
 
 
 
 

 
БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНОВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ 

31.07.2017 р. №46 
 
Звіт про результати виконання Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку м. Берислава за І півріччя  2017 р. 

 

 

      Заслухавши звіт першого заступника міського голови про результати 
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Берислава за1 
півріччя  2017р., виконавчий комітет встановив, що основні завдання та заходи щодо 
досягнення головної мети – поліпшення якості життя населення міста через динамічний 
розвиток територіальної громади, консолідації зусиль громадськості, бізнесу та влади для 
ефективної реалізації визначених пріоритетів в основному виконані.  
      За  1 півріччя  2017 року до загального фонду міського бюджету надійшло  власних та 
закріплених   доходів в сумі 5614034,84, що становить  111,39% до планових призначень  
5039870,00грн.  
Офіційних трансфертів надійшло 2602620,00грн. (Інші субвенції на фінансування видатків 
по дошкільним закладам освіти ) або 100% до планових призначень.    
Таким чином доходи загального фонду міського бюджету за  1 півріччя  2017 року 
складають  8216654,84грн., при плані 7642490,00грн., що становить  107,51%. В порівняні 
з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1164136,84грн. 
             Доходи спеціального фонду міського бюджету  склали  406147,81грн., при  плані 
309141,86 грн., що становить  131,38%.; 
- у тому числі надійшло : власні надходження (плата за послуги) –  324371,50грн., інші 
кошти спеціального фонду  – 81776,31 (в т.ч.надходження пайової участі  у розвиток 
інфраструктури міста 46816грн.) 
           Касові видатки загального фонду міського бюджету за 1 півріччя  2017 року склали  
6951218,64 грн. при бюджетних призначеннях  11064999,20грн., що становить 62,82% , із 
них на утримання: 
                «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад»  в сумі –  1218176,22грн. із них: на заробітну плату з 
нарахуванням – 855353,27грн., 
на комунальні послуги та енергоносії –  176075,70грн.; 
            «Дошкільна освіта»  –  4157480,92грн., із них   на заробітну плату з нарахуваннями 
–  3258520,17грн., 
- на комунальні послуги та енергоносії – 740392,98грн., 
- на харчування дітей – 96246,83грн.  
              «Інші видатки на соціальний захист населення» - 59576,28грн.  ,із них-4500грн. на 
поховання , 39350грн. - на лікування, на підписку периодичних видань “Діти війни”- 
10200,00грн.,на поховання безхатних – 5176,28грн., для оформлення паспорта 
громадянина України – 350,00грн. 
            На утримання соціального працівника направлено — 39459,96грн.(заробітна плата 
з нарахуванням). 



            Направлено поточні трансферти до КП «Бериславська ЖЕК-1» - 169581,00грн. до 
КВУ «Бериславський водоканал» – 50854,00грн., до Бериславтеплокомуненерго» – 
36576,25грн. 
            На благоустрій міста направлено  152232,97грн. на утримання в чистоті вулиць 
міста у тому числі на :вуличний змет та  на вивіз сміття з громадських міст — 
111116,90грн. ,на вуличне освітлення-  29832,36грн., на утримання робітників на  
громадських роботах – 11283,71грн.  
             Касові видатки по міським заходам складають  4560,00грн., із них : 2160,00грн., на 
придбання  квітів, рамок, грамот., на День захисту дітей – 2400,00грн.  
             На утримання доріг міста направлено  637144,31грн., із них на посипання  доріг 
проти ожиледним матеріалом та розчистку від снігу – 99804,00грн.,придбання піску – 
6240,00грн., поточний ремонт доріг – 506885,52грн., покос трави на узбіччі доріг – 
24214,79грн. 

               Направлено субвенцію на суму 50000,00грн. для Управління Державної 
казначейської служби України в Бериславському районі  на поліпшення матеріально-
технічної бази. 

