
Інформація 

про хід виконання програми економічного і соціального  

розвитку Бердичівської міської територіальної громади 

  за І півріччя 2021 року  

 

 

  У звітному періоді діяльність міської ради та її виконавчих органів була 

спрямована на реалізацію заходів Програми з метою створення умов для 

сталого місцевого розвитку Бердичівської міської територіальної громади та 

підвищення рівня життя її населення. 

  Так, за даними управління статистики промисловими підприємствами 

міста Бердичева протягом звітного періоду реалізовано продукції на 37% 

більше відповідного періоду минулого року, що складає 1902,7 млн.грн..

 Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами збільшився на 16 % і 

склав 11,5 млн.дол.США. Імпорт товарів зріс на 9,9 % та склав 11,8 

млн.дол.США. (За І півріччя ввозилось із закордону товарів більше на 388,1 

тис. дол. США ніж експортувалось. Коефіцієнт покриття експортом імпорту 

становить -1,03.) 

 У загальному обсязі як експорту так і імпорту товарів найбільшу 

питому вагу займають текстильні матеріали та вироби (експорт – 55%, імпорт 

– 41 %). 

 У товарній структурі зросли обсяги експорту шкіри на 361,4 тис.дол. 

США або удвічі, машин, обладнання та механізмів на 208,5 тис.дол. США 

або на 15% та текстильних матеріалів і виробів – на 794,4 тис.дол. США або 

на 14%.  

Протягом січня-червня поточного року найбільше зріс імпорт 

полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – на 1165,6 тис.дол. США 

або на 66%, деревини і виробів з деревини  – на 267,9 тис.дол. США або 27% 

та текстильних матеріалів і виробів – на 527,0 тис.дол. США або на 12%.  

(Експорт товарів протягом січня – червня 2021 року здійснювався до 28 

країн світу. 

 Аналіз географічної структури експорту свідчить, що найбільше 

товарів експортується до країн Європи (85,4%), це – Румунія, Литва, Данія, 

Швеція, Велика Британія, Іспанія, Естонія, Польща тощо. Крім того, експорт 

товарів здійснювався до країн СНД (12,3% - Казахстан, Молдова тощо), Азії 

(1,9% - Ізраїль, Грузія тощо), Америки (0,3% - США, Еквадор) та Південної 

Африки (0,1%).  

Імпорт товарів здійснювався із 35 країни світу. 

Аналіз географічної структури імпорту свідчить, що найбільше товарів 

імпортується також з країн Європи (80,6%), це – Італія, Румунія, Австрія, 

Німеччина, Польща, Чехія, Португалія тощо. Крім того, імпорт товарів 

здійснюється також із країн Азії (8,9% - Туреччина, Японія, Корея тощо), 

СНД (8,7% - Білорусь, Казахстан тощо), Америки (1,8% - США, Мексика, 

Канада). 

   

 

 



Підприємництво 

 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилась 

кількість фізичних осіб-підприємців, які перебувають на обліку в 

Бердичівській ОДПІ та мають стан «основний платник» на 81 (+77 до 

початку року) особу, що складає 3625 фізичних особи-підприємця, з них, які 

обрали спрощену систему оподаткування – 3171 особа (з них на першій групі 

оподаткування – 1014 підприємців, другій – 1201 і третій – 956 підприємців). 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість підприємців, які 

обрали спрощену систему оподаткування збільшилась на             86 осіб або 3 

%.  

 Протягом першого півріччя 2021 року зареєстровано 237 суб’єктів 

господарювання, в тому числі: юридичних осіб – 21, фізичних осіб – 216. 

Припинили свою діяльність 171 суб’єкт господарювання, з них: юридичні 

особи – 5, фізичні особи – 166. 

 У звітному періоді суб’єктам господарювання виділено                    37 

земельних ділянок загальною площею 179 505 кв.м., з них: під виробництво – 

158 140 кв.м. (23 земельних ділянки), для комерційного використання – 21 

365 кв.м. (14), що у п’ять разів більше ніж за аналогічний період минулого 

року. 

 У сфері роздрібної торгівлі та надання побутових послуг за даний 

період погоджено із суб’єктами господарювання 15 режимів роботи закладів 

торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування 

населення, що утричі більше ніж за аналогічний період минулого року.  

Розглянуто 25 звернень громадян з питань захисту прав споживачів, з 

них 23 вирішено на користь споживачів.  

З метою захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових 

відносин продовжує функціонувати робоча група з питань легалізації 

заробітної плати та зайнятості населення. Протягом І півріччя 2021 року 

проведено 4 засідання, на яких заслухані 108 керівників та проведено 28  

обстежень (вивчень) роботодавців з метою інформування щодо легалізації 

трудових відносин. За результатами  проведеної роботи зареєстровано 362  

трудових договорів  фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками, 

що у 3,4 рази більше ніж за відповідний період минулого року.  

 

 

Будівельний комплекс 

 

У місті продовжувалось будівництво житла та об’єктів комерційного 

призначення.   

          Станом на 01 липня 2021 року прийнято в експлуатацію об’єктів 

загальною площею 8439,6 кв.м., з них:  

 житлових будинків загальною площею –  1310,7 кв.м., 

 житлових будинків та господарських споруд за спрощеною системою 

(збудованих в період з 05 серпня 1992 по 09 квітня 2015 року) – 2032,1 кв.м., 

що на рівні минулого звітного періоду. 

 Управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин за 

перше півріччя 2021 року було розроблено для замовників та видано: 



 29 будівельних паспортів забудови земельної ділянки; 

 24 містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів 

будівництва; 

 161 висновок на проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та довідок на технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості); 

 432 викопіювання тощо. 

        Відділом ДАБК за вищевказаний період опрацьовано та зареєстровано 

в державному реєстрі: 

 170 повідомлень про початок виконання будівельних робіт; 

 144 декларації про готовність до експлуатації об’єкта;  

 видано 2 сертифікати про готовність до експлуатації (за класом 

наслідків СС2). За видані сертифікати, до місцевого бюджету сплачено 

коштів в сумі 20,9 тис.грн.; 

 видано 6 дозволів на виконання будівельних робіт. 

 Здійснено 6 перевірок дотримання замовниками будівництва вимог 

законодавства у сфері містобудівної діяльності. За виявлені правопорушення 

замовників будівництва притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Складено 5 проколів на суму 114,5 тис.грн..  

 Направлено забудовникам 5 приписів щодо усунення правопорушень у 

сфері містобудівної діяльності. 

Надано 354 усних та письмових консультацій щодо подачі документів 

про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію 

об’єктів будівництва. 

Під час розгляду дозвільних документів 20 замовникам будівництва 

відмовлено у реєстрації, в зв’язку з наведенням недостовірних даних та 

технічними помилками. Скасовано 6 дозвільних документів та видано 6 

розпорядчих актів. 

 

Бюджет  

 

 Надходження до бюджету Бердичівської міської територіальної громади 

з урахуванням міжбюджетних трансфертів за січень - червень 2021 року 

склали 308,0 млн.грн., що на 52,7 млн.грн. або на 20,7% більше ніж за 

аналогічний період минулого року. 

          До загального фонду міського бюджету мобілізовано податків і зборів 

на суму 291,9 млн.грн., з них власних та закріплених доходів на суму 182,3 

млн.грн., що на 29,6 млн.грн. (19,4%) більше ніж у І півріччі 2020 року. 

Зростання відбулося за рахунок збільшення надходжень по: 

- ПДФО – на 19,0 млн.грн.; 

- єдиному податку – на 4,9 млн. грн.; 

- платі за землю – на 3,2 млн. грн..; 

- акцизному податку – на 1,0 млн.грн. 

Найбільшу питому вагу у структурі власних надходжень загального 

фонду займає податок на доходи фізичних осіб – 66%. Місцеві податки і 

збори складають 25,3 %, акцизний податок  - 6,5%. 



До спеціального фонду бюджету громади, без міжбюджетних 

трансфертів надійшло коштів у сумі 15,4 млн.грн., що на 7,5 млн.грн. більше 

від отриманих у І півріччі 2020 року. 

Найбільшим за обсягом джерелом доходів спеціального фонду є власні 

надходження бюджетних установ – 51,6% (7,9 млн.грн.) та кошти від 

продажу земельних ділянок – 46,4% (7,2 млн.грн.).  

Протягом січня-червня 2021 року до бюджету громади надійшло 

міжбюджетних трансфертів на загальну суму 110,3 млн.грн., які складають 

35,8 % від загальної суми бюджету. 

В повному обсязі місто отримало дотацію з місцевого бюджету (на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету), що в грошовому еквіваленті становить 5,0 млн.грн. 

Субвенцій надійшло за 8-ма напрямками на загальну суму 105,3 млн.грн.              

(з них освітня субвенція складає 90,2 млн.грн.). 

За звітний період з міського бюджету використано коштів на загальну 

суму 274,2 млн. грн., що на 18,7 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 

минулого року, в тому числі видатки загального фонду склали 264,8 млн. 

грн..  

У структурі видаткової частини загального фонду найбільшу питому 

вагу займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам 

бюджетних установ і організацій – 80,6% та оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 5,5%. 

У розрізі галузей найбільшу питому вагу у видатках займає галузь 

«Освіта» - 69,4% або 183,7 млн.грн. 

Станом на 1 липня 2021 року видатки по заробітній платі працівникам 

бюджетних установ та розрахунки за енергоносії та комунальні послуги,   

спожиті бюджетною сферою у звітному періоді,  проведені своєчасно та в 

повному обсязі.  

  

 

Протягом звітного періоду в усіх закладах бюджетної сфери міста та 

житлово-комунального господарства в межах фінансових можливостей та 

карантинних обмежень виконувались завдання і заходи відповідно до 

Програми економічного і соціального розвитку громади, а саме: проводились 

капітальні та поточні ремонти приміщень, придбавались обладнання і 

предмети довгострокового користування, здійснювалося утримання та 

ремонт об’єктів благоустрою, виконувався поточний ремонт доріг на вулицях 

міста, тощо.  

 

Житлово-комунальне господарство 

 

Діяльність підприємств житлового господарства міста спрямована на 

надання якісних послуг з утримання житлового фонду міста та 

прибудинкових територій. 

Житловий фонд міста Бердичева нараховує 628 багатоквартирних 

житлових будинки, загальною площею 1094,86 тис.м2. 



Станом на 01.07.2021 в 187 будинках загальною площею 615,260 тис.м2 

створено 163 ОСББ, що становить 56,2% від загальної площі житлового 

фонду міста. 

На обслуговуванні управителів житлового фонду МК ВЖРЕП № 7 

знаходяться 292 житлових багатоквартирних будинки загальною площею 

389,2 тис.м2, ПП «Житлоремекс – 2» – 151 житловий багатоквартирний 

будинок загальною площею 90,4 тис.м2. 

