
 

 

Соціально-економічний паспорт м.Бердянськ за підсумками 2017 року 

 

 1. Загальні відомості 
Дата утворення            - 17 вересня 1827 року 

Місто обласного значення 

Територія                      - 82, 65 кв. км 

Населення наявне        - 114,8 тис. осіб 

Депутати міської ради - 36 осіб 

 2. Промисловість 

 Виробництвом промислової продукції у місті займаються 33 підприємства.  

 За даними Головного управління статистики у Запорізькій області обсяг реалізованої 

промислової продукції склав 4618,9  млн. грн, що становить 144,1% до  2016 року. 

 Основу промислового виробництва міста складають нафтопереробна галузь (37,2% 

від загальноміського обсягу виробництва, машинобудівна (26,1%), харчова та легка (21,0%), 

хімічна та нафтохімічна (4,6%), виробництво неметалевих виробів (1,4%) та інші (9,7%). 

 У порівнянні з 2016 роком зросли обсяги виробництва олив, мастил, мастильно-

охолоджуючих рідин (ТОВ „НПП „Агрінол”), кабельно-провідникової продукції (ТОВ 

„Азовська кабельна компанія”, ПрАТ „Азовкабель”, ТОВ „Бердянський кабельний завод”), 

ланцюгів якірних та вантажозахоплюючих пристроїв (ПАТ „БЗПТО”), хлібобулочних та 

ковбасних виробів (ТОВ „Бердянські ковбаси”, ТДВ „Бердянський хлібокомбінат”). 

 Але для створення умов розвитку та стимулювання виробництва промислових 

підприємств міста необхідно вирішення низки проблемних питань, таких як: 

недосконалість законодавчої бази та податкового кодексу; відсутність підтримки 

вітчизняного виробника на державному рівні; недопущення збиткової діяльності державних 

підприємств та вирішення на державному рівні їх правового забезпечення; кадрове 

забезпечення; військові дії на Донбасі, часта зміна податкового законодавства; втрати 

ринків збуту та постійних замовників; підвищення цін на енергоносії, сировину та 

матеріали що призводить до збільшення вартості продукції; зменшення споживчого попиту; 

відсутність доступних кредитних ресурсів. 

 3. Зовнішньоекономічна діяльність 
 Обсяг зовнішньої торгівлі товарами склав 100,9 млн. дол. США та збільшився 

порівняно з 2016 роком  на 30,5%, у т. ч. обсяг експортних поставок – 58,9 млн. дол. США 

збільшився на 27,9% (збільшення відбулося за такими товарними групами, як: різні 

промислові товари, текстильні матеріали та текстильні вироби, маса з деревини або інших 

волокнистих целюлозних матеріалів, недорогоцінні метали та вироби з них, деревина і 

вироби з деревини тощо), обсяг імпортних поставок – 42,0 млн. дол. США збільшився на 

34,4% (збільшення відбулося за такими товарними групами, як: деревина і вироби з 

деревини, готові харчові продукти, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та 

вироби з них, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них тощо).  

 Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 17,0 млн. дол. США проти 

позитивного сальдо 15,1 млн. дол. США  за 2016 рік. 

 У структурі експорту товарів найбільшу частку склали електротехнічне обладнання 

(49,7%), палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (22,8%), зернові культури 

(14,5%). Обсяг експорту товарів до Естонії становить 19,7% від загального обсягу експорту, 

 до Туреччини – 6,8%, до Лівану – 6,5%.  

 Основу імпортних надходжень склали палива мінеральні; нафта і продукти її 

перегонки (35,2%), різноманітна хімічна продукція (13,8%). Обсяг імпорту товарів з  

Польщі становить 9,4% від загального обсягу імпорту,  з Німеччини – 7,7%, з Китаю – 7,5%.  

 4. Капітальне будівництво 

 Підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 126,7 млн. грн, або 

309,3% до 2016 року. 

 Прийнято в експлуатацію 6087 м2 загальної площі житла, або 97,0% до рівня 2016 

року. 

