій зірковий
для мешканців та
мистецькій акції,
час”, „Морська феєрія”, „Мистецтво та море без
гостей міста спільно висвітлення у соцмережі та
кордонів”, „Три кіти в океані дитячої
з культурними
ЗМІ.
творчості”, „Чарівні мелодії” та інші.
центрами інших
У березні 2020 року проведено фестиваль
міст України
патріотичної пісні „Спадщина”, з квітня
проведення фестивалів відбувалося в режимі он
лайн- (78 тис. переглядів у соцмережах Фейсбук,
Інстаграм та каналі Ютуб).
А.2.1.2. Розвиток
Підготовка проєкту
2018
2021
у процесі
2021
312,5
2018 р. – Відповідно до Програми підтримки проведення
традиційних
Програми, проведення
(щорічно)
виконання
67,5
міських культурно-мистецьких заходів проведено
щорічних міських
міських культурно29 традиційних міських фестивалів („Топ-топ”,
фестивалів і
мистецьких заходів,
2019 р. - „Зірки Азову”, „Berdance”, „Пісні морського
культурних акцій
затвердження Програми,
80,5
міста”, „Скрябін Фест”, „Пісня–душа народу”,
для створення
підготовка Положень щодо
„Зорецвіт", театралізоване свято „Нептун” та
іміджу міста, як
проведення фестивалів,
2020 р.- інші).
міста фестивалів
проведення піар-компанії,
7,0
У 2020 році щорічні міські фестивалі та культурні
проведення культурноакції проводилися в режимі онлайн (більше 110,0
мистецьких акцій,
тис. глядачів в соцмережах).
фестивалів, висвітлення у
соцмережі та ЗМІ
Оперативна ціль: А.2.2. Промоція міста та маркетингова комунікація з цільовими групами (сектор реклами курорту та туризму виконкому)
А.2.2.1. Створення
Підготовка інформації,
2019
2021
у процесі
2021
650,0
2019 р. Підготовлено інформацію про туристичний та
системи розробки та розробка макетів, друк
виконання
73,8
санаторно-курортний потенціал, надруковано
виготовлення
брошур, буклетів; написання
брошури:
інформаційних
технічного завдання для
„Улюблений курорт” (укр.) – 5000 екз.
продуктів, на основі виготовлення відеороликів,
„Улюблений курорт” (анг.) – 1000 екз.

3
ключових
повідомлень для
визначення цільових
груп

зйомка відеороликів.

А.2.2.2. Створення
різноманітних
шляхів
інформування
населення регіону та
країни про
санаторнокурортний та
туристичний
потенціал міста

Розробка тематики
рекламної кампанії,
проведення конкурсних
(тендерних) процедур,
трансляція промо-ролика на
телебаченні, аудіо ролика на радіо, публікація
інформації у соціальних
мережах

2020 р.70,0

2019

2020

виконано

2020

1070,0

2019 р.347,0

.

2020 р.133,0

А.2.2.3. Проведення
в місті прес-турів та
форумів для
туроператорів

Проведення заходу,
залучення до нього
представників туристичних
операторів внутрішнього
туризму та представників
ЗМІ. Популяризація заходу.

2019

2020

виконано

2020

670,0

2019 р.
-167,5

2020 р.43,8

А.2.2.4. Проведення
Днів Бердянська в
інших містах

Розробка плану заходу.
Проведення рекламної
кампанії в ЗМІ. Організація

2019

2019

виконано

2019

160,0

2019 р.123,3

„Путівник по місту” – 10 000 екз.
Підготовлено інформацію, розроблено макет та
надруковано брошури: „Бердянськ чекає на
тебе!” українською та англійською мовами –
10,0 тис. екз. Спільно з телевізійними
трепелами проєктів „Дома краще” та „Check-in”
знято 2 сюжети про Бердянськ.
У межах популяризації міста проведено рекламну кампанію міста Бердянська у мережі Internet
та соціальних мережах Facebook та Instagram.
Опубліковано 100 таргентованих публікацій. З
травня по серпень 2019 року на колійних стінах
Харківського та Київського метрополітенів було
заорендовано 10 рекламних площин з інформацією про Бердянськ. Як туристичне місто
Бердянськ презентовано на 4 виставкових
заходах.
У мережі Internet протягом липня-вересня 2020
р. проведено рекламну кампанію міста у
соціальних мережах Facebook та Instagram,
опубліковано 75 таргетованих публікацій. До 7
міст України направлено ініціативні листи щодо
розміщення реклами Бердянська на білбордах та
сітілайтах (як соціальної). Міста Львів,
Кременчук, Запоріжжя та Енергодар розмістили
11 постерів на білбордах та 13 на сітілайтах.
З 31 травня по 2 червня 2019 у Бердянську в
форматі прес-туру відбувся ХХІ Всеукраїнський
фестиваль журналістів „Азовське літо - 2019” за
участі медійників з 12 областей України. За результатами проведення у друкованих, теле- та
радіоефірах, інтернет-ресурсах вийшло 44
інформаційних матеріали про Бердянськ.
10-12 липня 2020 р. проведено прес-тур для журналістів з різних куточків України. За результатами на сторінках інформаційних агенцій
УНІАН, „Інтерфакс-Україна”, інтернет-видань
„Vesti.ua”, „Hochu.ua”, „Урядового кур’єру”,
туристичного інтернет-порталу Life is Travel та в
ефірі телеканалу „Україна” (програма „Ранок з
Україною”) було розміщено тематичні матеріали
про відпочинок та оздоровлення в Бердянську.
У 2019 році проведено виїзні заходи „Дні Бердянська” в містах Харків, Полтава та Львів, у яких
мешканці мали можливість ознайомитись з
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України