На капітальний ремонт житлового фонду та благоустрою прилеглих 

територій за 6 місяців поточного року з бюджету Бердичівської міської 

територіальної громади виділено 310,5 тис.грн., які спрямовано на: 

 проведення експертного обстеження 21 ліфта в семи будинках, які 

відпрацювали термін 25 років (66,5 тис.грн.); 

 погашення різниці між фактичною вартістю послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій та тарифами МК 

ВЖРЕП № 7 за 2018 – 2019 роки (244,0 тис.грн.). 

Крім того, з обласного бюджету виділено іншу субвенцію в сумі 119,0 

тис.грн. на придбання та встановлення двох дитячих ігрових майданчика.  

З метою підвищення ефективності і скорочення обсягів використання 

енергетичних ресурсів населення багатоквартирних будинків з бюджету 

територіальної громади в поточному році використано 10,7 тис.грн. на 

відшкодування відсотків за залученими кредитами по впровадженню 

енергозберігаючих заходів для ОСББ, які оформили «Теплі кредити», що на 

30,2% менше ніж за відповідний період 2020 року.  

  

 На розвиток галузі водопровідно-каналізаційного господарства з  

бюджету територіальної громади за січень-червень поточного року виділено 

4012,8 тис.грн.  

 Розроблена проектна документація по реконструкції мереж 

водопостачання МКП «Бердичівводоканал» м. Бердичева. Роботи планується 

виконувати за рахунок кредитів НЕФКО. 

 За кошти підприємства проводяться роботи з поточного ремонту мереж 

водопостачання, водовідведення та аварійно-ремонтні роботи. Протягом 

звітного періоду ліквідовано 110 проривів на мережах централізованого 

водопостачання та 9 проривів на мережах водовідведення. 

 За рахунок коштів кредиту НЕФКО та грантових коштів також 

здійснюється капітальний ремонт котелень КП «Бердичівтеплоенерго» з 

заміною теплотехнічного обладнання. Вартість даного проекту становить 

350,0 тис. євро.  

 З початку року на підтримку теплового господарства міста з міського 

бюджету виділено 1000,0 тис.грн. на погашення заборгованості з різниці між 

фактичною вартістю послуг з централізованого опалення, що надавались 

населенню та тарифами КП «Бердичівтеплоенерго». 

 Аварійно-ремонтні роботи на мережах теплопостачання підприємство 

виконує за власні кошти. 

  

 На капітальний ремонт дорожнього фонду міста за 6 місяців 

використано 1497,5 тис.грн. За вказані кошти виконано поточний ремонт 

доріг на 15 вулицях міста. 



 В поточному році здійснювалося утримання та ремонт об’єктів 

благоустрою, на що  використано 9721,7 тис.грн. 

 За вказані кошти виконано наступні роботи та надані послуги: 

- розчищено 980 мп канав зливової каналізації; 

- замінено 53 дорожніх знака; 

- проведено розчищення зливових решіток – 490 шт.; 

- миття та фарбування турнікетів – 550 м; 

- встановлено 18 півсфер; 

- нанесено 2005 м2 дорожньої розмітки; 

- замінено 27 лампочок в світлофорних об’єктах; 

- проведено ямковий ремонт покриття вулиць та провулків міста 

площею 526 м2; 

- проводиться щоденне прибирання вулиць, провулків, площ та скверів 

міста з яких зібрано 3181 м3 сміття та дорожнього змету; 

- ліквідовано 34 стихійних сміттєзвалища площею з яких вивезено 792 

м3 сміття тощо. 

Ведеться робота щодо озеленення міста та догляду за зеленими 

насадженнями. Протягом звітного періоду в місті видалено 76 сухостійних, 

хворих і аварійних дерев, кроновано – 125 дерев, омолоджено  - 9 старих 

дерев, висаджено в клумби міста 2270 шт. квіткової розсади. 

Працівниками МКАРС обслуговується 166,5 км мереж зовнішнього 

освітлення та 5,18 тис.шт. світлоточок. Протягом І півріччя 2021 року 

замінено 705 ламп та встановлено 360 нових лед-світильників. 

 Станом на 01.07.2021 року укладено 226 договір на тимчасове 

користування місцем розташування рекламного засобу. За 6 місяців 

поточного року від розміщення зовнішньої реклами надійшло до міського 

бюджету  518,5 тис.грн.     

 

Освіта 

 

У I півріччі 2021 року на галузь освіти Бердичівської міської 

територіальної громади виділено кошти у сумі 174,9 млн.грн., що дозволило 

повністю зберегти мережу  освітянських закладів.  

51,2 % цієї суми склала освітня субвенція державного бюджету на 

виплату заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти.  Решта – кошти міського бюджету, які були спрямовані 

наступним чином: 2,1 млн. грн. - на харчування учнів початкових класів та 

дітей пільгових категорій;  16,8 млн. грн. - на оплату праці обслуговуючого 

та технічного персоналу шкіл,   53,2 млн.грн. - на утримання закладів 

дошкільної та позашкільної освіти. 

У 2020-2021 навчальному році у п’яти закладах дошкільної освіти 

відкрито 8 інклюзивних груп, в яких  навчалось 19 дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Один із напрямків гуманізації системи освіти є створення умов для 

здобуття якісної освіти дітей, які потребують  інклюзивного навчання.  У 

минулому навчальному році управлінням освіти і науки цей вид навчання 

було організовано для 58 дітей у школах №№ 1,5,6,7,8,10,11,12,15,18 та 

Скраглівській гімназії,  де з учнями працювали не лише вчителі-



предметники,  а й логопеди, дефектологи, психологи; додатково до штатів 

введено посади асистентів вчителя. 