 Обсяг освоєних капітальних інвестицій по місту склав 501,9 млн. грн, або 165,2% до 

2016 року. За рахунок власних коштів підприємств та організацій  освоєно 338,0 млн. грн 



капітальних інвестицій (67,3% від загального обсягу), за рахунок коштів місцевих бюджетів 

– 112,3 млн. грн (22,4%).  

 Сформовано перелік об’єктів, що потребують залучення інвестицій державного та 

обласного бюджетів, який направлено до облдержадміністрації та народному депутату 

України Пономаренку О.С. (листи від 18.01.2018 №01-0448/36 та від 06.02.2018 №001-

0921/36). До переліку включено реконструкцію: берегозахисних споруд (дамби) та 

берегової смуги; комплексу будівель та споруд по вул. Лютеранській, 40 (стадіон 

“Торпедо”); будівлі міського Палацу культури по вул. Дюміна, 57/10; очисних споруд 

каналізації м. Бердянськ; водоводу В-4. Також, потребують залучення інвестицій  об'єкти з 

будівництва напірного колектору від КНС №7 та другої нитки напірного каналізаційного 

колектору від КНС № 5 в м.Бердянськ, укріплення Бердянської коси (1,5 км), капітальний 

ремонт напірного трубопроводу від КНС № 8 в бік вул. Промислової та інші об'єкти. 

 5. Прямі іноземні інвестиції 
 Станом на 31.12.2017 року іноземними інвесторами в економіку міста вкладено 

7129,9 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 0,1% менше, у порівнянні з 

01.01.2017 року.  

 З метою сприяння інвестиційному іміджу міста та залученню міжнародної технічної 

допомоги: 

 продовжено роботу з реалізації 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, 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, 

отримано грантові кошти у сумі 1079,6 тис. євро. У звітному періоді завершено 

реконструкцію будівлі по вул. Земська, 38;  

 проект „Придбання машини по догляду за штучною травою SportChamp для 

стадіону „Енергія”  Дитячо-юнацької спортивної школи м.Бердянськ” для реалізації за 

рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись у 

2017 році, отримав перемогу у конкурсі та реалізовано у листопаді 2017 року; 

 продовжено роботу з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у 

рамках проекту „Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості 

ВПО”, спрямовану на укріплення можливостей громади до прийняття вимушено 

переселених осіб шляхом переобладнання та перебудови муніципальних об'єктів 

інфраструктури, які мають соціальну спрямованість.  

 У червні 2017 року укладено Меморандум про реалізацію проекту у сфері 

комунальної теплоенергетики між виконавчим комітетом Бердянської міської ради  та ТОВ 

„Бердянськтеплосервіс”. У ЗОШ  №№4, 5, 7 заплановано встановлення автономних блочно-

модульних котелень, які використовують в якості палива пилети. У подальшому за рахунок 

майже повного згоряння палива буде зменшено викиди CO2 в атмосферу та скорочено 

споживання природного газу. 

 На реалізацію інфраструктурних проектів з різних джерел (кошти державного та 

обласного бюджетів, Державного фонду регіонального розвитку, Державного фонду 

охорони навколишнього природного середовища, Європейського Союзу, кошти 

грантодавців) у місто додатково залучено майже 154,0 млн. грн.  

 6. Житлово-комунальне господарство 
 На виконання заходів Програми проведення будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг проведено 

поточний ремонт доріг (ямковий ремонт, нарізання карт та укладка поверхневого шару 

асфальту, грейдерування) загальною площею 28,72 тис. м2 на суму 4682,5 тис. грн та 

капітальний ремонт доріг (асфальтування) на 10 об’єктах на суму 27787,9 тис. грн площею 

62,191 тис. м2 

 У рамках Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання 

об`єктів міського благоустрою на суму 7,4 млн. грн: 

 - проведено капітальний ремонт тротуарів 13 об’єктів площею 11600 м2; 



 - придбано 7 зупинок місцевого транспорту та проведено капітальний ремонт 3 

зупинок. 