та проведення виставкових
туристичним, оздоровчим потенціалом та кута культурних заходів.
льтурним життям м.Бердянськ.
Стратегічний напрям: В. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Стратегічна ціль В.1. Створення інвестиційних продуктів та інструментів
Оперативна ціль: В.1.1. Впровадження ефективної системи супроводу інвестиційної діяльності (відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергозбереження)
В.1.1.1. Розробка та Розробка та оприлюднення
2019
2021
2020
3,0
2020 р.Проєкт виконано в цілому, надруковано „Гід
виконано
затвердження
„Дорожньої карти
52,6
інвестора” , розміщено на сайті Бердянської
„Дорожньої карти
інвестора"
міської ради (на українській та англійській
мовах).
інвестора"
Оперативна ціль: В.1.2. Формування іміджу міста зі сприятливим інвестиційним середовищем (відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергозбереження)
В.1.2.1. Розробка
Розробка, макетування,
2018
2020
5,0
2019 р.Розроблено та затверджено План місцевого
виконано 2019
Плану місцевого
переклад документа
12,8
економічного розвитку в рамках приєднання до
економічного
англійською мовою, друк та
ініціативи ЄС „Мери за економічне зростання",
розвитку в рамках
оприлюднення "Плану
до якого увійшло 18 проєктів, спрямованих на
приєднання до
місцевого економічного
розвиток міста.
ініціативи ЄС
розвитку".
Надруковані примірники Плану представлено на
„Мери за
міжнародних конференціях, виставках та
економічне
зустрічах.
зростання"
В.1.2.2. Розробка
Розробка та оприлюднення
2018
2021
2020
6,0
2020 р.Проєкт виконано в цілому. Інвестиційний
виконано
Інвестиційного
„Інвестиційного паспорта
75,4
паспорт надруковано та розміщено на
паспорта
м. Бердянськ"
офіційному сайті Бердянської міської ради
м. Бердянськ
(українською та англійською мовами).
Оперативна ціль: В.1.3. Створення інформаційної бази для регулювання земельних відносин (управління земельних відносин виконкому)
В.1.3.1. Розробка на Проведення торгів на
2019
2020
у стадії
2021
1000,0
2019 р.29.10.2019 року відбулось обговорення проєкту
місцевому рівні
закупівлю послуг з розробки
виконання
682,3
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
землевпорядної
проєкту землеустрою щодо
міста Бердянська Запорізької області.
документації
встановлення (зміни) меж
14.11.2019 року Бердянська міська рада
міста Бердянська,
прийняла рішення про погодження проєкту
визначення переможця та
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
укладання договору.
міста Бердянська Запорізької області. У грудні
Розробка та затвердження
2019 року погоджено межі міста Бердянська з
проєкту землеустрою щодо
Осипенківською об'єднаною територіальною
встановлення (зміни) меж
громадою, як із суміжним землевласником.
міста Бердянська.
16.06.2020 року Бердянська районна державна
адміністрація видала розпорядження №148 про
погодження
проєкту
землеустрою
щодо
встановлення (зміни) меж міста Бердянська
Запорізької області.
Документація із землеустрою погоджена
Бердянською районною радою (рішення ради від
24.07.2020 №2). Заплановано погодження з
Держкадастром, Кабінетом Міністрів України,
Верховною Радою України.
Стратегічна ціль В.2. Підтримка малого та середнього підприємництва
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Оперативна ціль: В.2.1. Підтримка розвитку місцевого товаровиробника (управління економіки виконкому)
В.2.1.1. Розробка
Розробка заходів Програми
2019
2019
2019
виконано
Програми
та їх затвердження
підтримки місцевих
товаровиробників
В.2.1.2. Розробка
Програми
посилення
конкурентоспромож
ності малого та
середнього
підприємництва
В. 2.1.3. Проєкт
„Made in Бердянськ”

Створення робочої групи з
розробки Програми,
розробка та затвердження
Програми, проведення
моніторингу виконання
заходів Програми

2018

2021

у процесі
виконання

2021

-

-

-

Розроблено та затверджено Програму посилення
конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва м. Бердянськ на 2019-2020
роки, яка включає перелік заходів щодо
підтримки місцевих товаровиробників.
Розроблено та затверджено Програму посилення
конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва м. Бердянськ на 2019-2020 роки
(рішення 53 сесії Бердянської міської ради від
08.11.2018 №27). Заходи програми
виконуються.

Збір та узагальнення даних
2019
2020
2020
50,0
2020 р.Створено бізнес-каталог „Made in Бердянськ”,
виконано
щодо суб’єктів
48,0
який розміщено на інтернет-порталі (бізнесгосподарської діяльності
каталог). Триває наповнення каталогу даними
м.Бердянськ, розміщення
щодо місцевих суб’єктів господарської
бізнес-каталогу „Made in
діяльності, проводиться актуалізація інформації
Бердянськ” на Інтернетна сайті „Made in Бердянськ”.
порталі, підтримка його в
актуальному стані
Оперативна ціль: В.2.2. Розвиток об’єктів інфраструктури для підтримки малого та середнього підприємництва (управління економіки виконкому, Управління комунальної
власності Бердянської міської ради)
В.2.2.1. КонференцПроведення ремонту або
2020
2021
у процесі
2021
1000,0
В рамках співпраці з проєктом USAID
зала – інноваційний реконструкції приміщення,
виконання
“Економічна підтримка Східної України”
простір для
придбання обладнання,
розглядається питання переформатування
підтримки
відкриття конференці-залу
глядацької зали Центру культури і дозвілля
соціальних та
“Софіт” в сучасний конференц - зал, що
бізнесових ініціатив
функціонуватиме одночасно як платформа для
забезпечення інформаційної підтримки малого
бізнесу та як простір для проведення
конференцій, круглих столів, конференцій,
майстер - класів та презентацій.
В.2.2.2.
Розробка проєкту та його
2019
2020
у процесі
2020
200,0
27.12.2019 р. набрав чинності введений в дію з
Впровадження
виконання
виконання
01.02.2020 Закон України „Про оренду
підприємницької
державного та комунального майна” від
діяльності шляхом
03.10.2019 №157-IX. Законом суттєво
використання майна
змінюються відносини з приводу оренди
територіальної
комунального майна. З ІТ фахівцями ведеться
громади
робота з впровадження зазначених заходів.
м. Бердянськ
НАПРЯМ С. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
Стратегічна ціль: С.1. Поліпшення стану довкілля
Оперативна ціль: С.1.1. Чисте місто (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому, управління житлово-комунального господарства
виконкому)
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С 1.1.1.
Реконструкція вул.
Франка (від вул.
Гагаріна до вул.
Баха), м.Бердянськ
Запорізької області
С.1.1.2.
Реконструкція
пр.Азовський (від
вул.Свободи до
гори), м.Бердянськ
Запорізької області
С.1.1.3.
Реконструкція
пр. Праці,
м. Бердянськ
Запорізької області
С.1.1.4. Придбання
контейнерів для
роздільного способу
збору ТПВ
С.1.1.5.
Реконструкція
полігону ТПВ
(розробка проєкту)
С.1.1.6. Придбання
сучасної техніки для
транспортування
ТПВ
С.1.1.7.
Регулювання
чисельності
безпритульних
тварин

Розробка проєкту,
отримання експертизи,
проведення тендерної
процедури, виконання
будівельних робіт

2018

2021

у процесі
виконання

2021

12255,39
8

2018 р.50,0

Проведення тендерної
процедури, виконання
будівельних робіт

2018

2021

у процесі
виконання

2021

14601,25

-

Розробка проєкту, отримання
експертизи, проведення
тендерної процедури.
Виконання будівельних робіт

2018

2021

у процесі
виконання

2021

1740,0

2018 р.21,8

Розпочато проєктні роботи (на завершення робіт
відсутнє фінансування).

2019 р.732,0

Проведено тендерні процедури. Переможцем
торгів ТОВ „Виробниче об’єднання „Ре лайн”
виготовлено та встановлено 80 маркованих євро
контейнерів.
Відсутнє фінансування з Місцевого фонду
охорони навколишнього природного
середовища (заплановано 500,0 тис.грн).
У 2019 - 2020 роках було направлено запити
щодо фінансування проєкту до Запорізької
облдержадміністрації.
За рахунок коштів обласного фонду охорони
навколишнього
природного
середовища
отримано сміттєвоз СБМ-304/1 із заднім
завантаженням.
Проведено роз’яснювальну роботу з
господарями домашніх тварин щодо правил їх
утримання, „круглі столи” з громадськими
активістами.
У 2019 році проведено інвентаризацію
безпритульних тварин, створено онлайн-базу
даних безпритульних та домашніх тварин
(Animal ID).
У 2020 році відловлено 575 безпритульних
тварин (собак), вакциновано та стерилізовано
1305 безпритульних та домашніх тварин. На
утримання тварин виділено 954,6 тис.грн.