               Направлено субвенції до районного бюджету в сумі 314576,00грн.  із них : для 
оплати харчування учнів пільгової категорії загальноосвітніх шкіл міста в таборах з 
денним перебуванням – 22176,00грн., для ЗОШ №1 – 36400,00грн., для ЗОШ №4 – 
6000,00грн., для комунального закладу БРЦПМСД (для міської амбулаторії) – 
50000,00грн., для комунальної установи «Бериславська центральна лікарня» - 
200000,00грн. 

              Інші видатки становлять  34108,28грн. :  на утримання інспектора по охороні 
громадського порядку – 24408,28грн., на експертну оцінку та рицензію на експерту оцінку 
по насосній станції зрошення – 9700,00грн.   

               Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних 
призначеннях 2876625,71  грн., склали  1225844,35грн., що становить 42,61% із них: 
видатки по платним послугам – 483704,96грн. 
            Із бюджету розвитку направлено на : на капітальний ремонт приміщень з заміною 
вікон в ДНЗ №3 – 186982,72грн.,на розробку містобудівної документації –20470,00грн.,  
на капітальний ремонт приміщень в дошкільному навчальному закладі №4 – 
200000,00грн., на капітальний ремонт дороги по вул. Балка Кизи Кирмен, вул. 
Прикордонна -  218461,14грн., на капітальний ремонт зливової каналізації по вул..І травня, 
Балка Кизи –Кирмен – 9721,50грн., на реконструкцію внутрішньо дворового вуличного 
освітлення  - 41941,80грн., на реконструкцію вуличного освітлення по вул.. Одеська – 
39999,60грн., на придбання кондиціонера – 6900,00грн. 
                «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад»  в сумі –  613325,70рн. із них: на заробітну плату з 
нарахуванням – 377695,20грн., 
на комунальні послуги та енергоносії –  157264,34грн.; 
            «Дошкільна освіта»  –  2142970,20грн., із них.:  на заробітну плату з нарахуваннями 
–  1509160,47грн., 
- на комунальні послуги та енергоносії – 547109,69грн., 
- на харчування дітей –58744,07грн.  
              «Інші видатки на соціальний захист населення» - 38700,00грн.  ,із них-2500,00грн. 
на поховання , 26000,00грн. - на лікування, на підписку периодичних видань “Діти війни”- 
10200,00грн. 
            На утримання соціального працівника направлено — 14921,10грн.(заробітна плата 
з нарахуванням). 



            Направлено поточні трансферти до КП «Бериславська ЖЕК-1» - 150081грн. до 
КВУ «Бериславський водоканал» – 44793,00грн., до Бериславтеплокомуненерго» – 
20749,99грн. 
            На благоустрій міста направлено  46619,15грн. на утримання в чистоті вулиць міста 
у тому числі на :вуличний змет та  на вивіз сміття з громадських міст — 29989,92грн. ,на 
вуличне освітлення-  16629,23грн.  
             Касові видатки по міським заходам складають  : 2160,00грн., на придбання  квітів, 
рамок, грамот. 
             На утримання доріг міста направлено  106044,00грн., із них на посипання  доріг 
проти ожиледним матеріалом та розчистку від снігу – 99804,00грн.,придбання піску – 
6240,00грн. 
               Направлено субвенцію на суму 50000,00грн. для Управління Державної 
казначейської служби України в Бериславському районі  на поліпшення матеріально-
технічної бази. 
              Інші видатки становлять  11712,00грн. -  на утримання інспектора по охороні 
громадського порядку .  
               Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних 
призначеннях 2629370,00  грн., склали  722633,80грн., що становить 27,48% із них: 
видатки по платним послугам – 232242,70грн. 
            Із бюджету розвитку направлено на : на капітальний ремонт приміщень з заміною 
вікон в ДНЗ №3 – 186982,72грн.,на розробку містобудівної документації –3500,00грн.,  на 
капітальний ремонт приміщень в дошкільному навчальному закладі №4 – 145603,00грн.на 
капітальний ремонт дороги по вул. Балка Кизи Кирмен, вул. Прикордонна -  
144583,88грн., на капітальний ремонт зливової каналізації по вул..І травня, Балка Кизи –
Кирмен – 9721,50грн. 