 На виконання Програми поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього 

освітлення м.Бердянськ: 

           - КП „Міськсвітло” проведено поточні ремонти та утримання об’єктів зовнішнього 

освітлення – 11363,2  тис. грн;  

            - вартість електроенергії для освітлення міста та роботи фонтанів – 1669,9 тис. 

грн.         

 На виконання заходів Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського 

благоустрою та благоустрою міських територій: 

 - КП „Міськсвітло” встановлено 487 інформаційних щитів, дорожніх знаків та 

напрямних пристроїв на суму 737,8 тис. грн; проведено роботи з встановлення 27 пристроїв 

примусового зниження швидкості; нанесено 6893,7 м2 дорожньої розмітки на  суму 491,7 

тис. грн;  

 - КСП „Зеленгосп” проведено: уходні роботи (утримання квітників, висадка квітів, 

дерев, кущів та інші) -  470,0 тис. грн; обрізку та знесення аварійних дерев - 2652,7 тис. грн 

(знесено 875 дерев, обрізано 3335 дерев); покіс газонів - 1536,5 тис. грн (178 га);  полив 

зелених насаджень - 349,6 тис. грн; 

 - КП „Бердянськекотранс” проведено:  

 - утримання та поточний ремонт зливостоків - 1059,7 тис. грн;   

 - утримання насосних станцій - 77,8 тис. грн;  

 - вивіз 8672 м3 стихійних сміттєзвалищ - 713,4 тис. грн; 

 - прибирання вулиць - 5990,9 тис. грн; 

          - поточний ремонт малих архітектурних форм (ремонт лавок на Приморській площі) - 

70,3 тис. грн; 

 - поточний ремонт тротуарної плитки - 33,2 тис. грн; 

 - поточний ремонт елементів благоустрою (огорожі пам’ятників „Жабі”, Критському 

тощо) - 153,2 тис. грн; 

 - придбання 322 пристроїв для антипарковки (бетонних на півсфер) з метою 

обмеження руху транспорту в пішохідній зоні - 54,5 тис. грн; 

 - придбання протиожеледних матеріалів (відсів, сіль) для посипки тротуарів, 

пішохідних алей та доріг - 263,4 тис. грн; 

 - придбання 150  плит перекриття  для зливостоків - 199,8  тис. грн; 

 -  роботи з зимового утримання доріг - 199,8 тис. грн. 

            На виконання заходів Програми сприяння створенню та функціонуванню об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у м.Бердянськ станом на 01.01.2018 року 

функціонують 212 ОСББ  у складі 285 житлових будинків (01.01.2017 року - 209 ОСББ у 

складі 284 житлових будинків).  

 7. Розрахунки за енергоносії 
 Протягом року нараховано населенню до сплати за житлово-комунальні послуги 

239108,6 тис. грн, оплачено населенням 240361,4 тис. грн. Рівень  оплати послуг  склав 

100,5%, у т.ч. за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 

96,4%, з централізованого водопостачання та водовідведення – 117,2%, з централізованого 

опалення та гарячого водопостачання – 127,9%, з вивезення побутових відходів – 96,8%. 

 8. Транспорт та зв’язок 
 Автомобільним транспортом перевезено 268,7 тис. тонн вантажів, або 41,1% до 

рівня 2016 року, вантажооборот склав 49,8 млн. ткм (51,1% до рівня 2016 року). 

 Перевезено 11914,3 тис. пасажирів (101,0% до 2016 року), пасажирооборот склав 

138,3 млн. пас. км (112,2% до рівня 2016 року).  

Автобусний парк м.Бердянськ склав 147 транспортних засобів (112 основних, 35 – 

резервних), з яких 40 пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю (25 автобусів – для 

осіб з обмеженою мобільністю та 15 автобусів, які перевозять пасажирів-колясочників). 

 Перевізниками придбано 35 транспортних засобів, строк експлуатації яких  

становить до 5 років. 

 18 міських автобусних маршрутів загального користування  обслуговуються  9 



суб’єктами господарювання–перевізниками. 