Проведення тендерної
процедури. Придбання та
отримання нового
обладнання
Проведення конкурсу.
Розробка проєкту
реконструкції.
Погодження проєкту
реконструкції
Проведення тендерної
процедури
Придбання, отримання та
реєстрація техніки
Проведення
роз’яснювальної роботи з
господарями домашніх
тварин щодо правил їх
утримання, необхідності
вакцинації та паспортизації,
створення майданчиків для
вигулу тварин.
Співпраця з громадськими
та міжнародними
організаціями.
Розробка проєкту
будівництва комунального
притулку для утримання

2018

2019

виконано

2019

1740,000

2019

2021

у процесі
виконання

2021

1000,0

2019

2019

виконано

2019

5000,0

2018

2021

у процесі
виконання

2021

-

-

2019 р.3359,4
2019 р.35,0

2020 р.1204,8

Отримано експертизу проєктно- кошторисної
документації, тендерну процедуру не проведено,
будівельні роботи не розпочато у зв’язку з
відсутністю фінансування.
Тендерну процедуру не проведено, будівельні
роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю
фінансування . Проєкт подається на конкурси з
метою пошуку фінансування.
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безпритульних тварин
Оперативна ціль: С.1.2. Зелене місто (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому, управління житлово-комунального господарства
виконкому)
С 1.2.1. Будівництво Проведення тендерної
Тендерну процедуру не проведено, будівельні
„Алеї зустрічей”
процедури, виконання
у процесі
роботи не розпочато у зв’язку з відсутністю
біля будинків по
будівельних робіт
2020
2021
виконання
2021
3438,672
фінансування.
Мелітопольському
Проєкт подається на конкурси з метою пошуку
шосе, 110-А, 112
фінансування.
С.1.2.2. Придбання
Розробка проектноне
Виконання проєкту не розпочато у зв'язку з
стаціонарної
кошторисної документації.
2019
2020
розпочато
2020
2000,0
відсутністю фінансування.
поливної системи
Отримання експертного
висновку (звіту).
Проведення тендерної
процедури.
Придбання стаціонарної
поливної системи
Оперативна ціль: С.1.3. Берегозахист (Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому)
С.1.3.1.Будівництво Розробка проєкту.
2018
2021
у процесі
2021
127571,7
2018 р.Виготовлено ПКД, отримано експертизу проєкту
берегоукріплюючих Отримання експертизи.
виконання
88
558,5
та висновок з оцінки впливу на довкілля.
споруд на території Проведення тендерної
Функції замовника будівництва передано до
берегової смуги вул. процедури. Виконання
Департаменту капітального будівництва
Маяковського, в
будівельних робіт
Запорізької обласної державної адміністрації
районі б/в „Лазурнадля реалізації проєкту. Будівельні роботи не
2” в м.Бердянськ
виконувались.
Запорізької області
(нове будівництво)
С.1.3.2.Укріплення Розробка проєкту.
2018
2021
реалізацію
2021
354761,1
Рішенням суду розірвано договір з
Бердянської коси - Отримання експертизи.
призупине
проєктувальником, тому виконання проєкту не
проектні роботи
Проведення тендерної
но
розпочато.
(I етап)
процедури.
Виконання будівельних робіт
Стратегічна ціль С.2. Формування зручної транспортної системи міста
Оперативна ціль: С.2.1. Розвиток дорожньої інфраструктури та безпеки руху (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому, управління
житлово-комунального господарства виконкому)
С.2.1.1. Капітальний Розробка проєкту.
2018
2021
у процесі
2021
44750,14
2018 р.Виготовлено ПКД, отримано експертизу
ремонт
Отримання експертизи.
виконання
8
422,5
проєкту, тендерну процедуру не проведено,
шляхопроводу по
Проведення тендерної
будівельні роботи не розпочато у зв’язку з
вул.
процедури.
відсутністю фінансування. Проєкт подається на
Чернишевського,
Виконання будівельних робіт
конкурси з метою пошуку фінансування.
м.Бердянськ
Запорізької області
С.2.1.2. Капітальний Розробка проєктів.
2018
2021
у процесі
57000,0
2018 р. – 2018 рік: 1)Продовжено капітальний ремонт
ремонт доріг міста
Отримання експертних
виконання
11 871,7
дорожнього покриття по пр.Східний від
висновків (звітів).
2021
вул.В.Довганюка до вул. Горького в
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Проведення тендерних
процедур.
Виконання будівельних
робіт. Прийняття в
експлуатацію об’єктів

