Соціально-економічний паспорт
м. Бердянськ за підсумками 2016 року
1. Загальні відомості
Дата утворення
- 17 вересня 1827 р.
Центр
- обласного значення
Територія
- 82, 5 кв.км.
Населення
- 116,8 тис.осіб.
Депутати міської ради - 36 осіб.
2. Промисловість
Виробництвом промислової продукції у місті займаються 33 підприємства.
За інформацією, наданою 19 основними промисловими підприємствами
міста, обсяг виробництва промислової продукції за 2016 рік склав 2571,7 млн.
грн, або 112,3% до фактичного виконання 2015 року.
Основу промислового виробництва міста складають нафтопереробна
(40,5% загального виробництва по місту), машинобудівна (22,0%), харчова
(20,5%) галузі, якими вироблено продукції на 2352,5 млн.грн, або 91,5%
загального виробництва по місту (19 підприємств). Такі галузі, як хімічна та
нафтохімічна, виробництво неметалевих виробів та легка займають 17% обсягу
загального виробництва.
Відбулося зростання обсягів виробництва у порівнянні з 2015 роком олив,
мастил, мастильно-охолоджуючих рідин, кабельно-провідникової продукції,
ланцюгів якірних та вантажозахоплюючих пристроїв, хлібобулочних та
ковбасних виробів.
Обсяг реалізованої промислової продукції промислових підприємств за
2016 рік склав 3205,7 млн. грн, або 117,4% до фактичного виконання 2015 року.
Зростання відбулося у виробництві нафтоперероблення, хімічної та
нафтохімічної промисловості, неметалевих виробів, харчової промисловості,
машинобудування, легкої промисловості.
Разом з тим, на більшості підприємств промисловості існує ряд актуальних
проблем, які впливають на їх роботу та потребують вирішення спільними
зусиллями виконавчих органів та підприємств. Це проблеми законодавства у
сфері бухгалтерського обліку, безпеки продукції, ринкового нагляду;
децентралізація; недопущення збиткової діяльності державних підприємств та
вирішення на державному рівні їх правового забезпечення; кадрове забезпечення;
необхідність сприянню розвитку освітніх програм для спеціалістів промислового
напрямку; припинення військових дій на Донбасі та відновлення економіки цього
регіону; часта зміна податкового законодавства; втрати ринків збуту та постійних
замовників; чергове підвищення цін на енергоносії, що призводить до збільшення
вартості продукції; зменшення споживчого попиту; відсутність доступних
кредитних ресурсів.
3. Зовнішньоекономічна діяльність
За 2016 рік обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів склав 76,1 млн.
дол. США та зменшився у порівнянні з 2015 роком на 3,3%, у т. ч. експортних
поставок (45,6 млн. дол. США) – збільшення на 26,0% (продукти рослинного
походження; різні промислові товари; головні убори, маса з деревини або інших
волокнистих целюлозних матеріалів тощо), імпортних поставок (30,5 млн. дол.
США) - зменшення на 28,3% (мінеральні продукти; деревина і вироби з
деревини; текстильні матеріали та текстильні вироби; вироби з каменю, гіпсу,
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цементу тощо).
4. Капітальне будівництво
Протягом 2016 року освоєно (використано) капітальних інвестицій на суму
289,0 млн. грн (114,1% до рівня 2015 року), або 2,8% до загальнообласного
обсягу. У розрахунку на одного мешканця освоєно капітальних інвестицій на
2475,0 грн.
Обсяги капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств
склали 216,6 млн. грн, або 75,0% до загального обсягу; коштів місцевого
бюджету - 66,4 млн. грн, або 23,0%; коштів кредитів банків та інших позик - 2,0
млн.грн, або 0,7%; інші - 3953,0 млн. грн, або 1,3%.
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2016 році склав 6276 м.кв., або
143,8% до обсягів 2015 року.
Перелік об’єктів, що потребують залучення інвестицій державного та
обласного бюджетів: укріплення Бердянської коси (1,5 км); реконструкція
очисних споруд каналізації м. Бердянськ; будівництво напірного колектору від
КНС №7 в м.Бердянськ; будівництво другої нитки напірного каналізаційного
колектору від КНС № 5 в м. Бердянськ; капітальний ремонт напірного
трубопроводу від КНС № 8 в бік вул. Промислової в м. Бердянськ; реконструкція
водоводу В-4.
5. Прямі іноземні інвестиції
В економіку міста іноземними інвесторами протягом року очікується
вкладення 0,4 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій та станом на
01.01.2017 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій складе 7,6 млн.
дол. США, або 105,6% до 01.01.206 року (7,2 млн. дол. США).
У 2016 році з метою сприяння залученню міжнародної технічної допомоги
виконавчим комітетом:
продовжено роботу над реалізацією проекту міжнародної технічної
допомоги ЄС „Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним
переселенцям з зони АТО та громаді м.Бердянськ”, який передбачає
реконструкцію будівель по вул. Європейська (Кірова), 68-а, в якій заплановано
створення дошкільного навчального закладу та реабілітаційного центру для