 На період курортного сезону запроваджено тимчасові міські автобусні маршрути 

загального користування на Дальню косу від автовокзалу, з мікрорайонів міста та на пляж 

бази відпочинку „Лазурна-2”. Кількість автобусів на маршруті №15 „Автовокзал – Дальня 

Коса” збільшено з 22 до 28 од., поновлено маршрут №21/1 „Тубдиспансер – парк ім. 

П.П.Шмідта - санаторій „Бердянськ”. 

 9. Торгівля та послуги 
 У місті діють близько 2,0 тис. підприємств сфери торгівлі та послуг, функціонують 9 

ринків та торговельних рядів, 13 супермаркетів з продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів. У 2017 році сфера торгівлі міста збільшилася на два супермаркети торговельних 

мереж Сільпо та АТБ.   

           З метою забезпечення зручного для населення режиму роботи об'єктів торгівлі та 

сфери послуг управлінням економічного розвитку виконкому узгоджено з власниками та 

видано 93 Погодження режиму роботи об'єктів бізнесу та сфери послуг. 

           Для наповнення споживчого ринку доступними продуктами харчування, стабілізації 

цінової ситуації у місті проведено 44 моніторинги цінової ситуації на продовольчих ринках 

та у торговельній мережі; 18 ярмарків, на яких реалізовано 37,2 тонни овочів та фруктів, 1,9 

тонни кондитерських, хлібобулочних  виробів та круп, 2,62 тонни ковбасних виробів тощо. 

 Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) склав 1358,0 млн. грн, або 85,6% до 

рівня 2016 року, у тому числі реалізованих населенню – 155,7 млн. грн, або 107,5% до рівня 

2016 року. 

 Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-вересень 2017 року склав 1443,9 млн. 

грн,  або 100,8% до відповідного періоду 2016 року. 

 Рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.02.2018 №22 

підведено підсумки виконання Плану міських заходів щодо захисту прав споживачів у 

м.Бердянськ за 2017 рік та затверджено План міських заходів щодо захисту прав споживачів 

у м.Бердянськ на 2018 рік.  

 Проведено 2 засідання Координаційної ради по сприянню розвитку малого і 

середнього підприємництва та з питань захисту прав споживачів. 

 У рамках виконання Плану міських заходів щодо захисту прав споживачів 

розглянуто 481 звернення громадян, за неякісні товари та надані послуги споживачам 

повернуто 66,0 тис. грн, у 118 випадках виконано ремонт неякісних товарів, у 29 випадках 

здійснено заміну неякісного товару на якісний, надано 107 консультацій з роз'яснення 

законодавства у сфері захисту справ споживачів. 

 10. Фінанси та бюджет  
 До загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) надійшли доходи 

у сумі 371,7 млн. грн (106,9% від запланованого на рік), що на 30,8%, або на 87,6 млн. грн 

більше у порівнянні з 2016 роком. 

 Податок на доходи з фізичних осіб склав значну частину надходжень до місцевого 

бюджету – 188,1 млн. грн, або 107,7% від запланованої суми. У порівнянні з 2016 роком 

надходження збільшились на 53,3 млн.грн, або на 39,6%.  

 План по місцевих податках і зборах виконано на 105,1% (перевиконання склало 5,7 

млн. грн), що на 20,4 млн. грн, або на 21,1% більше у порівнянні з 2016 роком. 

Перевиконання плану відбулося за рахунок збільшення єдиного податку на 6,4 млн. грн, або 

на 13,2% та отримання процентів банку у сумі 8,5 млн. грн за розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевого бюджету.  

 Видатки загального фонду бюджету м.Бердянськ склали 973,7 млн. грн, або 98,2% 

від запланованого на рік (991,8 млн. грн). 

 Від приватизації майна комунальної власності до місцевого бюджету перераховано 

6685,1 тис. грн, до державного бюджету податку на додану вартість – 1337,0 тис. грн. 