2019 р. –
24 816,5
2020 р. –
5 783, 7

м.Бердянськ (загальна площа 18,0 тис.кв.м,
1764,7 п.м
2) Виконано капітальний ремонт дороги по вул.
Костичева м. Бердянськ (загальна площа2058,5 кв.м, 368,6 п.м)
3) Розроблено ПКД та проведено експертизу 9
об’єктів дорожньої галузі.
2019 рік: 1) Завершено роботи з капітального
ремонту дорожнього покриття по пр.Східний від
вул.В.Довганюка до вул.Горького в м.Бердянськ
(загальна площа - 17256,4 кв.м, 1217,2 п.м)
2) Розпочато капітальний ремонт дороги по
вул.Спортивна від вул.Ломоносова до вул.17
Вересня в м. Бердянськ (загальна площа - 1066,2
кв.м, 148,8 п.м)
3) Виконано капітальний ремонт дороги по
вул.І. Богуна (від вул. Бакинської до
вул.Фестивальної) м.Бердянськ (загальна площа
- 1 686,0 кв.м, 264,4 п.м)
4) Виконано капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул.Софіївська в м.Бердянськ
(загальна площа 9 210,0 кв.м, 1215,0 п.м)
5) Завершено роботи з капітального ремонту
дороги по вул.Василя Кравченка (Лазо) (від вул.
Фестивальної до вул.С. Разіна) м.Бердянськ
(загальна площа - 1 025,0 кв.м, 186,6 п.м)
6) Виконано капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Херсонська в м. Бердянськ
(загальна площа - 2 415,0 кв.м, 338,6 п.м)
7) Виконано капітальний ремонт дороги по вул.
Дружба (від пров. Вишневий до пров. Мирний)
с.Нововасилівка м.Бердянськ (загальна площа 1 583,0 кв.м, 394,5 п.м)
8) Розпочато роботи з капітального ремонту
дорожнього покриття по вул. Бахчисарайська в
м. Бердянськ Запорізької області
9) Розроблено ПКД та проведено експертизу 4
об’єктів дорожньої галузі.
2020 рік:
1)Завершено роботи з капітального ремонту
дорожнього покриття по вул. Бахчисарайська в
м. Бердянськ (загальна площа - 10691,2 кв.м).
2) Виконано роботи з капітального ремонту
дороги по вул. Серафимовича (від вул.
Фестивальної в бік вул. Вроцлавської) м.
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Бердянськ (загальна площа - 2159,30 кв.м)
3) Розробка ПКД та експертиза проєкту по
об’єкту: „Капітальний ремонт дороги по вул.
Підгірна від вул. Нахімова до вул. Причальна в
м. Бердянськ Запорізької області”
4) Розробка ПКД та експертиза проєкту по
об’єкту „ Капітальний ремонт дороги по вул.
Підгірна від вул. Причальна до вул. Азовського
козацтва в м. Бердянськ Запорізької області”
С.2.1.3. Капітальний Розробка проєктів.
2019
2019
2019
7500,0
2019 р.2019 р. 1) Виконано капітальний ремонт
виконано
ремонт тротуарів
Отримання експертних
4349,9
тротуарів „Центр міста” по вул. Свободи (від
міста
висновків (звітів).
пр. Азовського в бік вул. Богуславського)
Проведення тендерних
(непарна сторона) м. Бердянськ (загальна площа
процедур або конкурсів.
- 1095 кв.м)
Виконання будівельних
2) Виконано капітальний ремонт тротуарів
робіт.
„Центр міста” по вул. Свободи (від пр.Західного
до вул. Захисників України) м. Бердянськ
(загальна площа - 1085 кв.м)
3) Виконано капітальний ремонт тротуарів
„Центр міста” по вул. Консульська вздовж
адміністративної будівлі дитячої поліклініки КУ
БМР „БТМО” м. Бердянськ (загальна площа 514 кв.м)
3) Виконано капітальний ремонт тротуару по
вул. Петровський Шлях (від вул. Мінська до
вул. Павлова)(парна сторона) в м. Бердянськ
(загальна площа - 452 кв.м)
4) Виконано капітальний ремонт тротуару по
вул. Петровський Шлях (від вул. Голікова до
вул. Павлова) в м. Бердянськ (загальна площа237 кв.м)
5) Виконано капітальний ремонт тротуару по
вул. Толстого ( в районі 3-го пляжу) в м.
Бердянськ (загальна плоша - 324 кв.м)
6) Виконано капітальний ремонт тротуару по
вул. Мічуріна (від вул. Франка до вул. Крилова)
в м. Бердянськ (загальна площа - 460 кв.м)
7) Виконано капітальний ремонт тротуару по
вул. Фестивальна (від вул. Магнітогорська до
вул.Серафімовича) в м. Бердянськ (загальна
площа - 270 кв.м)
Оперативна ціль: С.2.2. Оптимізація системи міського громадського транспорту (Відділ транспорту та зв’язку виконкому, управління праці та соціального захисту населення
виконкому)
С.2.2.1. Розробка
Розробка Програми
2019
2021
у процесі
2021
Розпорядженням міського голови від 02.10.2019
Програми розвитку
розвитку автомобільного
виконання
№374 створено робочу групу з розробки проєкту
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пасажирського
транспорту в м. Бердянськ
Програми розвитку автомобільного транспорту
автомобільного
на 2020-2023 роки
в м. Бердянськ на 2020-2023 роки. Робота над
транспорту в
проєктом Програми триває.
м. Бердянськ
С.2.2.2.
Закупівля автотранспорту,
2020
2020
у процесі
2021
1977,873
Розроблено проєкт „Придбання спеціалізованого
Впровадження
надання транспортних
виконання
автомобіля для перевезення маломобільних
служби соціального послуг
споживачів соціальних послуг м. Бердянськ”,
таксі для
який подано на конкурс проєктів, що
малозабезпечених
фінансуються за рахунок коштів ДФРР. Проєкт
груп населення на
оцінено регіональною комісією, кошти не
базі КУ „Терцентр”
виділено. У 2021 році заплановано проєкт
БМР
відкоригувати та подати на конкурс.
Стратегічна ціль С.3. Система запровадження заходів з енергозбереження
Оперативна ціль: С.3.1. Створення умов для зменшення споживання енергоресурсів у бюджетних закладах міста (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного
нагляду виконкому, відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергозбереження)
С.3.1.1. Технічне
Розробка проєкту
2018
2019
у процесі
2021
1234,249
Виготовлено ПКД, отримано експертизу проєкту
переоснащення
Отримання експертизи
виконання
та енергетичний паспорт будівлі. Конкурс з
системи гарячого
Розробка
енергетичного
визначення виконавця не проведено, будівельні
водопостачання
паспорту будинку
роботи не розпочато у зв’язку з відсутністю
шляхом
Проведення конкурсу з
фінансування. Проводиться робота щодо
встановлення
визначення виконавця
залучення інвестиційних коштів.
сонячних колекторів Виконання будівельних робіт
ДНЗ № 3 по вул.
Грецька, 38,
м.Бердянськ
Запорізької області
С.3.1.2. Технічне
Розробка проєкту.
2018
2019
у процесі
2021
15555,65
Виготовлено ПКД, отримано експертизу проєкту
переоснащення
Отримання експертизи.
виконання
та енергетичний паспорт будівлі. Конкурс з
системи гарячого
Розробка енергетичного
визначення виконавця не проведено, будівельні
водопостачання
паспорту будинку.
роботи не розпочато у зв’язку з відсутністю
шляхом
Проведення конкурсу з
фінансування. Проводиться робота щодо
встановлення
визначення виконавця.
залучення інвестиційних коштів.
сонячних колекторів Виконання будівельних робіт.
ДНЗ №27 по
вул. Яковлєва, 8
м.Бердянськ
Запорізької області
С.3.1.3.
Розробка проєкту.
2018
2020
у процесі
2021
1501,1
2018 р.Виготовлено ПКД, отримано експертизу проєкту
Реконструкція
Отримання експертизи.
виконання
19,3
та енергетичний паспорт будівлі. Конкурс з
будівлі ЗОШ №20
Проведення тендерної
визначення виконавця не проведено, будівельні
по вул.Франка, 103 процедури будівельних робіт
роботи не розпочато у зв’язку з відсутністю
м.Бердянськ
фінансування. Проводиться робота щодо
Запорізької області
залучення інвестиційних коштів.
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С.3.1.4.Реконструкці
я ЗОШ №7 по вул.
Херсонській, 1/90
м. Бердянськ
Запорізької області
С.3.1.5. Здійснення
робіт з установки
енергоефективних
систем опалення
ЗОШ № 4