дітей-інвалідів та по вул.Земська (Червона), 38, де передбачено створення
комплексного центру для надання соціальних послуг тимчасово переміщеним
особам та місцевим громадянам. Укладено грантову угоду між ЄС та виконкомом
Бердянської міської ради, проект пройшов державну реєстрацію, очікується
перший авансовий платіж від донора у сумі 500,0 тис. євро (загальна вартість
проекту – 1337,5 тис. євро). Проект заплановано завершити до листопада 2017
року;
продовжено
роботу
з
Німецьким
товариством
міжнародного
співробітництва (GIZ), спрямовану на укріплення можливостей громади до
прийняття вимушено переселених осіб шляхом переобладнання та перебудови
муніципальних об'єктів інфраструктури, які мають соціальну спрямованість. У
результаті робочих зустрічей представників товариства та громади міста
досягнуто згоди щодо фінансування GIZ встановлення спортивних та ігрових
майданчиків на території ЗОШ №3 та КУ “Центр соціальної реабілітації дітейінвалідів”;
проведено роботу з впровадження проекту з енергозбереження, що
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фінансується корпорацією НЕФКО, спрямованого на встановлення сонячних
колекторів для приготування гарячої води в 9 дошкільних навчальних закладах
міста. Фінансування у сумі 250,3 тис. євро у рамках Програми „Фонд „Північна
ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності” (Україна) та додаткові
роботи у сумі 18,5 тис. євро здійснено за рахунок грантових коштів. Сонячні
колектори встановлено в ДНЗ №№1,20,28,33,35,36,39,40,41.
За результатами засідання Конкурсної комісії, яку створено у Запорізькій
облдержадміністрації, за участі представників GIZ з-поміж 174 поданих
проектних пропозицій із Запорізької області обрано 20 переможців. Від
Бердянська перемогу отримала заявка на придбання „Електронної черги Human
Queue Pro” для управління праці та соціального захисту населення виконкому,
впровадження якої дозволить поліпшити якість послуг та скоротити черги біля
будівлі УПСЗН. Станом на 01.01.2017 року обладнання встановлено.
6. Житлово-комунальне господарство
На виконання заходів Програми поточного ремонту, утримання об’єктів
міського благоустрою та благоустрою міських територій за рахунок коштів
міського бюджету:
- КСП „Зеленгосп” проведено роботи з утримання зелених насаджень на
суму 5408,4 тис. грн (уходні роботи – 559,9 тис. грн; обрізка 2989 од. та знесення
1948 од. аварійних дерев – 3117,4 тис. грн; покіс газонів площею 180,48 га –
1461,5 тис. грн; полив зелених насаджень – 269,6 тис. грн);
- КП „Ритуал” виконано роботи з утримання кладовищ - 990,0 тис. грн;
- витрати з утримання насосних станцій КП „Бердянськекотранс” – 72,4
тис. грн; проведено роботи з очищення 21,954 км зливової системи міста (7,23
км - ручна очистка та 14,724 км - механізована очистка) – 502,5 тис. грн;
підприємством з мікрорайонів міста вивезено 5582 куб. м стихійних
сміттєзвалищ – 472,2 тис. грн;
- КП „Бердянськекотранс” та ТОВ „КК „Коменерго-Бердянськ” здійснено
роботи з прибирання вулиць на суму 3764,0 тис. грн;
- КП електричних мереж зовнішнього освітлення „Міськсвітло”
встановлено 217 нових дорожніх знаків та проведено ремонт 131 знака, нанесено
5561,7 кв. м дорожньої розмітки.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №395
„Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій” Бердянську виділено субвенцію у сумі 17,0 млн. грн, за рахунок якої
та співфінансування з міського бюджету (3,0 млн. грн) виконано роботи з
капітального ремонту 60,0 тис. кв. м дорожнього покриття по вул. Макарова. За
рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт доріг по вул.
Приазовська (2,8 тис. кв.м) та Піщана (1,7 тис. кв. м) на загальну суму 1467,7
тис. грн, та поточний ремонт доріг загальною площею 38,9 тис. кв. м на суму
3102,0 тис. грн.
У рамках Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
придбання об`єктів міського благоустрою за рахунок коштів міського бюджету
на капітальний ремонт тротуарів та капітальний ремонт і придбання зупинок
місцевого транспорту міста профінансовано 2,0 млн. грн; для комунальних
установ придбано засоби малої механізації (бензопили, мотокоси) – 12 од.,
сніговий відвал для JCB, гідравлічний прес тощо на суму 471,2 тис. грн.
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За рахунок коштів міського бюджету забезпечено проведення капітальних
ремонтів житлово-комунального комплексу на суму 2548,7 тис. грн, а саме:
ліфтів пасажирських (8 одиниць) - 493,4 тис. грн; покрівель житлових будинків –
686,4 тис. грн; внутрішньодворових територій та вимощення будинків – 781,5
тис. грн тощо.
У звітному періоді створено 39 ОСББ на базі 52 житлових будинків.
Станом на 01.01.2017 року в місті функціонують 209 ОСББ (поєднують 284
житлових будинки).
Інформація щодо діючих тарифів на
житлово-комунальні послуги у м. Бердянськ станом на 01.01.2017 р.
Назва
підприємства