У всіх школах громади організовано індивідуальне навчання 83 учнів, 

які за станом здоров’я навчаються на дому, - а це три повноцінних класи. 

Відкрито 4 спеціальні класи при ЗОШ № 18, де навчалися 40 дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Надають спеціальні корекційно-реабілітаційні послуги дітям логопеди, 

діяльність яких організована на шести логопедичних пунктах при школах 

№№ 1, 4, 10, 11, 14 та 18. 

На базі ВЗОШ № 3 більше 60 осіб реалізували своє право на освіту 

через вечірню та заочну форму навчання. 

1039 школярів охоплено відпочинком у таборах організованого 

дозвілля закладів загальної середньої освіти. 

Завдання забезпечення  змістовного дозвілля успішно виконували два 

заклади додаткової освіти – Центр позашкільної освіти ім. О.Разумкова та 

Бердичівська дитячо-юнацька спортивна школа ім. В.О. Лонського, які 

відвідують близько 3000 дітей та підлітків міста. 

Значні кошти міського бюджету спрямовуються на підтримку і 

покращення матеріально-технічної бази освітянських закладів.  

Протягом звітного періоду виділено 1,18 млн.грн. субвенції державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки дітям з 

особливими освітніми потребами, з них у ЗДО – 0,21 млн.грн. на оплату 

корекційно - розвиткових занять, 0,09 млн.грн. на придбання засобів корекції. 

У ЗЗСО – 0,638 млн.грн. на оплату корекційно-розвиткових занять,          

0,240 млн. грн. – на придбання засобів корекції. 

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» в сумі 1,7 млн.грн. спрямовано на закупівлю засобів навчання, 

обладнання, меблів та комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів 

початкової школи у 2021 році. 0,7 млн.грн. коштів  бюджету Бердичівської 

МТГ спрямовано на співфінансування даного придбання (30%). 

Протягом звітного періоду виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на капітальний ремонт СЗОШ № 1 за адресою: м. Бердичів, 

вул. Європейська, 51 – термомодернізація на суму 102,0 тис.грн. На даний 

час ведуться роботи.  

Розпочато роботи по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова».  

 

Охорона здоров’я 

 

 І півріччя 2021 року в охороні здоров’я відзначився як і в усіх галузях 

продовженням карантину та наданням медичних послуг в умовах пандемії.  

Протягом звітного періоду на утримання галузі використано коштів в 

сумі   101 951,5 тис.грн., з них кошти НСЗУ – 89 928,4 тис.грн., кошти 

бюджету міської територіальної громади – 10 302,1 тис.грн., медичної 

субвенції з державного бюджету та цільових державних програм – 1 721,0 

тис. грн. 



Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста  у   

І півріччі 2021 року в закладах охорони здоров’я проведені поточні ремонти 

приміщень, придбано обладнання і предмети довгострокового користування. 

На заходи з реалізації пріоритетних завдань використано кошти: 

 міського бюджету в сумі 627,9 тис.грн. за рахунок яких придбано: 

аналізатор крові та електролітів, електрокардіограф, світильник 

операційний, стіл операційний, монітор пацієнта мультипараметровий, 

системи моніторингового спостереження;  

  іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 40,0 тис.грн. на 

проведення поточного ремонту в травматологічному відділенні; 

 НСЗУ за рахунок яких придбано обладнання на суму 3 580,3 тис.грн., а 

саме: кисневий концентратор, 2 кріогенних циліндра у комплекті з 

контейнером для транспортування, 5 пульсоксиметрів, 

електрокардіограф, електричний коагулятор, резектоскоп біполярний, 

10 концентраторів кисню з подвійним потоком, компресор для 

забезпечення роботи апаратури, дефібрилятор-монітор у комплекті, 

апарат для штучної вентиляції легень тощо. 

     Проведено роботи з поточних ремонтів для покращення умов 

перебування пацієнтів та умов праці медичних працівників комунальних 

закладів охорони здоров’я на суму 414,1 тис.грн.,   в т.ч. Бердичівською ЦМЛ 

– 338,8 тис. грн., з них кошти міського бюджету - 21,6 тис.грн., кошти НСЗУ 

– 296,3 тис.грн., благодійні кошти – 20,9 тис.грн., по Центру первинної 

медико-санітарної допомоги проведено поточний ремонт амбулаторій 

загальної практики реконструкцію систем вентиляції амбулаторії № 3 та 

поточний ремонт системи газопостачання та електромережі – 75,3 тис.грн. (за 

рахунок коштів отриманих від НСЗУ). 

За рахунок централізованого постачання обладнання за І півріччя 2021 

року лікарня оновила своє обладнання на суму 6 670,0 тис.грн.,  а саме: 

отримано систему ультразвукової діагностики та рентгенографічну систему.  

Для продовження співпраці з НСЗУ  та подальшого контрактування, 

однією з вимог є забезпечення закладами охорони здоров’я фізичної 

доступності до своїх будівель людей з інвалідністю та інших мало мобільних 

груп. За рахунок коштів НСЗУ в сумі 419,0 тис.грн.  проведено капітальний 

ремонт під’їзду та пандусу до відділення екстреної медичної допомоги 

Крім цього, для подолання поширення захворювання, спричиненого 

коронавірусом COVID-19 було використано кошти (додатково виділені з 

міського бюджету) в сумі 500,0 тис.грн. на придбання лікарських засобів, 

виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та інше. 