 Від оренди майна комунальної власності до місцевого бюджету перераховано 8259,0 

тис. грн, до державного бюджету податку на додану вартість – 1579,7 тис. грн.  

 

 11. Соціальна сфера 
 Середній розмір пенсії по місту склав 2637,52 грн та збільшився у порівнянні з  2016 



роком  на 804,93 грн. 

           Середньомісячна заробітна плата штатних працівників дорівнювала 5350,18 грн, що 

на 34,0% більше у порівнянні з 2016 роком (3991,41 грн). 

 Сума невиплаченої заробітної плати порівняно з боргом на 01.01.2017 року 

збільшилася на 82,8% та станом на 01.01.2018 року склала 4,9 млн. грн. Частка боргу (3,8 

млн. грн, або 78,6%) припала на економічно активні підприємства (БМЕМ ВАТ 

„Запоріжобленерго”, ЗАТ „Бердянський виноробний завод”, КП „Міськліфт” БМР, СК 

„Першотравневець”). На підприємствах-банкрутах заборгованість склала 1,0 млн. грн, або 

21,4% від загальної суми боргу (ДП „Аеропорт „Бердянськ”, ТОВ „Чиста вода-Бердянськ”, 

ПАТ „Бердянськсільмаш”, ПАТ „Азовські мастила і оливи”). 

 12. Стан ринку праці 
 Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01.01.2018 року 

становила 19064 особи та зменшилась у порівнянні з  2016 роком на 674 особи (на 3,4%).  

 У IV кварталі 2017 року з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) 

переведено 678 осіб (3,7% від середньооблікової кількості штатних працівників), в 

середньому по місту на одного штатного працівника відпрацьовано 433 години, що на 3,1% 

менше середньообласного показника (447 годин). З причини скорочення штатів звільнено 

13 працівників. 

 Протягом 2017 року на обліку міського центру зайнятості перебувало 5115 осіб, які 

мали статус безробітного. У загальній кількості безробітних жінки склали 67,0% (3427 

осіб), молодь віком до 35 років – 36,9% (1885 осіб).  Працевлаштовано 1949 осіб (на 339 

осіб менше, ніж у 2016 році), у т.ч. 1303 жінок (66,9% від загальної кількості 

працевлаштованих) та 644 особи віком до 35 років (33,0% від загальної кількості 

працевлаштованих). Станом на 01.01.2018 року на обліку перебувало 1426 громадян, які 

мали статус безробітного. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2017 року 

склав 1826,5 грн. 

 З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці за 

направленням служби зайнятості проходили перепідготовку та підвищення кваліфікації 731 

безробітний, з яких 730 осіб працевлаштовано. 

            Зареєстровано 3910 вакансій від 814 роботодавців міста, укомплектовано 3784 

вакансії від 796 роботодавців, або 96,8%.  

 13. Малий та середній бізнес 
         Центром надання адміністративних послуг „Єдиний офіс” надається 129 видів 

адміністративних послуг, у т. ч. оформлення та видача паспортних документів (на 

01.01.2017 - 112 послуг). У звітному періоді надано понад 60,0 тис. консультацій та 24,7 

тис. послуг. 

 З метою доступності населення та економії витраченого часу для отримання 

адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг „Єдиний офіс” 

працює термінал електронної автоматизованої черги. На офіційному сайті Бердянської 

міської ради (http://bmr.gov.ua) у розділі „Центр надання адміністративних 

послуг”/„Електронна черга” створено можливість здійснити запис через Інтернет до 

електронної черги на визначений час і дату прийому. 

 З метою забезпечення суб'єктів господарювання вичерпною та актуальною 

інформацією щодо вимог та порядку отримання дозвільних та адміністративних послуг у 

розділі „Інформаційні карти” розміщено актуальний перелік адміністративних послуг. До 

кожної послуги прикріплено інформаційну карту із зазначенням переліку необхідних 

документів, терміну виконання та розміру оплати (у випадку, якщо послуга платна), бланк 

заяви.  

 У м. Бердянськ здійснює діяльність 617 малих підприємства, або 93,6% від загальної 

кількості підприємств міста,  з яких 6,4% - середні.  