Категорія
споживачів

Дата та № рішення

Розмір
Серія та №
тарифу, грн/ ліцензії, ким
од.вим.
і коли
видана

Централізоване водопостачання

КП
”Бердянськводоканал”
БМР

Населення,
бюджетні
організації,
інші споживачі

Постанова
Національної
комісії, що
здійснює
регулювання у
сферах енергетики
та комунальних
послуг (НКРЕКП)
від 07.07.2016
№1238

15,52
грн/м3
( з ПДВ)

Ліцензія
НКРЕКП
№1060
від
17.06.2011
(переоформл
ена
рішенням
№ 916 від
08.06.2016)

Централізоване водовідведення

КП
”Бердянськводоканал”
БМР

Населення,
бюджетні
організації,
інші споживачі

Постанова
Національної
комісії, що
здійснює
регулювання у
сферах енергетики
та комунальних
послуг (НКРЕКП)
від 07.07.2016
№1238

11,18
грн/м3
(з ПДВ)

Ліцензія
НКРЕКП
№1060 від
17.06.2011
(переоформл
ена
рішенням №
916 від
08.06.2016)

Централізоване постачання холодної води (з використанням
внутрішньобудинкових систем)
КП
”Бердянськводоканал”
БМР

Населення,
бюджетні
організації,

Постанова
Національної
комісії, що
здійснює
регулювання у

16,16
грн/м3
( з ПДВ)

Ліцензія
НКРЕКП
№1060 від
17.06.2011
(переоформл
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інші споживачі

сферах енергетики
та комунальних
послуг (НКРЕКП)
від 07.07.2016
№1285

ена
рішенням №
916 від
08.06.2016)

Централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових
систем)

КП
”Бердянськводоканал”
БМР

Населення,
бюджетні
організації,
інші споживачі

Постанова
Національної
комісії, що
здійснює
регулювання у
сферах енергетики
та комунальних
послуг (НКРЕКП)
від 27.07.2016
№1285

11,64
грн/м3
(з ПДВ)

Ліцензія
НКРЕКП
№1060 від
17.06.2011
(переоформл
ена
рішенням №
916 від
08.06.2016)

Теплопостачання (одноставкові тарифи)
ПАТ
“Бердянське
підприємство
теплових
мереж”

для абонентів
житлових
будинків без
будинкових та
квартирних
приладів
обліку
теплової
енергії

Постанова
Національної
комісії, що
здійснює
регулювання у
сферах енергетики
та комунальних
послуг (НКРЕКП)
від 09.06.2016
№1101

39,58 грн/м2
за місяць
протягом
періоду
надання
послуги з
централізов
аного
опалення (з
ПДВ)

для абонентів
житлових
будинків з
будинковими
та квартирними приладами
обліку
теплової
енергії

Постанова
Національної
комісії, що
здійснює
регулювання у
сферах енергетики
та комунальних
послуг (НКРЕКП)
від 09.06.2016
№1101

1434,75 грн/
за 1 Гкал
(з ПДВ)
теплова
енергія

для потреб
бюджетних
установ, інших
споживачів
крім

Постанова
Національної
комісії, що
здійснює
регулювання у

1744,38 грн
за 1 Гкал
(з ПДВ)

Ліцензія
НКРЕКП
№229 від
22.06.2012
(переоформл
ена
рішенням №
2965 від
11.12.2015)

Ліцензія
НКРЕКП
№229 від
22.06.2012
(переоформл
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Філія ПрАТ
“Приазовкурорт”
“Комбінат
комунальних
господарств
“Курорт”

населення

сферах енергетики
та комунальних
послуг (НКРЕКП)
від 02.12.2016
№2126

для потреб
релігійних
організацій

Постанова
Національної
комісії, що
здійснює
регулювання у
сферах енергетики
та комунальних
послуг (НКРЕКП)
від 02.12.2016
№2126

942,47 грн
за 1 Гкал
(з ПДВ)

Населення

Рішення
виконавчого
комітету БМР від
13.09.16 № 312

39,58 грн за
1м2
(з ПДВ)

бюджетні
Рішення
організації
виконавчого
інші споживачі комітету БМР від
13.09.16 № 311

1663,55 грн
за 1 Гкал
(з ПДВ)

Гуртожитки
БДПУ та ПАТ
“БЗПТО”

1422,13 грн
за 1 Гкал

Рішення
виконавчого
комітету БМР від
13.09.16 № 311

ена
рішенням №
2965 від
11.12.2015)
Ліцензія
НКРЕКП
№229 від
22.06.2012
(переоформл
ена
рішенням №
2965 від
11.12.2015)

Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій
КП БМР
“Житлосервіс-2А”

Найвищий
тариф для
будинків з
ліфтами
Найнижчий
тариф для
будинків з
ліфтами
Середньозважений
тариф для
будинків з
ліфтами

Рішення виконкому 2,771 грн/м2
від 11.12.2012
№520
(із змінами та
доповненнями)
1,900 грн/м2

-

2,308 грн/м2

-

-
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ТОВ
“Керуюча
компанія
“КоменергоБердянськ”

Найвищий
тариф для
будинків без
ліфтів

2,383 грн/м2

-

Найнижчий
тариф для
будинків без
ліфтів

1,279 грн/м2

-

Середньозваже
ний тариф для
будинків без
ліфтів

1,846 грн/м2

-

2,69 грн/м2

-

Найнижчий
тариф для
будинків з
ліфтами

2,209 грн/м2

-

Середньозваже
ний тариф для
будинків з
ліфтами

2,530 грн/м2

-

Найвищий
тариф для
будинків без
ліфтів

2,215 грн/м2

-

Найнижчий
тариф для
будинків без
ліфтів

1,390 грн/м2

-

Середньозваже
ний тариф для
будинків без
ліфтів

1,907 грн/м2

-

Найвищий
тариф для
будинків з
ліфтами

Рішення виконкому
від 11.12.2012
№520
(із змінами та
доповненнями)

Послуги з вивезення твердих побутових відходів
ФОП Тацій
В.М.

населення та Рішення виконкому 25,77 грн/м3
інші споживачі БМР від 02.02.2010

-
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№38
ФОП
Рогожинар
О.В.

населення та Рішення виконкому 53,68 грн/м3
інші споживачі БМР від 19.12.2016
№439

-

ФОП Бауер
О.П.

населення та Рішення виконкому 53,21 грн/м3
інші споживачі БМР від 19.12.2016
№439

-

ФОП Бауер
А.В.

населення та Рішення виконкому 56,28 грн/м3
інші споживачі БМР від 19.12.2016
№439

-

ФОП Бауер
О.А.

населення та Рішення виконкому 60,79 грн/м3
інші споживачі БМР від 19.12.2016
№439

-

ФОП Бауер
В.А.

населення,
бюджетні
установи,
комунальні
підприємства
та інші
споживачі

ПП
Полянський
В.А.

населення

Рішення виконкому 13,79 грн/м3
БМР від 03.06.2008
№260

-

ТОВ
“Керуюча
компанія
“КоменергоБердянськ”

населення та
інші споживачі

Рішення виконкому 49,04
БМР від 11.11.2014 грн./м3
№364
(тариф з єд.
податком

-

ФОП
Нетикша В.І.

населення

Рішення виконкому 40,52 грн/м3
БМР від 20.10.2014
№332

-

КП
“Бердянськекотранс”
БМР

населення,
бюджетні
установи та
комунальні
підприємства

Рішення виконкому
БМР
від 20.10.2014
№333

-

інші споживачі

Рішення виконкому
БМР від 19.12.2016
№439
75,78 грн/м3

57,18
грн/м3

59,57 грн/м3
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Послуги з захоронення твердих побутових відходів
КП
“Бердянськекотранс”
БМР