За рахунок благодійної та гуманітарної допомоги отримано обладнання 

КНП «Бердичівська міська лікарня» на суму 496,4 тис.грн. (2 апарати 

штучної вентиляції легень, монітор життєво-важливих показників пацієнта з 

комплектуючими, ларингоскоп, 2 концентратори кисню, тощо). 

         В зв’язку з відсутністю державної програми по  забезпеченню дітей 

хворих на орфанні захворювання в місті забезпечення пільговими рецептами 

проводиться в межах виконання міської програми розвитку та підтримки 



галузі охорони здоров’я. Так, за І півріччя 2021 року використано коштів на 

суму 326,9 тис. грн. 

Крім того, постійно надається безкоштовне забезпечення 

медикаментами пільгових категорій громадян, видатки на даний напрямок 

склали 2 130,7 тис. грн., в т.ч. в зв’язку з відсутністю закупівель через 

державний бюджет хворі з трансплантованими нирками забезпечувались 

імуносупресивними препаратами (138,6 тис.грн.).  

Для покращення якості життя та адаптації в суспільстві інвалідів та 

дітей-інвалідів, відповідно до постанови КМУ №1301 від 03.12.2009р. «Про 

затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та 

іншими засобами», за І півріччя 2021 року забезпечено 156 інвалідів 

допоміжними засобами, з них дітей - 42 особи, на загальну суму 203,0 тис. 

грн. 

За звітний період було видано продуктів дитячого харчування для дітей 

першого та другого року життя на суму 30,3 тис. грн. та забезпечено 

безкоштовним дитячим харчуванням 9 дітей із малозабезпечених сімей. 

Також і надалі реалізовуються  державні цільові програми. Так у                

І півріччі 2021  року на фінансування програми для забезпечення 

лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет 

використано 1680,6 тис. грн.  

У рамках проекту «Велике будівництво», який реалізовується в 

Україні, з метою приведення всіх опорних лікарень до уніфікованого 

зовнішнього вигляду, у І півріччі введено в експлуатацію відділення 

екстреної медичної допомоги по вул. Здоров’я, 1. 

Незважаючи на складні умови через карантинні заходи,  в умовах 

дефіциту фінансування в поєднанні з модернізацією самої структури та 

функції КНП у місті збережено мережу медичних закладів, кадровий 

потенціал та забезпечено на належному рівні  надання гарантованих 

медичних послуг.  

 

Культура 

 

 Незважаючи на складні умови через карантинні обмеження у місті 

збережено не тільки мережу галузі культури, загалом, а й усі робочі місця 

закладів культури.  

 Протягом півріччя на утримання установ закладів культури, 

поліпшення їх матеріально-технічної бази (ремонти та облаштування 

приміщень, закупівлю техніки та обладнання, сценічних костюмів, 

впровадження протипожежних заходів,  поповнення фондів тощо) 

використано 19,4 млн.грн., утому числі 153,1 тис.грн. на загальноміські 

заходи. 

 За 6 місяців поточного року в громаді проведено 165 масових заходів. 

Центром дозвілля, культурного та мистецького життя Бердичева є 

міський Палацу культури імені Шабельника Олексія Андрійовича. На базі 

закладу діють 33 клубних формування (більше тисячі учасників), 12 

аматорських  колективів носять звання «Народний» та «Зразковий».  

Колективом закладу проведено більше сотні мистецько-розважальних 

заходів. Працівниками театрального відділу організовано 18 показів  вистав. 



Особливою подією стало проведення в Театрі сесії міської ради та вручення 

бердичівлянам, які загинули відстоюючи суверенітет та територіальну 

цілісність України на сході держави, звання «Почесний громадянин 

Бердичівської міської територіальної громади».  

На базі молодіжного відділу Палацу культури діє  творча лабораторія 

«Живий звук (5 гуртів) та Фотошкола "F/5,6" Любительського об'єднання 

"Бердичівська фотографічна Фундація".  

Створено сучасний центр раннього розвитку дитини «Кіндервіль», де 

навчається майже 30 дітей, які в ігровій формі вивчають загальну підготовку 

до школи, англійську мову, музику й мистецтво, розвиваються фізично.  

  Активним учасником культурного, громадського, інтелектуального 

життя Бердичева є Міська централізована бібліотечна система. Тут діють 

клуби як для дітей і молоді, так і для людей поважного віку. Всеукраїнську 

славу мають структурні підрозділи: Молодіжний центр «М-Формація» та 

Музей єврейства (1 тисяча відвідувачів за півроку).  

Бібліотеки продовжують співпрацю з іншими закладами культури та 

освіти міста. Проводились курси з удосконалення англійської  мови, основ 

програмування для різних категорій користувачів; безкоштовна підготовка до 

ЗНО, проведення різноманітних майстер-класів та тренінгів. Значну увагу 

зосереджено на обслуговувані найменш захищених груп населення (людей з 

інвалідністю, людей похилого віку, переселенців, дітей та молоді).  

Отримано грантову підтримку на реалізацію проєктів на суму 193 тис. 

грн. 

  Враховуючи карантинні обмеження, Музей історії міста Бердичева 

відвідало більше 5 тисяч осіб, проведено 300 екскурсій, організовано 5 

мистецьких виставок.  

Мистецькі школи Бердичева – Бердичівську музичну школу та 

Бердичівську художню школу відвідувало 755 учнів. Традиційно учні шкіл 

здобули мистецькі винагороди обласних, Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів. 