 
Державна політика в сфері обігу споживчих товарів та побутових послуг була 

направлена на формування ефективної цивілізованої торгівлі на споживчому ринку, а 
також на  спроможність забезпечити високий рівень торгового та побутового 
обслуговування населення  відносно його потреб. 

Спеціалістом захисту прав споживачів спільно з дільничним інспектором районного 
відділу міліції, представниками районної санітарно-епідеміологічної станції та 
інспектором опорного пункту громадського порядку забезпечується контроль за 
дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності правил торгівлі.  

Продовжується робота з інформаційної підтримки розвитку малого та середнього 
бізнесу, проводиться  перереєстрація суб'єктів торгівлі та сфери послуг.   

Проводяться консультації зі споживачами, приватними підприємцями з питань 
дотримання правил торгівлі, захисту прав споживачів.   

Відділом архітектури, містобудування та ЖКГ,  проводиться робота по виявленню та 
обстеженню безхазяйних будівель в місті.   

Повільними темпами втілюється в життя проблема переоснащення підприємств 
сучасним обладнанням. Не всі підприємства   мають сучасне устаткування, не всі 
підприємства працюють, застосовуючи сучасні технології в роботі. 

Підприємства житлово-комунального господарства в основному забезпечили 
надання необхідних послуг населенню та іншим споживачам. Їх робота була направлена 
на підтримання в  санітарному  стані території міста, забезпечення безперебійного 
водопостачання.  

 
В О Д О П О С ТА Ч А Н Н Я 

         Комунальне виробниче підприємство «Бериславський водоканал» надає послуги з 
водопостачання приватному і комунальному сектору (6386 абонентів), підприємствам, 
установам і організаціям міста ( 120 абонентів).  



         Водонасосна станція експлуатується з 1953 року. Установлена проектна потужність – 
10,0 тис. куб. м на добу, фактична потужність – 2,5 тис. куб. м на добу. 
          Протяжність водопровідних мереж становить 157 км, з яких 120 км потребують 
капітального ремонту. Виконується Програма забезпечення населення якісною питною 
водою, мета якої поліпшення якості послуг, які надаються населенню міста, та 
забезпечення безперебійного водопостачання.  
          Водопостачання здійснюється з артезіанських свердловин. На балансі підприємства 
знаходиться 14 свердловин, 4 з яких подають воду в міську водомережу через 
водонасосну станцію другого підйому. Західний мікрорайон і мікрорайон «Слобідка» 
забезпечуються водою із трьох свердловин.  

БЛАГОУСТРІЙ 
            На благоустрій міста направлено 46619,15грн. на утримання в чистоті вулиць міста 
у тому числі на: вуличний змет та вивіз сміття з громадських міст —29989,92 грн.,          

САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСТА 
       Рішенням 27 сесії міської ради 5 скликання від 16 травня 2008 року комунальному  
підприємству  «Бериславська ЖЕК – 1» дано дозвіл на вивіз твердих побутових відходів 
від підприємств, установ,  організацій, приватного та комунального сектору міста. 
              Основними принципами у поводженні з відходами є захист навколишнього 
природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів; 
забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних 
ресурсів; документально обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та 
соціальних інтересів громадян щодо утворення та використання відходів з метою 
забезпечення його сталого розвитку. 
     Протягом 1 півріччя 2017 р.  КП «Бериславська ЖЕК – 1»  працювало над 
удосконаленням схеми санітарного очищення м. Берислава. Проведені роботи по 
організованому збиранню і видаленню побутових та інших відходів, у тому числі відходів 
дрібних виробників.  
      Для об’єктивного формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів   від 
підприємств та населення необхідно дотримуватися норм утворення та розміщення 
відходів. У зв'язку з цим враховується при укладанні договорів на вивіз сміття кількість 
працюючих на підприємствах, кількість проживаючих за адресами. 
      При самовільному розміщенні відходів на території міста чи на міському 
сміттєзвалищі  складаються акти на порушників та передаються на адміністративну 
комісію, санітарно-епідеміологічну станцію у Бериславському районі  для розгляду та 
прийняття відповідного рішення. 
          Продовжується робота  по обслуговуванню пільгових категорій громадян. 
Малозабезпеченим громадянам  надаються субсидії. Станом на 01.07.2017 р.  укладено 
1650 договорів на вивіз твердих побутових відходів.  