 На малих підприємствах кількість найманих працівників склала 3419 осіб, що на 249 

осіб більше, ніж у 2016 році, або 17,9% від загальної кількості найманих працівників по 

місту.   

 Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника малого підприємства 

у 2016 році склала 2432,08 грн, що на 376,35 грн більше  середньомісячної заробітної плати 

http://bmr.gov.ua/


2015 року, або 118,3%.  

 За даними Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у 

Запорізькій області у місті станом на 01.01.2018 року зареєстровано 5417 осіб суб'єктів 

фізичних осіб-підприємців.  

 14. Освіта 
 У 2017 році виконавчими органами міської ради спільно з педагогічними 

колективами навчальних закладів здійснено заходи з підвищення якості освіти. У місті 

функціонують 17 комунальних загальноосвітніх навчальних закладів та 1 приватний 

навчально-виховний комплекс, у яких навчаються 9995 учнів. Мережа закладів загальної 

середньої освіти складається з 10 закладів І-ІІІ ступенів, 1 закладу І-ІІ ступенів, 5 закладів 

нового покоління (3 гімназії, 1 спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних 

мов та 1 ліцей) та 2 навчально-виховних комплексів. 

 У середньому по місту на 17 учнів припадає один персональний комп'ютер. 

 У місті працюють 16 дошкільних навчальних закладів, у яких виховуються 3420 

дітей (на 100 місць припадає 135 вихованців). Черга на вступ до дитячих навчальних 

закладів становить 2500 дітей. У ДНЗ прийнято 112 дітей-переселенців із зони АТО. 

            У місті функціонують 5 закладів позашкільної освіти, які відвідують 5000 дітей 

(Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М.Руднєвої; будинок дитячої та юнацької творчості 

„Центр розвитку дітей та молоді”; клуб дитячої та юнацької творчості „Зоряний”; 

 Бердянська дитячо-юнацька спортивна школа ім.Назарова та клуб юних моряків „Азовець” 

із флотилією).  

 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. 

          У квітні 2017 року розпочав роботу сервіс „Електронна реєстратура”, який надав 

можливість мешканцям міста записатися на прийом до лікаря-терапевта в режимі он-лайн. 

 З метою своєчасного виявлення туберкульозу у БЦПМСД пройшли флюорографічне 

обстеження 60794 особи, виконано 153 бактеріоскопії, методом мантудіагностики 

обстежено 5504 особи. За рахунок коштів місцевого бюджету придбано рентгенплівки та 

дезинфекційних засобів на суму 515,7 тис. грн.  

 Проблемні питання КУ „Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

БМР наступні: 

 - забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами в 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 БЦПМСД транспортними засобами. 

       КУ БМР „Бердянське територіальне медичне об'єднання" 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 – 78%; 

   - середній медперсонал – 100%; 

  - молодший медперсонал – 92%. 

         Проблемні питання  КУ БМР „Бердянське територіальне медичне об'єднання"  

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). 

 Затверджено Стратегію комплексного розвитку КУ „Бердянське територіальне 

медичне об’єднання” на 2017-2020 роки, якою передбачено створення сучасного 

приймально-діагностичного відділення, сучасних хірургічних операційних та інше. 

 У рамках першого етапу впровадження громадського бюджету реалізовано проект 

„Допомога у порятунку життів. Закупівля моніторів для реанімації”: придбано 6  моніторів 

пацієнта на загальну суму 451,0 тис. грн. 

 15. Культура  
 Безпосередньо відділу культури виконкому підпорядковані сім установ культури 

клубного типу: міський Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, 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. 

Профінансовано 99,9 тис. грн (на придбання книжкової продукції–49,9 тис. грн, 

поповнення періодичних видань – 50,0 тис. грн).  

 16. Екологія 

 Протягом 2017 року в рамках Міської програми охорони навколишнього природного 

середовища здійснено природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи, спрямовані на 

запобігання та зменшення забруднення навколишнього природного середовища, а саме: 

       - „Будівництво берегоукріплювальних споруд на території берегової смуги вул. 