Молодіжна політика 

 

 Станом на 01.07.2021 року на обліку в службі у справах дітей 

перебуває 110 дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, із 

них під опікою – 97 дітей, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях – 7, у вищому навчальному закладі - 1, в державних дитячих закладах 

– 5 дітей, які мають проблеми із здоров’ям. 

 В місті функціонує 5 прийомних сімей в яких виховується 8 дітей. У 

місті Бердичеві проживає 39 усиновлених дітей. У провадженні 

Бердичівського міськрайсуду перебуває справа щодо усиновлення однієї 

дитини громадянами України.  

За умовами проживання дітей в сім’ях усиновлювачів, в прийомних 

сім’ях, в сім’ях опікунів, піклувальників здійснюється нагляд. 



На обліку у службі перебуває 59 дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах і виховуються в 33 сім’ях. Ці сім’ї регулярно 

відвідуються працівниками служби  у справах дітей з метою з’ясування умов 

проживання дітей, проводиться профілактична робота з їх батьками, 

надається соціальна підтримка у вирішенні життєвих проблем, ведеться 

електронний облік таких дітей. 

З метою запобігання негативним проявам в дитячому середовищі, 

недопущення бездоглядності та безпритульності дітей, службою у справах 

дітей спільно з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей протягом  

січня – червня 2021 року  проведено 28 профілактичних рейдів «Діти вулиці» 

та «Вокзал». Попереджено про відповідальність за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків 27 батьків. Під час рейдів вилучено та влаштовано до 

закладів охорони здоров’я 3 дітей.  

Направлено до Бердичівського відділу поліції 5 звернень про 

притягнення батьків до адміністративної відповідальності відповідно до             

ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Подано до суду 3 позовні заяви про позбавлення батьківських прав 

батьків за ухилення від виконання батьківських обов’язків відносно дітей. 

Позовні вимоги задоволено судом. 

Працівниками міської служби у справах дітей розглянуто 57 звернень 

громадян, установ щодо захисту прав дітей. 

  Протягом І півріччя 2021 року проведено 6 засідань комісії з питань 

захисту прав дитини на яких розглянуто 74 питання.  

 

Фізична культура і спорт 

 

Станом на 01.07.2021 року збережено мережу дитячо – юнацьких 

спортивних шкіл, установ та об’єктів спортивної інфраструктури. 

На утримання галузі фізичної культури і спорту у 2021 році 

передбачено 12818,7 тис.грн. 

Функціонують: ДЮСШ м. Бердичева, Бердичівська ДЮСШ імені В.О. 

Лонського, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

комунальна установа «Міський плавальний басейн». У квітні 2021 року 

створено нову комунальну установу – «Фізкультурно-оздоровчий комплекс» 

Бердичівської міської ради, якій передано в оперативне управління будівлю 

Палацу спорту за адресою: м. Бердичів, вул. Європейська, 81. 

         У звітному періоді продовжено капітальний ремонт комунальної 

установи «Міський плавальний басейн» по пров. Ветеринарному, 9 у м. 

Бердичеві на що передбачено у 2021 році 10 566,4 тис.грн., з них: 8 500,0 

тис.грн. – з Державного фонду регіонального розвитку та 2066,4 тис.грн. – з 

бюджету міської територіальної громади. 

Фактично використано 3 439,6 тис.грн., з них: 2 495,2 тис.грн. кошти 

Державного фонду регіонального розвитку та 944,4 тис.грн. – бюджету 

міської територіальної громади. 

За звітний період оновлено спортивний інвентар ДЮСШ м. Бердичева. 

Було придбано 5 футбольних м’ячів на загальну суму 6,0 тис.грн., 3 насоси 

для м’ячів на суму 0,8 тис.грн., 24 маніжки на загальну суму 3,1 тис.грн.,              

4 кулери для питної води на суму 5,0 тис.грн. 



Передбачено кошти в сумі 950,0 тис.грн. на проведення капітального 

ремонту електричної мережі та системи опалення  і 350,0 тис.грн. на ремонт 

покрівлі Плацу спорту  КУ «Фізкультурно-оздровчий  комплекс» БМР за 

адресою: м. Бердичів, вул. Європейська, 81. 

Також, проведено ряд навчально-тренувальних зборів та змагань на 

суму 33,8 тис.грн.         

 

Соціальний захист населення 

 

 

Протягом І півріччя 2021 року спеціалістами прийому заяв та 

документів з питань надання соціальних допомог було прийнято 6 094 заяв 

для призначення всіх видів соціальних допомог.  

За звітний період державні види допомоги отримали 4 706 родин з 

дітьми на загальну суму 56,2 млн.грн., субсидію для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг отримали 1878 домогосподарств на 

загальну суму 17,5 млн.грн., субсидію на придбання твердого палива та 

скрапленого газу призначено 16 домогосподарствам на загальну суму                

57,2 тис.грн.. 

Виплата всіх видів державних допомог проводиться  відповідно до 

діючого законодавства в повному обсязі в установлені терміни, 

заборгованості з виплат відсутня. 

В управлінні проводиться конрольно-ревізійна робота щодо 

правильності нарахування усіх видів соціальної допомоги, достовірності 

інформації про доходи та майновий стан одержувачів державної допомоги. 

Протягом звітного періоду до бюджету повернуто 333,6 тис.грн. 

На обліку в управлінні сім’ї та соціального захисту населення станом 

на 01.07.2021 перебуває 1207 осіб з числа потерпілих внаслідок аварії на 

ЧАЕС. За звітний період зазначеній категорії пільговиків: 

- виплачено компенсацій та допомог загальною сумою 1,023 млн.грн.; 

- укладено 22 тристоронні договори на санаторно-курортне лікування 

потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС І категорії на суму 169,4 тис.грн.; 

- відшкодовано кошти за пільгове забезпечення ліками по 

безкоштовним пільговим рецептам та за пільгове зубопротезування на 

загальну суму 25,7 тис.грн.; 

-  відшкодовано вартість одноразового проїзду 1 особі на суму 0,7 

тис.грн. 