населення,
бюджетні
установи та
комунальні
підприємства

Рішення виконкому 4,80 грн/м3
БМР
від 08.04.2014
№ 141

-

інші споживачі

5,26 грн/м3

-

Обсяги споживання водопостачання, водовідведення та теплопостачання за
2016 рік

Од. виміру
Усього:
в т.ч.:
- населення
- бюджетні
організації
- інші
споживачі

Обсяги
водопостачання
тис. м3

Обсяги
водовідведення
тис. м3

Обсяги
теплопостачання
Гкал

4376,7

3295,7

167416

3390,2

2306,2

135016

190,5

200,4

26870

796,0

789,1

5530

7. Розрахунки за енергоносії
Населенню до сплати за житлово-комунальні послуги нараховано 101,6
млн. грн., оплачено - 102,0 млн. грн. Рівень оплати склав 100,4%. Станом на
01.01.2017 року заборгованість населення з платежів склала 22,1 млн. грн, що на
412,8 тис. грн менше у порівнянні з 01.01.2016 року (22,6 млн. грн).
Заборгованість споживачів за природний газ станом на 01.01.2017 року склала
80,0 млн. грн, за електроенергію - 4,6 млн. грн.
8. Транспорт та зв’язок
Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом склав 653,6 тис.
тонн, або 81,2% до рівня 2015 року, вантажооборот – 97,4 млн. ткм (119,7%).
Перевезено автомобільним транспортом 11801,3 тис. пасажирів (91,4% до
рівня 2015 року), пасажирооборот склав 123,2 млн. пас. км (93,5%).
19
міських
автобусних
маршрутів
загального
користування
обслуговуються 9 суб’єктами господарювання – перевізниками.
На період курортного сезону запроваджено 10 тимчасових міських
автобусних маршрутів загального користування на Дальню косу від автовокзалу
та з мікрорайонів міста, на пляж бази відпочинку “Лазурна-2”, на яких додатково
працювало від 25 до 37 автобусів у залежності від пасажиропотоку.
До договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування введено 47 автобусів, у тому числі 22 нових
транспортних засоби загальною вартістю понад 9,0 млн. грн. Виключено з
договорів 26 автобусів, серед яких 8 одиниць віком понад 10 років.
Перевізниками проведено капітальний ремонт 25 автобусів.
Провідним транспортним підприємством міста, яке здійснює ефективне
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обслуговування вантажних перевезень, розвиває спектр портових послуг з
провідними логістичними операторами є Бердянський морський торговельний
порт. Підприємством впроваджено нові та удосконалено існуючі технології
перевантаження експортного металу, нові методи кантування сталі, введені
сучасні технічні засоби. Керівництво порту постійно зустрічається з
потенційними інвесторами та вантажовласниками на Міжнародних конференціях
та інвестиційних форумах, бере участь у робочих нарадах в Міністерстві
інфраструктури України з питань залучення міжнародних інвестицій у
інфраструктуру підприємства. У 2017 році підприємство планує покращити
якість надання послуг шляхом підвищення ефективності та швидкості обробки
вантажів, удосконалення системи документообігу, спрощення дозвільних
процедур, зменшення часу обробки вантажів.
9. Торгівля та послуги
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) склав 1586,3 млн.грн, або
106,4,2% до рівня 2015 року, у тому числі реалізованих населенню - 144,9
млн.грн, або 121,1% до 2015 року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-вересень 2016 року по місту
склав 1420,0 млн. грн, або 107,2% до відповідного періоду 2015 року.
З метою сприяння розвитку підприємництва на засіданні виконкому
підведено підсумки виконання заходів Комплексної програми розвитку малого
підприємництва у м. Бердянськ за 2016 рік та затверджено нову Комплексну
програму розвитку малого підприємництва на 2017-2018 роки (рішення
виконкому від 14.03.2017 №69).
У місті функціонують 9 ринків та торговельних рядів, 11 супермаркетів з
продажу продовольчих та непродовольчих товарів, 181 заклад ресторанного
господарства та громадського харчування.
У цілому на території міста розташовано близько 2000 об'єктів торгівлі та
сфери послуг. Функціонують мережі таких торговельних центрів, як: „АТБ”,
„Сільпо”, “Велмарт”, „Лотос”, „Азовський” та інші.
З метою забезпечення зручного для населення режиму роботи об'єктів
торгівлі та сфери послуг управлінням економіки виконкому узгоджено з
власниками та видано 87 Погоджень режиму роботи об'єктів бізнесу та сфери
послуг.
Для наповнення споживчого ринку доступними продуктами харчування,
стабілізації цінової ситуації в місті забезпечено проведення 54 моніторингів
цінової ситуації на продовольчих ринках та в торговельній мережі міста; 56
ярмарок, на яких реалізовано 17,8 тонн овочів та фруктів, 6,7 тонн круп та цукру,
8,5 тонни кондитерських виробів, 3,3 тонни м’ясних та ковбасних виробів тощо.
У Покровському ярмарку, який відбувся 08.10.2016 року в м.Запоріжжя,
брали участь ТОВ „Бердянські ковбаси” (м'ясна продукція), ФО-П Федорова та
ТОВ „Контур” (хлібобулочні та кондитерські вироби), ФО-П Бризицька
(сувенірна продукція). Центром презентації міста став павільйон „Рибацьке
селище”, представлений комітетом мікрорайону „Слобідка”.
Рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 14.02.2017
№40 підведено підсумки виконання Плану міських заходів щодо захисту прав
споживачів у м.Бердянськ за 2016 рік та затверджено План міських заходів щодо
захисту прав споживачів у м.Бердянськ на 2017 рік.
Проведено 3 засідання Координаційної ради по сприянню розвитку малого
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і середнього підприємництва та з питань захисту прав споживачів.
У рамках виконання Плану міських заходів щодо захисту прав споживачів
розглянуто 672 звернення громадян, за неякісні товари та надані послуги
споживачам повернуто 117,0 тис. грн, у 126 випадках виконано ремонт неякісних
товарів, у 37 випадках здійснено заміну неякісного товару на якісний, надано 617
консультацій з роз'яснення законодавства у сфері захисту справ споживачів.
10. Фінанси та бюджет
Протягом 2016 року до місцевого бюджету надійшло доходів з усіх джерел
фінансування у сумі 804,4 млн. грн. До загального фонду місцевого бюджету
міста Бердянська надійшло 774,2 млн. грн, у т.ч. за власними джерелами
надходжень 286,6 млн. грн (119,3% від запланованого обсягу з урахуванням
змін), у т.ч. податку з доходів фізичних осіб - 134,7 млн.грн (113,7%), місцевих
податків і зборів - 99,0 млн.грн (117,4%), акцизного податку з реалізації
суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 37,1
млн.грн (144,6%), орендної плати за користування майном, що перебуває у