Маяковського, в районі б/в „Лазурна-2”, м.Бердянськ, Запорізької області” - за рахунок 

коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - ОНПС) 

виконуються проектні роботи; 

 - за рахунок коштів обласного фонду ОНПС управлінням капітального будівництва 

Запорізької обласної державної адміністрації на території м.Бердянськ впроваджено заходи: 

„Реконструкція берегозахисних споруд по вул.Набережній (від вул.Чубаря до 

пров.Рибацького) м.Бердянськ Запорізької області (I та II черги)”, „Будівництво 

берегоукріплюючих споруд по вул.Приморській, м.Бердянськ Запорізької області”; 

 - „Реконструкція берегоукріплюючих споруд (дамби) по вул.Підгірній м.Бердянськ 

Запорізької області” - проведено конкурс, за рахунок коштів обласного фонду ОНПС 

проведення робіт заплановано у 2018 році; 

 - „Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів” -  за рахунок 

коштів місцевого фонду ОНПС придбано 55 контейнерів для збору твердих побутових 

відходів; 

 - „Придбання машин для збору та транспортування побутових відходів” -  за рахунок 

коштів обласного та місцевого фондів ОНПС придбано сміттєвоз з боковим завантаженням; 

 - „Реконструкція полігону твердих побутових відходів м.Бердянськ (розробка 



проекту)” – за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС розробляється технічне завдання, КП 

„Бердянськекотранс” роботи заплановано на  2018 рік;  

 - по заходу „Озеленення м.Бердянськ” КСП „Зеленгосп” висаджено 802 кущі троянд 

та 42 кущі ялівця, 54 клени кулястих з комом та 79 ясеней з комом. 

 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 

Проблемні питання Шляхи вирішення 

1. Реконструкція кардіологічного корпусу  

міської лікарні (7,5 млн.грн) 

Фінансування за рахунок коштів  

обласного бюджету  (субвенція)  

2. Будівництво міні-котельні ЗОШ № 13 по 

вул. Фестивальна, 58/38 (2,0 млн.грн)   

Фінансування за рахунок коштів  

обласного бюджету  (субвенція)  

3. Капітальний ремонт будівлі дитячо-

юнацької спортивної школи по вул. 

Горбенка, 29, м.Бердянськ (3,8 млн.грн) 

Фінансування за рахунок коштів  

обласного бюджету  (субвенція)  

4. Реконструкція приміщень ЗОШ №6 по вул. 

Запорізьких козаків, 9/97, м.Бердянськ (10,3 

млн.грн) 

Фінансування за рахунок коштів  

обласного бюджету  (субвенція)  

5. Укріплення Бердянської коси (I етап 1,5 км) 

(6,6 млн.грн) 

Фінансування за рахунок коштів  

обласного бюджету  (субвенція)  

6. Реконструкція очисних споруд каналізації 

м.Бердянськ (100,0 млн.грн) 

Фінансування за рахунок коштів  

обласного бюджету  (субвенція)  

7. Будівництво II нитки напірного 

каналізаційного колектору від КНС №5 

(13,6 млн.грн) 

Фінансування за рахунок коштів  

обласного бюджету  (субвенція)  

8. Будівництво напірного каналізаційного 

колектору від КНС №7 (7,8 млн.грн) 

Фінансування за рахунок коштів  

обласного бюджету  (субвенція)  

9. Капітальний ремонт напірного 

трубопроводу від КНС №8  у бік   вул. 

Промислової  (8,6 млн.грн) 

Фінансування за рахунок коштів  

обласного бюджету  (субвенція)  

10. Реконструкція водоводу В-4   

(9,0 млн.грн) 

Фінансування за рахунок коштів  

обласного бюджету  (субвенція)  

 

 

 

Начальник управління  

економічного розвитку                                                                Ю.В.Орлова  

 
Акуленко, 3-55-29             

Рибнікова, 3-55-29 