Розробка проєкту
2018
2021
у процесі
2021
19237,1
2019 р.Виготовлено ПКД, отримано експертизу
Отримання експертизи
виконання
213,7
проєкту. З грудня 2020 р. розпочато виконання
Проведення тендерної
будівельно-монтажних робіт.
процедури
Виконання будівельних робіт
Виконання будівельно2018
2019
2019
1642,0
2019 р.Проєкт виконано за рахунок коштів приватного
виконано
монтажних робіт,
1642,0
інвестора. Побудовано та введено у
пов’язаних зі встановленням
експлуатацію автономну пелетну міні котельню
блочно-модульної котельні.
ЗОШ №4.
Придбання обладнання, його
обслуговування та
забезпечення сировиною для
опалення пелетами
(паливними гранулами).
С.3.1.6. Здійснення
Виконання будівельно2018
2019
2019
1642,0
2019 р.Проєкт виконано за рахунок коштів приватного
виконано
робіт з установки
монтажних робіт,
1642,0
інвестора. Побудовано та введено у
енергоефективних
пов’язаних зі встановленням
експлуатацію автономну пелетну міні котельню
систем опалення
блочно-модульної котельні.
ЗОШ №5.
ЗОШ №5
Придбання обладнання, його
обслуговування та
забезпечення сировиною для
опалення пелетами
(паливними гранулами).
С.3.1.7. Здійснення
Виконання будівельно2018
2019
2019
1642,0
2019 р.Проєкт виконано за рахунок коштів приватного
виконано
робіт з установки
монтажних робіт,
1642,0
інвестора. Побудовано та введено у
енергоефективних
пов’язаних зі встановленням
експлуатацію автономну пелетну міні котельню
систем опалення
блочно-модульної котельні.
ЗОШ №7.
ЗОШ №7
Придбання обладнання, його
обслуговування та
забезпечення сировиною для
опалення пелетами
(паливними гранулами).
С.3.1.8. Шлях до
Проведення міського
2018
2021
у процесі
2021
Протягом квітня-травня 2019 року та у жовтні
енергоефективного
місячника з
виконання
2020 року проведено міський місячник з енергомайбутнього
енергозбереження у
збереження та близько 150 заходів (конфем. Бердянськ, кампанії
ренцій, відкритих уроків, семінарів, виставок)
Години Землі та
серед дітей та молоді, присвячених бережливоінформаційному ставленню до енергоресурсів.
роз’яснювальної роботи з
питань енергозбереження
серед дошкільнят, учнів та
студентів міста
Оперативна ціль: С.3.2. Стимулювання активності мешканців у напряму покращення стану житлового фонду (управління житлово-комунального господарства виконкому,
управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому)
С.3.2.1. Створення
Створення робочої групи з
2018
2020
2020
12000,0
У місті Бердянськ працювала Програма
виконано

12
сталого механізму
проведення
капітальних
ремонтів у
житлових будинках
м. Бердянська за
напрямком
"Енергоефективний
будинок. Крок за
кроком"

розробки Програми.
Розробка Програми
сприяння створенню
ефективного власника житла
м. Бердянськ 2019-2020.
Затвердження Програми
рішенням сесії міської ради.
Виконання заходів
Програми.

2018 р.4 108,0
2019 р.5 535,5
2020 р.5497,9
2018 р.10,4

відшкодування частини кредитів, отриманих
ОСББ на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації
багатоквартирних будинків на 2015-2020 роки.
У 2018 році Програмою скористалися 50 ОСББ
у складі 57 багатоквартирних житлових
будинків.
У 2019 році - 58 ОСББ, у складі 78
багатоквартирних житлових будинків.
У 2020 році - 55 ОСББ, у складі 65
багатоквартирних житлових будинків
Виготовлено ПКД, отримано експертизу
проєкту. Конкурс з визначення виконавця не
проведено, будівельні роботи не розпочато у
зв’язку з відсутністю фінансування.
Проводиться робота щодо залучення
інвестиційних коштів.

С.3.2.3.
Розробка проєкту.
2018
2020
у процесі
2021
3118,056
Реконструкція
Отримання експертизи.
виконання
двоповерхової
Проведення тендерної
будівлі по вул.
процедури.
Консульська, 23 (під Виконання будівельних робіт.
житловий будинок
сімейного типу для
проживання
персоналу) у
м.Бердянськ
Запорізької області
Оперативна ціль: С.3.3. Модернізація систем водопостачання та каналізації (управління житлово-комунального господарства виконкому, управління капітального будівництва,
реконструкції та технічного нагляду виконкому)
С.3.3.1. Будівництво Отримання експертного
2018
2020
у процесі
2021
1500,0
2019 р.
Отримано експертизу проєктно-кошторисної
водопроводу по вул. висновку (звіту).
виконання
-57,3
документації.
Ялтинській від
Проведення тендерної
Мелітопольського
процедури.
шосе до
Виконання будівельних
вул.О.Сухарєва
робіт.
(Ленінградська)
С.3.3.2.
Отримання експертного
2018
2020
у процесі
2021
8100,0
2019 р.Отримано експертизу проєктно-кошторисної
Реконструкція
висновку (звіту).
виконання
197,7
документації.
самопливного
Проведення тендерної
колектору по вул.
процедури.
Макарова від поста
Виконання будівельних
ДАІ до КНС №12
робіт.
С.3.3.3.Будівництво Розробка проєкту.
2018
2021
реалізацію
2021
25274,43
Договір з проєктувальником розірвано.
каналізації та
Отримання експертизи.
призупине
9
відведення зливових Проведення тендерної
но
вод мікрорайону
процедури.
"Ліски" м.Бердянськ Виконання будівельних робіт.
Запорізької області
С.3.3.4. Будівництво Розробка проєкту.
2019
2021
не
2021
24 727,9
Виконання проєкту не розпочато у зв'язку з
водоводу та
Отримання експертизи
розпочато
43
відсутністю фінансування.
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водовідведення по
Проведення тендерної
вул. Макарова,
процедури.
м. Бердянськ
Виконання будівельних робіт
Запорізької області
НАПРЯМ D. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДИ
Стратегічна ціль D.1.Надання якісних послуг у сфері освіти та культури
Оперативна ціль: D.1.1. Створення умов для надання якісних освітніх послуг (Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому, відділ освіти
виконкому)
D.1.1.1.Реконструкц Розробка проєкту.
2018
2021
у процесі
2021
12102,2
2020 р.Триває процедура розробки проєктноія будівлі ЗОШ №9 Отримання експертизи.
виконання
98,7
кошторисної документації.
по пр. Західному, 2 Проведення тендерної
м.Бердянськ
процедури.
Запорізької області Виконання будівельних робіт
D.1.1.2.
Розробка проєкту.
2018
2021
у процесі
2021
48582,51
Виконання проєкту не розпочато у зв'язку з
Реконструкція
Отримання експертизи.
виконання
відсутністю фінансування.
будівлі дошкільного Проведення тендерної
закладу №15 по вул. процедури.
Смоленській, 5,
Виконання будівельних робіт
м.Бердянськ
Запорізької області
D.1.1.3. Створення
Реконструкція та оснащення
2018
2019
2019
2019 р.Проєкт виконано повністю. 19.07.2019 року
виконано
комплексної
будівлі за адресою: вул.
35190,3
відбулося відкриття Інтегрованого центру
системи допомоги
Земська, 38, де створено
підтримки для внутрішньо переміщених осіб та
вимушеним
Інтегрований центр
місцевих громад (вул.Земська,38).
переселенцям із
підтримки для ВПО та
01.03.2019 року відкрито новий дитячий садочок
зони АТО та
місцевих громад, т
„Зіронька” та реабілітаційний центр для дітей з
громаді
Територіальний центр
інвалідністю.
м.Бердянська
соціального обслуговування
(надання послуг).
Реконструкція та оснащення
будівлі за адресою:
вул.Європейська, 68 а, де
створено дошкільний
навчальний заклад та
забезпечено діяльність
Центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів.
D.1.1.4. Створення
Підготовка приміщень
2019
2019
2019
Створено КУ „Інклюзивно-ресурсний центр”
виконано
КУ „Інклюзивноустанови
Бердянської міської ради за адресою:
ресурсний центр”
Створення матеріальном.Бердянськ, вул.Університетська, 33, який
Бердянської міської технічної бази
надає послуги дітям з особливими освітніми
ради за адресою: м.
Підготовка науковопотребами віком від 2 до 18 років.
Бердянськ, вул.
методичного забезпечення
Університетська, 33 Внесення змін до штатного
розгляду та підбір фахівців
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D.1.1.5. Утворення
нових інклюзивних
груп/класів у
закладах загальної
середньої та
дошкільної освіти