ЗЕМЕЛЬНІ    ПИТАННЯ 
      Загальна площа Бериславської міської ради складає 3208,00 га. , в тому числі в межах 
населеного пункту 993,80 га.  

По господарському використанню територія Бериславської міської ради 
розподіляється так: 

-         Сільськогосподарські підприємства -0,9387 га. 
-         Селянські (фермерські) господарства  -578,2666 га. 
-         Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 

53,8999 га.; 
-         Особисті підсобні господарства (ОСГ) – 43,0751 га. 
-         Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і 

господарських будівель (присадибні ділянки) – 395,8393 га.; 
-         Ділянки для садівництва 120,5855 га.; 
-         Ділянки для гаражного будівництва – 3,0829 га.; 
-         Ділянки для городництва – 29,0296 га.; 



-         Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької 
діяльності – 8,5247 га.; 

-         Ділянки для сінокосіння та випасання худоби – 2,0000 га.; 
-         Заклади, установи, організації – 78,4374 га.; 
-         Промислові та інші підприємства – 61,9947 га.; 
-         Підприємства та організації транспорту, зв`язку – 18,6636 га.; 
-         Частини, підприємства, організації, установи,  навчальні заклади оборони – 

1,3301 га.; 
-         Лісогосподарські підприємства – 24,0000 га.; 
-         Водогосподарські підприємства – 2,2736 га.; 
-         Спільні підприємства, міжнародні об`єднання і організації  з участю 

українських, іноземних юридичних та фізичних осіб – 0,1900 га.; 
-         Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в 

межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування) – 1785,8683 га. 
     

БЮДЖЕТНА СФЕРА 
ОСВІТА 

       З метою удосконалення системи освіти, виконання Закону України "Про дошкільну 
освіту в дошкільних закладах міста здійснюється робота направлена на зміцнення 
фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини. Завданням дошкільних закладів є  
формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального 
досвіду та готовності продовжувати освіту.  
ДНЗ № 3 сад 126 дітей 
ДНЗ № 3 санаторна група 27 дітей 
ДНЗ №3 спеціальна 49 дітей 
ДНЗ № 4 ясли  17 дітей. 
ДНЗ № 4  сад 107 дітей 
ДНЗ № 5 ясли  47 дітей. 
ДНЗ № 5 сад 50 дітей. 
         Бюджетні призначення  спрямовані на утримання дошкільних закладів освіти 
протягом  1 півріччя 2017 року: 
Заробітна плата з нарахуванням –  1509160,47 грн., харчування всього -   400621,29грн.,  із 
загального фонду – 58744,07 грн.,  батьківської плати – 341877,22 
оплата енергоносіїв  -  всього  547109,69 грн.  
           Виходячи з вищезазначеного, з метою вирішення актуальних соціально-
економічних питань у місті,  керуючись  ст. 27 Закону України "Про місцеве 
самоврядування  в Україні",   виконавчий комітет міської ради  
                                                              ВИРІШИВ: 
1. Звіт про результати виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку м. Берислава  за 1 півріччя  2017 р. довести до відома міської ради шляхом 
винесення його на  розгляд чергової сесії міської ради. 
2. Контроль за виконанням  рішення  покласти на першого заступника міського голови 
Шматова С.В. 
 
 
 
 
Міський голова                                О.М.Шаповалов 
 
 
 
 