Станом на 01.07.2021 в Єдиній базі даних вимушених переселенців 

обліковується 447 осіб, в т.ч. 77 дітей. З початку року виплата адресної 

допомоги зазначеній категорії громадян проведена на суму 862,3  тис.грн..  

Чисельність пільговиків, облікованих у Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги становить               

20 917 осіб. 

Профінансовано за рахунок міського бюджету компенсаційні виплати 

на пільгове перевезення автомобільним транспортом окремим категорія 

громадян в сумі 3,054 млн.грн. та залізничним транспортом – 357,7 тис.грн. 

З бюджету Бердичівської міської територіальної громади на 

відшкодування пільг за надані ЖКП особам з інвалідністю по зору та 



почесним громадянам міста профінансовано 531,1 тис.грн. та послуги зв’язку 

на суму 1 852,4 тис.грн. 

Протягом І півріччя 2021 року виплачено: 

- 21 учаснику АТО та ООС  відшкодування витрат, понесених на 

лікування та медичну реабілітацію в сумі 28,8 тис.грн. (спів фінансування з 

обласним бюджетом); 

-  одноразову адресну грошову допомогу 66 громадянам міста на суму 

179,5 тис.грн.; 

-  грошову допомогу до відзначення 35-х роковин Чорнобильської 

катастрофи 131 особі на суму 65,85 тис.грн.; 

-  допомогу на поховання 11 незастрахованим особам на суму                      

6,6 тис.грн. 

Профінансовано 77,8 тис.грн. на відшкодування за ЖКП за рахунок 

бюджету міської територіальної громади у І півріччі 2021 року 42 сім’ям 

загиблих (померлих) ветеранів війни, смерть яких пов’язана із участю в 

АТО/ООС. 

В управлінні сім’ї та соціального захисту населення на обліку станом 

на 01.07.2021 перебуває 6654 особи з інвалідністю. 

Протягом І півріччя 2021 року укладено 24 тристоронні договори з 

санаторно-курортними закладами, видано 53 направлення дітям з 

інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг у Бердичівському центрі 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, 2 направлення для отримання 

реабілітаційних послуг у Вінницькому реабілітаційному центрі «Промінь», 

10 двохсторонніх договори для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, 

укладено 74 договори про забезпечення осіб з інвалідністю технічними та 

іншими засобами реабілітації, видано 7 направлень на професійне навчання, 

надано матеріальну допомогу 19 особам на суму 16,8 тис.грн. тощо.  

На обліку у відділі з питань сім’ї управління сім’ї та соціального 

захисту населення Бердичівської міської ради станом на 01.07.2021 перебуває 

725 багатодітних сімей, в яких виховується 2393 дитини. 

Упродовж звітного періоду підготовлено та видано 93 посвідчення 

дитини з багатодітної сім’ї та 26 посвідчень батьків багатодітної сім’ї, 

продовжено термін дії 108 посвідчень, поставлено на облік 14 багатодітних 

сімей та 40 багатодітних сімей знято з обліку, 3 бердичівлянкам присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня» тощо. 

З метою оптимізації та комплексного підходу до надання соціальних 

послуг населенню громади рішенням Бердичівської міської ради від 

18.03.2021 № 166 «Про зміну найменування Бердичівського міського 

територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних 

послуг) та припинення юридичної особи Бердичівський міський центр 

соціальних служб шляхом приєднання» створена  Комунальна установа 

«Центр надання соціальних послуг» Бердичівської міської ради.  

Упродовж І півріччя 2021 року Центром надання соціальних послуг 

надано 53751 послуга 1283 особам, що потребують соціально-побутової 

допомоги. 

На утримання комунальної установи з бюджету Бердичівської міської 

територіальної громади у І півріччі 2021 року виділено 3,73 млн.грн. 



В місті функціонує КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю», в якому упродовж звітного періоду пройшли реабілітацію 44 

дитини з інвалідністю. 

Відповідно до рішення Бердичівської міської ради від 13.04.2021 № 174 

«Про затвердження структури та штатної чисельності КУ «Центр 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» Бердичівської міської ради 

Житомирської області» в КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю» створено відділення соціальної реабілітації (абілітації) та 

впроваджена соціальна послуга «денний догляд дітей з інвалідністю». 

На утримання комунальної установи з бюджету Бердичівської міської 

територіальної громади у І півріччі 2021 року виділено 996,8 тис.грн. 

Утримання Комунального підприємства «Дитячий заклад оздоровлення 

та відпочинку «Соколятко» Бердичівської міської ради у звітному періоді 

склало 517,7 тис.грн. 

          Протягом І півріччя 2021 року управлінням праці, сім’ї та соціального 

захисту населення проведені видатки згідно з  фактично отриманим  

фінансуванням на загальну суму 145,8 млн. грн. 

 

Ринок праці 

  

Протягом звітного періоду послугами Бердичівського міського центру 

зайнятості скористалися 2619 безробітних осіб, що на 12% менше ніж у 

відповідному періоді минулого року. 

 Станом на 1 липня 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 

1223 особи, що на 39% менше ніж за аналогічний період минулого року. 