У 2019 році відкрито 13 класів з інклюзивною
формою навчання на базі ЗЗСО №№ 6,11,13,
гімназії № 3, в яких навчалися 36 дітей з
особливими освітніми потребами.
Відкрито 9 груп з інклюзивною формою
навчання на базі ЗДО №№ 20, 27, 39, в яких
навчалися 27 дітей з особливими освітніми
потребами.
У 2020 році інклюзивною формою навчання
охоплено 55 осіб в ЗЗСО №№5, 6, 11, 13,
гімназії №3 (у 20 класах) та 33 вихованця (у 11
групах) в ЗДО №№20, 27,39.
Оперативна ціль: D.1.2. Підвищення ефективності та художнього рівня культурних послуг (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому,
відділ культури виконкому)
D.1.2.1.
Проведення тендерної
2019
2020
у процесі
2021
7920,0
2018 р.У 2018 році виконано роботи з виготовлення
Реконструкція
процедури, виконання
виконання
66,1
проєктно-кошторисної документації на
будівлі міського
будівельних робіт.
капітальний ремонт покрівлі будівлі міського
Палацу культури по
2019 р.Палацу культури.
вул.Дюміна, 57/10,
1258,4
У 2019 році проведено капітальний ремонт
м.Бердянськ
м’якої покрівлі, поточний ремонт стелі великої
Запорізької області
2020 р. глядацької зали та пандусу, проведено технічне
815,8
обслуговування газового обладнання.
У 2020 році придбано нове звукове обладнання
(4 од.) Створено безпечні та якісні умови для
надання культурних послуг мешканцям та
гостям міста.
D.1.2.2. Придбання
Придбання комплекту
2018
2018
2020
1020,0
2020 р.Придбано та встановлено комплект театральних
виконано
комплекту
театральних крісел до
1440,1
крісел до великої глядацької зали міського
театральних крісел
великої глядацької зали
Палацу культури.
до великої
міського Палацу культури
глядацької зали
ім.Т.Г.Шевченка
міського Палацу
культури
ім.Т.Г.Шевченка
D.1.2.3.Розширення Підготовка документації,
2018
2018
2020
100,0
2020 р. – Проведено поточний ремонт учбових та інших
виконано
учбових приміщень
прийняття рішення сесії
544,8
приміщень, які переобладнано під навчальні
Бердянської дитячої міської ради, проведення
класи на загальну суму 246,6 тис.грн, придбано
художньої школи
ремонтних робіт
нове обладнання для класів, меблі, мольберти,
планшети тощо на загальну суму 298,2 тис.грн.
D.1.2.4. Капітальний
ремонт
Нововасилівського
центру культури та
дозвілля

Підготовка приміщень
груп/класів
Створення матеріальнотехнічної бази
Підготовка науковометодичного забезпечення
Внесення змін до штатного
розкладу та вибір фахівців

Підготовка проєктнокошторисної документації,
проходження експертизи,
вирішення питання щодо
джерел фінансування,

2019

2021

у процесі
виконання

2018

2020

у процесі
виконання

2021

2021

-

74724,71

-

2018 р.193,5
2019 р.489,1

У 2028 р. виготовлено проєктно-кошторисну
документацію, отримано експертизу проєкту.
У 2019 році виконано роботи з поточного
ремонту фасадів, покрівлі, парапетів, філії
Нововасилівського центру культури та дозвілля
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Бердянської міської проведення капітальних робіт
в с. Роза, поточний ремонт покрівлі
ради по вул.
2020 р.Нововасилівського Центру культури і дозвілля.
Центральній, 10,
350,0
У 2020 році вирішено питання з опаленням
с. Нововасилівка
приміщення (придбано та проведено монтаж
Запорізької області
довгохвильових інфрачервоних обігрівачів).
Стратегічна ціль D.2. Покращення стану здоров’я населення міста
Оперативна ціль: D.2.1. Оптимізація системи охорони здоров’я населення (відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергозбереження, відділ охорони здоров’я виконкому,
управління праці та соціального захисту населення виконкому, КУ ТМО „Бердянське територіальне медичне об’єднання”, КУ „Бердянський центр первинної медико-санітарної
допомоги”, КУ „Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів”, КУ „Терцентр”, КУ „Бердянський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”)
D.2.1.1. Підвищення Створення єдиного реєстру
2019
2021
у процесі
2021
12500,0
2019 р.У рамках реалізації проєкту USAID „Українська
якості та
пацієнтів та системи
виконання
864,7
ініціатива з підвищення громадської довіри”
доступності
медико-психологічної
проводиться реалізація проєкту „Впровадження
медичної послуги
допомоги. Проведення
м.Бердянськ
Єдиного
медичного
2020 р.- у
для жителів
економіко-статистичного
інформаційного
простору”.
У
2019
році
4928,6
Бердянська та
аналізу стаціонарних
придбано сервер та обладнання для нього,
пацієнтів
закладів БТМО.
пристрої для друку, безперебійник, персональні
Бердянського
Формування оптимальної
комп’ютери.
госпітального
мережі закладів БТМО та
У 2020 році придбано і налагоджено ліцензійне
округу за
розрахунку вартості
програмне
забезпечення
M-CMED,
82
допомогою
медичних послуг.
персональних комп’ютери.
впровадження
міжнародних систем
якості та створення
єдиного
інформаційного
медичного простору
Бердянська
D.2.1.2. Створення
Створення приймально2018
2019
2019
2019 р.У
межах
підписаної
угоди
німецьким
виконано
єдиного
діагностичного відділення,
6219,2
товариством міжнародного співробітництва
приймальнозміна логістики потоків
(GIZ) та Бердянською міською радою, КУ БМР
діагностичного
надходження пацієнтів,
„Бердянське ТМО” проведено роботи з
відділення з
основних технічних
реконструкції першого поверху хірургічного
центром
параметрів приміщення
корпусу, де створено приймальне відділення
невідкладної
відділення і прилеглої
невідкладної медичної допомоги.
допомоги на базі КУ території з урахуванням
„Бердянське
специфіки роботи відділення
територіальне
та окремих специфічних
медичне
категорій (груп) пацієнтів
об’єднання”
D.2.1.3. Створення
Створення сучасного
2018
2018
2018
499,9
2018 р.На базі КУ „Бердянське територіальне медичне
виконано
сучасного
медичного тренінгового
499,9
об’єднання” створено сучасний медичний
медичного
центру на базі КУ
тренінговий центр для безперервного навчання
тренінгового центру „Бердянське територіальне
медичного персоналу та підвищення медичної
на базі КУ
медичне об’єднання”
грамотності населення. Придбано 4 манекени –
„Бердянське
тренажери для дистанційного навчання
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територіальне
медичне
об’єднання”
D.2.1.4. Придбання
сучасного
комп’ютерного
томографа для КУ
„Бердянське
територіальне
медичне
об’єднання”
D.2.1.5. Придбання
сучасних апаратів
ШВЛ експертного
класу для
проведення штучної
вентиляції легень у
дітей та дорослих
для КУ „Бердянське
територіальне
медичне
об’єднання”
D.2.1.6. Придбання
моніторів пацієнта
(з модулем) для КУ
„Бердянське
територіальне
медичне
об’єднання”
D.2.1.7.
Безкоштовний
Інтернет (WI-FI) для
КУ „Бердянське
територіальне
медичне
об’єднання”
D.2.1.8. Формування
інформаційних
щитів логістичної
системи
розташування
медичних корпусів
для КУ„Бердянське