комунальній власності - 5,3 млн.грн (164,4%). Порівняно з 2015 роком власні
надходження збільшились на 93,5 млн. грн або на 48,4 % у співставних умовах.
До місцевого бюджету з державного бюджету протягом 2016 року надійшло:
базової дотації в сумі 10,7 млн. грн, стабілізаційної дотації - 1,7 млн.грн,
освітньої субвенції - 78,5 млн. грн, медичної субвенції - 87,2 млн. грн, іншої
субвенції - 309,5 млн. грн. Усього 487,6 млн.грн, або 99,9% до уточненого
планового показника на рік.
11. Соціальна сфера
Станом на 01.01.207 року середньомісячна заробітна плата штатних
працівників склала 3991,41 грн, або 115,0% до фактичного виконання 2015 року.
Станом на 01.01.2017 року загальна сума заборгованості з виплати
заробітної плати склала 2,65 млн. грн, що на 89,5% менше у порівнянні з
01.01.2016 року. По економічно активних підприємствах - 1,7 млн. грн, або 64,3%
від загальної суми боргу (БМЕМ ВАТ „Запоріжобленерго”, ПАТ
“Бердянськсільмаш”, ПАТ БЗПТО, СК “Першотравневець”); по підприємствахбанкрутах – 0,95 млн. грн, або 35,7% від загальної суми заборгованості (ДП
“Аеропорт “Бердянськ”, ТОВ “Чиста вода -Бердянськ”, ЗАТ “Бердянський
виноробний завод”).
Заборгованість по соціальних виплатах станом на 01.01.2017 року склала
98926,4 тис.грн, із якої 96,0% складають субсидії населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
Станом на 01.01.2017 року заборгованість підприємств м. Бердянськ та
Бердянського району з обов'язкових платежів перед Пенсійним фондом становить
12325,2 тис.грн.
Середній розмір пенсії склав 1832,99 грн та збільшився у порівнянні з 2015
роком на 87,65 грн. Забезпеченість власними коштами на виплату пенсій та
грошової допомоги за 2016 рік становить 21,8%.
12. Стан ринку праці
Чисельність штатних працівників міста Бердянська станом на 01.01.2017
року становила 19738 осіб і зменшилась у порівнянні з 2015 роком на 414 осіб
(на 2,1%). Основною причиною зменшення чисельності є переведення з
економічних причин на неповний робочий день (тиждень) 1393 штатних
працівників.
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Станом на 01.01.2017 року на обліку центру зайнятості перебувало 1647
громадян, які мали статус безробітного.
Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2016 року склав 1509,2
грн.
Протягом року працевлаштовано 2288 осіб, що на 224 особи менше, ніж у
2015 році. З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку
праці протягом звітного періоду за направленням служби проходили
перепідготовку та підвищення кваліфікації 841 безробітний, з яких 812 осіб
працевлаштовані.
7 безробітних отримали одноразову допомогу по
безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю на загальну суму 133,4
тис. грн, у т. ч. 1 особа з числа тимчасово переселених із зони АТО та 3
демобілізованих військовослужбовця, які брали участь у АТО.
Протягом року зареєстровано 3603 вакансії від 706 роботодавців міста,
укомплектовано 3481 вакансія від 689 роботодавців, або 96,6%.
Протягом року роботодавцям відшкодовані суми єдиного соціального
внеску за працевлаштованих протягом 2015-2016 років безробітних на суму
395,9 тис. грн та фактичні витрати на заробітну плату за 14 працевлаштованих
безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб у сумі 105,6 тис. грн.
13. Малий та середній бізнес
Станом на 01.01.2017 року адміністраторами та державними адміністраторами
відділу з надання адміністративних послуг „Єдиний офіс” надається 112 послуг
(на 01.01.2016 р. - 103 послуги). Протягом року надано 21769 послуг (у 2015
році 8886 послуг). Також, у приміщенні „Єдиного офісу” надається 21
адміністративна послуга представниками суб’єктів з надання адміністративних
послуг, а саме: Реєстраційною службою України та Управлінням
Держгеокадастру в Бердянському районі Запорізької області.
Постійно актуалізується перелік адміністративних послуг шляхом
висвітлення на офіційному сайті Бердянської міської ради відділом
інформаційно-комунікаційних ресурсів виконавчого комітету.
Ринкову інфраструктуру міста представляє малий та середній бізнес.
У м. Бердянськ здійснює діяльність 682 малих підприємства, або 93,9% від
загальної кількості підприємств міста, з яких 6,1% - середні.
На малих підприємствах кількість найманих працівників склала 3170 осіб,
що на 413 осіб менше, ніж у 2014 році, або 28,2% від загальної кількості
найманих працівників по місту.
Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника малого
підприємства у 2015 році склала 2055,73 грн, що на 221,61 грн більше
середньомісячної заробітної плати 2014 року, або 112,1%.
Очікуване виконання 2016 року: 692 малих підприємств, 3271 найманих
працівників, середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника
малого підприємства складе 2073,78 грн.
За даними Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ
Міндоходів у Запорізькій області у місті станом на 01.01.2017 року
зареєстровано 6413 осіб суб'єктів фізичних осіб-підприємців.
14. Освіта
У 2016 році забезпечено функціонування усіх закладів освіти та створено
сприятливі умови для розвитку доступної якісної освіти. Виконавчими органами
міської ради спільно з педагогічними колективами навчальних закладів здійснено
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ряд заходів щодо підвищення якості освіти. Фінансування галузі „Освіта” з
міського бюджету склало 180,2 млн. грн, або 99,4% від запланованого (181,3
млн. грн). У місті функціонує 17 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких
навчається 9743 учня, та 1 приватний навчально-виховний комплекс, де
навчається 49 учнів.
Працює 15 дошкільних навчальних закладів, у яких залишається проблема
надання місць, що розраховані на 2515 дітей, а приймають 3422 дитини, тобто на
100 місць - 136 вихованців. Черга на вступ до ДНЗ на поточний навчальний рік
становить 1712 дітей. Поза чергою оформлено 102 дитини переселенців із зони
АТО.
У 10 загальноосвітніх навчальних закладах 6408 учнів навчалися
українською мовою (65,8% від загальної кількості учнів).
За підсумками 2015-2016 навчального року закінчили 9-й клас та отримали
свідоцтво про базову загальну середню освіту 739 учнів (свідоцтво з відзнакою 40 учнів), 11-й клас закінчили 522 учня (з відзнакою - 30 учнів).
Усі навчальні заклади мають комп'ютерні класи з підключенням до мережі
інтернет, розвивається інфраструктура програмного та мультимедійного