  За вказаний період працевлаштовано 532 особи, в тому числі 403 особи, 

які мали статус безробітного, з них 21 особа, що має інвалідність.  

  Протягом звітного періоду 265 роботодавців співпрацювали з 

Бердичівським міським центром зайнятості. Кількість вакансій, заявлених 

роботодавцями становила 1367 одиниць, що на 30%  менше минулорічного 

показника.  

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

працевлаштовано 6 безробітних. Роботодавцям відшкодовано 23,3 тис.грн. 

ЄСВ.  

 150 безробітних проходили професійне навчання, з них 71 безробітний 

проходив навчання безпосередньо на виробництві. Прийняли участь  у 

громадських та інших роботах тимчасового характеру 13 осіб.  

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7406,50 грн.  

Станом на 1 липня 2021 року на одне вільне робоче місце претендувало   

5 безробітних. Рівень безробіття станом на 01.07.2021 зменшився майже 

удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року та складає 1,99%. 

  

 

 

 

 

 



Пенсійне забезпечення 

 

  

Станом на 01.07.2021 на обліку в Головному управлінні ПФУ в 

Житомирській області перебуває 28287 пенсіонерів. Середній розмір пенсії 

складає 3024,43 грн. 

За І півріччя 2021 року прийнято документів від 8203 громадян та 

надано 9699 послуг, в тому числі: 506 громадянам для призначення пенсії, 

804 громадянам для перерахунку пенсії, інше щодо пенсії – 1221 

громадянину, для виготовлення пенсійних посвідчень звернулось 993 

громадянина, оформлено 264 автоматичних призначення пенсії для 

майбутніх пенсіонерів тощо. 

Проводиться постійна робота щодо покращення обслуговування 

громадян за принципом «Єдиного вікна». З цією метою створено зал 

обслуговування громадян на 12 робочих місць, де встановлено окреме місце 

для доступу громадян до сервісу «Електронний пенсійний фонд України». 

Вся необхідна інформація розміщена на сучасних стендах, актуальна 

інформація висвітлюється на спеціально встановлено телеекрані. 

За звітний період організовано 28 виїзних прийомів, під час яких 

надано 100 послуг, в т.ч. 17 виїзних прийомів до громадян на 5 віддалених 

робочих місцях, під час яких надано 89 послуг; 11 виїзних прийомів до 

громадян до осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Крім того, станом на 01.07.2021 проведено 3 «прямі лінії», під час яких 

прийнято і надано консультації на 34 телефонні дзвінки. На «гарячу лінію» 

прийнято 720 телефонних дзвінків. Оприлюднено 42 матеріали на 

інформаційних стендах відділу та стендах віддалених робочих місць, 

проведено 10 виступів на радіо. Розповсюджено 935 буклетів щодо 

призначення та перерахунків пенсій та новин про пенсійне забезпечення 

громадян. 

 Проводиться постійна співпраця з Бердичівською ОДПІ та соціальними 

партнерами щодо забезпечення надходжень єдиного соціального внеску з 

метою наповнення бюджету Пенсійного фонду для забезпечення своєчасної 

виплати пенсій. Протягом І півріччя 2021 року проводилась постійна 

роз’яснювальна робота з фізичними особами-підприємцями, які мають борги 

по ЄСВ. Проінформовано 2324 фізичних осіб-підприємців.  

 Крім того, за перше півріччя розміщено 71 інформацію на веб-порталі, 

взято участь в проведенні 2-х семінарів, розповсюджено 358 буклетів щодо 

переваги легальних трудових відносин та накопичувальної системи 

пенсійного страхування, розміщено інформаційні матеріали на стендах 

асоціації приватних підприємців міста Бердичева, на стендах Бердичівської 

ОДПІ, на стендах сервісного центру та його відділених робочих місць, в 

мережі Facebook.  

 У результаті проведених спільних заходів за перше півріччя 2021 року 

залучено 396,0 тис.грн. єдиного соціального внеску. 

 

 

 

 



Центр надання адміністративних послуг 

   

З метою забезпечення нагальних потреб жителів міста центром надання 

адміністративних послуг протягом І півріччя 2021 року було надано 16250 

адмінпослуг, з них: 

- реєстрація місця проживання особи – 1308; 

- зняття реєстрації місця проживання особи – 412; 

- видача довідок про реєстрацію місця проживання особи  - 2012; 

- державна реєстрації права власності та інших речових прав на 

нерухоме майно – 721; 

- витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельних ділянок – 68; 

- реєстрація земельної ділянки, надання відомостей з державного 

земельного кадастру, викопіювання – 240 тощо. 

  Адміністраторами центру у звітному періоді складено 146 постанов 

про адміністративне правопорушення. 

Сума надходжень до бюджету Бердичівської міської територіальної 

громади склала 41,1 тис.грн.. 

  

Демографічна ситуація 

 

Станом на 01 липня 2021 року чисельність наявного населення 

Бердичівської міської територіальної громади становила 75025 осіб. За  

січень - червень населення громади зменшилось на 358 осіб. Зменшення 

відбулося за рахунок природного скорочення населення та міграційних 

процесів. 

 За даними Бердичівського міськрайонного відділу Державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Житомирській області за І півріччя 2021 року зареєстровано 255 шлюбів (що 

на 65% більше ніж за аналогічний період минулого року) та 46 розлучень (що 

у чотири рази менше ніж за аналогічний період минулого року). 

 В пологовому відділенні центральної міської лікарні у січні – червні 

2021 року народилося 358 дітей, з них 183 хлопчиків та 175 дівчинки (на 14% 

відсотків більше). 

 

  