персоналу та консультування пацієнтів. Проєкт
реалізовано за рахунок коштів бюджету участі.
Проведення тендеру,
придбання обладнання,
введення в експлуатацію
комп’ютерного томографа

2018

2018

виконано

2018

12000,0

2018 р.18500,0
(д/б6500,0;
о/б
-9900,0;
м/б –
2100,0)
2018 р.1581,0

Складання переліку
обладнання, проведення
тендеру, отримання, оплата,
введення в експлуатацію

2018

2021

у процесі
виконання

2021

17100,0

Складання переліку
обладнання, проведення
тендеру, отримання, оплата,
введення в експлуатацію

2018

Аналізування наявного
проекту, проведення
тендеру, освітлення у ЗМІ

2018

2018

виконано

2018

495,0

2018 р.495,0

Узгодження дизайну
зовнішнього вигляду
вказівників, встановлення
стендів, проведення
передачі цінностей з
оформленням документів

2018

2018

виконано

2018

140,0

2018 р.140,0

2020 р.2399,6

2021

у процесі
виконання

2021

1512,0

2018 р.1136,0
2019 р.460,8

Придбано сучасний комп’ютерний томограф
для КУ „Бердянське територіальне медичне
об’єднання” та введено його в експлуатацію.
Створено можливість проводити сучасне
діагностування мешканців громади на місці.

У 2018 р. придбано апарат штучної вентиляції
легень для дитячої реанімації. Обладнання
проводить початкові етапи у заходах,
спрямованих на відновлення самостійного
кровообігу, дихання, функції мозку та інших
органів.
У 2020 році за рахунок коштів благодійної
допомоги придбано апарат штучної вентиляції
легень на суму 747,664 тис. грн та 3 апарати на
суму 1651,918 тис.грн.
У 2018 році придбано 6 моніторів пацієнта, що
дозволило істотно полегшити спостереження за
хворими, які перебувають в палатах інтенсивної
терапії і реанімації за рахунок коштів
громадського бюджету.
У 2019 році придбано 1 монітор на суму 102,804
тис.грн за кошти місцевого бюджету та 6 од. на
суму 358,02 тис.грн за рахунок коштів
благодійної допомоги.
Проведено обчислюванні та проєктні роботи.
Створено безкоштовний доступ до мережі
Інтернет для лікарів, пацієнтів та відвідувачів.
Проєкт реалізовано за рахунок коштів
громадського бюджету.
Встановлено інформаційні щити логістичної
системи розташування медичних корпусів, що
створило можливість вільно та зручно
пересуватись по території лікарні.
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територіальне
медичне
об’єднання”
D.2.1.9. Капітальний Проведення тендерної
ремонт будівлі КУ процедури.
"Бердянський центр Виконання будівельних робіт
первинної медикосанітарної
допомоги" БМР по
пр. Перемоги, 8/34,
м.
Бердянськ
Запорізької області
(ІІ етап)
D.2.1.10. Придбання
аналізатора
біохімічного
автоматичного для
КУ "Бердянський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги" БМР
D.2.1.11. Надання
Створення відділення
допомоги особам з
реабілітації інвалідів віком
інвалідністю віком
від 18 років з числа ВПО,
від 18 років шляхом ветеранів АТО та громади
створення
міста на базі КНП БМР
відділення
„Бердянське територіальне
соціально-медичної
медичне об’єднання” за
реабілітації
адресою: вул. Степанянца,
9 а.

D.2.1.12. Створення
центру допомоги
жінкам,
постраждалим від
насильства

Створення Центру допомоги
жінкам (та членам їх сімей.),
постраждалим від
насильства, як структурного
підрозділу КУ
„Бердянський міський центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді".
Проведення заходів з
психологічної підтримки

2019

2021

у процесі
реалізації

2021

8 546,63
3

-

2018

2018

виконано

2018

501,562

2018 р.193,2

За рахунок коштів спонсорів придбано
гематологічний аналізатор abx micros es 60 (ot
model), який дозволяє в лабораторних умовах
проводити широкий спектр сучасних
досліджень.

2018

2019

виконано

2020рік

4 260,0

2018 р.1 392,0

У
рамках
гранту
Світового
банку,
Міністерством з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб
України реалізується проєкт „Подолання
наслідків конфлікту, пілотний проєкт з
відновлення та розбудови спроможностей”, в
рамках якого створено відділення реабілітації.
18.09.2020 року відбулося відкриття відділення.
Для внутрішньо переміщених осіб, для членів
сімей осіб з інвалідністю віком понад 18 років,
для ветеранів АТО і членів їх сімей проведено
тренінги та інші заходи.
У 2019-2020 роках проведено роботи з
реконструкції, придбано обладнання.
У рамках спільної роботи з Фондом
народонаселення ООН в Україні та Німецьким
товариством міжнародної співробітництва (GIZ)
у рамках реалізації проєкту „Комплексний
підхід до вирішення проблем насильства щодо
жінок та дівчат в Україні” 11.04.2019 року
відкрито Центр допомоги жінкам та членам їх
сімей, постраждалим від насильства.

2020 р.-

8009,7

2018

2018

виконано

2019

2400,0

2018-2019
5 795,0

Виконання проєкту не розпочато у зв'язку з
відсутністю фінансування. Проєкт подається на
конкурси з метою пошуку фінансування.
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D.2.1.13. Створення
умов для реалізації
соціального
потенціалу літніх
громадян та осіб з
інвалідністю.
Розвиток
Університету III
віку

жінок, постраждалих від
насильства, та членів їх
сімей.
Винесення питання про
фінансування на сесію
Бердянської міської ради.
Виготовлення проєкту на
підключення електроенергії.
Виготовлення проєкту по
підключенню води та
каналізації.
Виготовлення проєктнокошторисної документації.
Придбання необхідного
обладнання

D.2.1.14. Програма
соціального захисту
мешканців міста

Розробка та затвердження
Програми. Виконання
заходів Програми

2018

2019

виконано

2019

429,765

2019 р.237,1
2020 р.168,0

2018

2018

виконано

2018

4517,402

2018 р.8122,3

2019 р.10275,7

У приміщенні по вул. Північній, 13 проведено
ремонтні
роботи
(заміна вікон, дверей,
перепланування, заведення інженерних мереж),
у відділенні денного перебування організовано
роботу „Університету ІІІ віку”. Надаються
послуги соціальної адаптації для громадян
пенсійного віку та особам з інвалідністю,
соціальні послуги мешканцям нагірної частини
міста.
Оснащення приміщення організовано за рахунок
наявної матеріально-технічної бази КУ
„Терцентр” БМР.
У 2020 році розроблено проєкти та змонтовано
систему автоматичної пожежної сигналізації і
систему оповіщення та евакуації людей при
пожежі на об’єктах установ, а саме: вул.Земська,
38; вул. Консульська, 80; вул. Північна, 13.
Розроблено та затверджено Програму
соціального захисту на 2018-2021 роки,
відповідно до якої у 2018 році 5280 мешканців
міста отримали різні види соціальної допомоги
на загальну суму 8122,278 тис.грн (у 2019 році
5451 мешканець міста -10275,719 тис.грн, у
2020 році 5994 мешканців міста - 6698,8
тис.грн).