забезпечення. Кількість учнів на один персональний комп'ютер у середньому по
місту - 17 осіб.
У рамках реалізації громадського бюджету переможцями стали три
проекти, які передбачають встановлення інноваційного комп'ютерного комплексу
у школах №№ 5, 7, 16. Реалізація проектів планується у 2017 році за рахунок
коштів міського бюджету.
14. Охорона здоров’я
У місті функціонують наступні лікувальні заклади:
- КУ "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" БМР;
- КУ БМР "Бердянське територіальне медичне об'єднання";
- КУ "Бердянський протитуберкульозний диспансер" ЗОР;
- КУ "Бердянський шкірно-венерологічний диспансер" ЗОР;
- КУ "Бердянський психоневрологічний диспансер" ЗОР;
- Відокремлений підрозділ "Бердянський міськрайонний відділ державної
установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров'я України"
- АТ "Бердянська міська стоматологічна поліклініка";
- КУ "Бердянська міська станція переливання крові" ЗОР
- Комунальна аптека - КП "Аптека № 195" БМР.
КУ "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" БМР (далі
КУ “БЦПМСД”) у своєму складі має 7 амбулаторій. Населенню м. Бердянськ та
с.Нововасилівка надають первинну медичну допомогу лікарі загальної практики
- сімейні лікарі, лікарі - терапевти дільничні, та лікарі-педіатри дільничні.
Медичним персоналом установа укомплектована наступним чином:
- лікарі – 71%;
- медичні сестри – 97%;
- молодші сестри – 100%.
Проблемні питання КУ "БЦПМСД" БМР наступні:
- забезпечення лікарськими засобами пільгової категорії хворих у закладах
охорони здоров’я;
- забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами в
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закладах охорони здоров’я для використання в амбулаторних та побутових
умовах;
- вирішення кадрового питання - забезпечення первинної медичної ланки
сімейними лікарями – випускниками вищих медичних навчальних закладів з
вирішенням питання забезпечення їх житлом;
- оновлення автопарку Центру ПМСД транспортними засобами;
- комп’ютерне оснащення робочих місць сімейних лікарів.
КУ БМР "Бердянське територіальне медичне об'єднання" (далі КУ БМР
“БТМО”) включає 18 стаціонарних відділень, 4 реанімаційних відділення, 560
стаціонарних ліжок та 80 ліжок денного стаціонару, поліклініку з
вузькоспеціалізованим прийомом.
Мережею лікарняних відділень населення міста забезпечено на 100%.
Медичним персоналом установа укомплектована наступним чином:
- лікарі – 74%;
- середній медперсонал – 100%;
- молодший медперсонал – 100%.
Проблемні питання КУ БМР “БТМО” наступні:
- придбання та оновлення медичного обладнання на сучасне для якісного
діагностування та лікування хворих;
- будівництво індивідуальної міні-котельні для опалення групи корпусів
або лікарняного містечка в цілому;
- заміна мережі водопостачання та опалення;
- заміна на 100% дерев’яних вікон на склопакети та утеплення хірургічного,
терапевтичного, інфекційного корпусів;
- проведення ремонту лікарняних корпусів;
- відсутність житла для молодих спеціалістів (інтернів).
У рамках реалізації громадського бюджету переможцем став проект
“Допомога у порятунку життів. Закупівля моніторів для реанімації”, реалізація
якого планується у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету.
15. Культура
Безпосередньо відділу культури виконкому підпорядковані сім установ
культури клубного типу: міський Палац культури, Центр культури і мистецтв,
Центр культури і дозвілля „Софіт”, підлітковий клуб „Сучасник”, підлітковий
зооклуб „Неон”, клуби „Маяк” та „Сокіл”. Крім того, краєзнавчий музей з трьома
філіями (музей “Подвиг”, меморіальний будинок-музей П.П.Шмідта, музей
історії міста), художній музей ім. І.І.Бродського, дитячі художня та музична
школи, міська централізована бібліотечна система з 8 бібліотеками-філіями.
Рішенням сесії Бердянської міської ради прийнято Програму поповнення
бібліотечних фондів Бердянської міської централізованої бібліотечної системи. З
місцевого бюджету витрати на поповнення бібліотечних фондів у середньому на
1 бібліотеку склали 15,7 тис.грн.
Проблемними питаннями галузі залишаються незавершена реконструкція
міського Палацу культури та матеріально-технічна база установ культури, що
потребує оновлення. Також, потребують фінансування заходи з охорони
культурної спадщини.
16. Екологія
Протягом 2016 року в рамках Міської програми охорони навколишнього
природного середовища на 2016-2020 роки здійснено низку природоохоронних і
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ресурсозберігаючих заходів, спрямованих на запобігання та зменшення
забруднення навколишнього природного середовища, а саме:
- придбано прилади для здійснення контролю за якістю поверхневих,
підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси, а саме:
аналізатор нафтопродуктів “Мікран”, спектрофотометр ПЕ-5300ВИ та муфельну
піч СНОЛ 7,2/1100;
- проведено наукові дослідження та проектні розроблення із захисту від
підтоплення і затоплення, направлені на запобігання розвитку небезпечних
геологічних процесів та їх негативного впливу у м. Бердянськ;
- проводились роботи за заходом “Реконструкція берегоукріплюючих споруд
по вул. Підгірній, м. Бердянськ, Запорізької області (розробка проекту)”. Роботи
буде продовжено в 2017 році;
- придбано 100 од. контейнерів для збору ТПВ. Придбання контейнерів
передбачено також програмою на 2017 рік;
- встановлені межові та охоронні знаки у кількості 6 од. на території
заказника загальнодержавного значення “Заплава р. Берда” та ботанічної
пам’ятки природи місцевого значення “Дальні Макорти”, а також встановлено 5
шлагбаумів для обмеження в’їзду механізованого транспорту на території
ландшафтного заказника місцевого значення “Оголовок Бердянської коси”;
- у рамках виконання заходів з озеленення міста висаджено 67 од. дерев по
вулицях Лютеранська, Грецька, Земська, Перемоги, а також 350 од. саджанців
шовковиці плакучої на підйомі пр. Західного.
Серед проблемних питань у галузі охорони навколишнього природного
середовища необхідно виділити:
- залучення державних та міжнародних інвестиційних коштів для
реалізації соціально значущого заходу “Реконструкція очисних споруд
каналізації м. Бердянськ” (вартість 99,9 млн. грн);
- будівництво сучасного, екологічно безпечного полігону твердих побутових
відходів у м. Бердянськ.
17. Основні проблемні питання соціально-економічного розвитку міста
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.

Проблемні питання
Реконструкція кардіологічного
корпусу міської лікарні (7,5
млн.грн)
Будівництво міні-котельні ЗОШ №
13 по вул. Фестивальна, 58/38 (4,0
млн.грн)
Капітальний ремонт будівлі дитячоюнацької спортивної школи по вул.
Горбенка, 29, м.Бердянськ (4,3
млн.грн)
Капітальний ремонт бул.Гайдара
м.Бердянськ (7,3 млн.грн)
Капітальний ремонт клубу “Маяк”
по вул. Чубаря, 104/24,

Шляхи вирішення
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

м.Бердянськ(1,5 млн.грн)
Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ
№11 по бул.Гайдара, 9 (0,7 млн.грн)
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ
№39 по вул.Шаумяна,12а (2,1
млн.грн)
Укріплення Бердянської коси (I етап
1,5 км)
(6,6 млн.грн)
Реконструкція очисних споруд
каналізації м.Бердянськ (99,1
млн.грн)
Будівництво II нитки напірного
каналізаційного колектору від КНС
№5 (13,6 млн.грн)
Будівництво напірного
каналізаційного колектору від КНС
№7 (8,6 млн.грн)
Капітальний ремонт напірного
трубопроводу від КНС №8 у бік
вул. Промислової
(8,6 млн.грн)
Реконструкція водоводу В-4
(9,0 млн.грн)

Начальник управління економіки
Акуленко, 3-55-29
Рибнікова, 3-55-29

Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)
Фінансування за рахунок коштів
обласного бюджету (субвенція)

Ю.В.Орлова