2020 р.6987,8
Оперативна ціль: D.2.2. Формування здорового способу життя та активного довголіття (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому)
D.2.2.1.
Розробка проєкту.
2018
2021
у процесі
2021
135595,3
2017 р.Розробка ПКД виконується почергово.
Реконструкція
Отримання експертизи.
виконання
84
310,0
Виготовлено проєктно-кошторисну
комплексу будівель Проведення тендерної
документацію та отримано експертизу II та IV
та споруд по вул.
процедури.
черг реконструкції. Затримка реалізації проєкту
Лютеранській, 40
Виконання будівельних робіт
у зв’язку з відсутністю фінансування.
(стадіон „Торпедо"),
Проєкт подається на конкурси з метою пошуку
м. Бердянськ
фінансування.
Запорізької області
D.2.2.2.
Розробка проєкту.
2018
2021
у процесі
2021
153861,4
2018 р.Виготовлено ПКД, отримано експертизу
Реконструкція,
Отримання експертизи.
виконання
73
310,0
проєкту. Тендерну процедуру не проведено,
розміщення та
Проведення тендерної
2019 р.будівельні роботи не розпочато у зв’язку з
обслуговування
процедури.
4241,4
відсутністю фінансування. Проєкт подається на
комплексу будівель Виконання будівельних робіт
конкурси з метою пошуку фінансування.
та споруд стадіону
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„Азовець" під
спортивний
комплекс по
вул. Баха, 11,
м. Бердянськ
Запорізької області
D.2.2.3.
Реконструкція
стадіону ЗОШ № 20
по вул. Франка, 103,
м. Бердянськ
Запорізької області

Проведення конкурсу з
визначення проєктувальника
Розробка проєкту.
Проведення тендерної
процедури. Виконання
будівельних робіт

2018

2021

у процесі
виконання

2021

2050,0

2018 р.2 411,2

Реалізація проєкту відбувається за I та II
чергами. Виготовлено проєктно-кошторисну
документацію. I чергу проєкту (футбольне поле)
реалізовано, об'єкт здано в експлуатацію.
Будівельні роботи II черги проєкту не
виконувались у зв’язку з відсутністю
фінансування.
Проєкт подається на конкурси з метою пошуку
фінансування.

Стратегічна ціль D.3. Впровадження доступних адміністративних послуг для задоволення потреб населення міста
Оперативна ціль: D.3.1. Створення належних умов для надання адміністративних послуг (відділ з надання адміністративних послуг „Єдиний офіс")
D.3.1.1. Сучасний
Визначення приміщення під
2019
2021
у процесі
2021
12467,11 Розглядається питання щодо визначення
Центр надання
ЦНАП, проведення його
виконання
приміщення під облаштування ЦНАПу.
адміністративних
реконструкції
послуг
D.3.1.2. „Мобільний Придбання електромобіля зі
2019
2020
2019
600,0
21.06.2018 року проєктом німецького
виконано
офіс"
спеціальним кейсом
товариства міжнародного співробітництва GIZ
адміністратора з відеокаменадано мобільний кейс відділу з надання
рою, сканером, планшетом,
адміністративних послуг „Єдиний офіс”. З
міні принтером
вересня 2018 року, розпорядженням міського
голови за відділом з надання адміністративних
послуг „Єдиний офіс” закріплено легковий
автомобіль для виконання визначених функцій,
у тому числі для проєкту „Мобільний офіс”.
У 2019 році надано 307 адміністративних послуг
з виїздом до місця проживання громадян, які
цього потребували, у 2020 році – 233 послуги.
Оперативна ціль: D.3.2. Впровадження елементів електронного врядування в місті (відділ інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому)
D.3.2.1.
Проведення тендерної
2018
2021
у процесі
2021
2780,0
2020 р.Створено технічне завдання системи докуЕлектронний
процедури на створення
виконання
252,2
ментообігу, впроваджено систему докудокументообіг
технічного завдання системи
ментообігу в текстовому режимі.
документообігу, створення
Складено бюджетний запит на виділення коштів
та введення її в
для проведення тендерних процедур та
експлуатацію
закупівель для реалізації наступних етапів
проєкту.
D.3.2.2. Веб-портал
Розробка технічного
2019
2021
у процесі
2021
500,0
Триває процес розробки технічного завдання
„Кабінет мешканця" завдання, проведення
виконання
веб-порталу „Кабінет мешканця”. Розглянуто
тендерних процедур,
комерційні пропозиції потенційних підрядних
створення веб-порталу
організацій з впровадження даного сервісу.

20
„кабінет мешканця”
Стратегічна ціль D.4. Створення довірливих відносин у громаді через ефективну комунікацію „бізнес-влада-громада”
Оперативна ціль: D.4.1. Створення умов для ефективної взаємодії "бізнес-влада-громада" (відділ організаційної роботи та внутрішньої політики, управління економіки виконкому)
D.4.1.1. КоворкінгВизначення відповідного
2019
2020
у процесі
2021
5000,0
Проєкт включено до Плану заходів на 2019-2020
центр „Office that
приміщення. Розробка
виконання
роки з реалізації Стратегії регіонального
works different!”
проєктно-кошторисної докурозвитку Запорізької області на період до 2027
ментації.
року (рішення двадцятої сесії міської ради VII
Проведення тендерної проскликання від 01.03.2018 №55).
цедури
У 2020 році керівництвом виконкому
розглядалося питання щодо визначення
приміщення під коворкінг-центр,. остаточне
рішення не прийнято. Робота у цьому напрямку
продовжується.
Оперативна ціль: D 4.2. Створення ефективної системи інформування мешканців міста
D.4.2.1.
Створення робочої групи,
Створено робочу ініціативну групу з розробки
Комунікаційна
аналіз ситуації, розробка
Комунікаційної стратегії м.Бердянськ, яку
Стратегія
проєкту, презентація
очолив експерт проєкту ПРОМІС Дмитро
м. Бердянськ
цільовим групам,
Коник. Проведено аналіз ситуації, розроблено
затвердження
проєкт та презентовано його цільовим групам.
Комунікаційної стратегії
2018
2019
2019
30,0
23.05.2019 року рішенням сесії міської ради
виконано
м.Бердянськ
№26 затверджено Комунікаційну стратегію
Бердянської міської ради та її виконавчих
органів.
D.4.2.2. Сучасний
Створення технічних
2018
2020
у процесі
2021
249,0
Триває розробка технічного завдання, підгосайт Бердянської
завдань, проведення
виконання
товлено бюджетний запит для виділення коштів
міської ради
тендерних процедур,
на проведення тендерних процедур та закупівель
введення в експлуатація
для реалізації наступних етапів проєкту.

