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Звіт про результати виконання Програми
соціально–економічного та культурного розвитку
м. Берислава за 9 місяців 2015 р.
Заслухавши звіт першого заступника міського голови про результати виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку м. Берислава за 9 місяців 2015р., 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 9 місяців 2015 року до загального фонду міського бюджету надійшло 4853436,36 грн. власних та
закріплених
доходів , що становить 116,64% до планових призначень 4161100,00грн.
Офіційних трансфертів надійшло 3450480,00грн. (Інші субвенції на фінансування видатків по дошкільним
закладам освіти та бібліотекам в сумі 3273480,00грн,та
177000,00грн.як різниця в тарифах до КП
«Бериславтеплокомуненерго»),або 100% до планових призначень 3450480,00грн.
Таким чином доходи загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року складають 8303916,36грн.
Доходи спеціального фонду міського бюджету без урахування трансфертів склали 390058,61грн., при
плані 372957,37грн., що становить 104,59%.;
- у тому числі надійшло : власні надходження(плата за послуги) –286047,09грн., інші джерела власних
надходжень – 58480,55грн. , інші кошти спеціального фонду – 45530,97грн.
Касові видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року склали 7424024,08 грн. при
бюджетних призначеннях 8975603,87грн., що становить 82,71 % , із них на утримання:
«Органи місцевого самоврядування» в сумі – 1284855,01 грн. із них: на заробітну плату з нарахуванням –
1020714,78грн.,
на енергоносії – 152613,71грн.;
«Дошкільні заклади освіти»
– 4111102,99грн., із них.: на заробітну плату з нарахуваннями –
3179052,61грн.,
- на енергоносії – 556182,25грн.,
- на харчування дітей – 314261,16грн.
На соціальний захист населення направлено -47979,72грн.,із них : на поховання безхатних – 7484,72грн.,на
поховання загиблого бійця в зоні проведення АТО -11395,00грн.,допомога на лікування – 15000грн., допомога на
поховання – 8400,00грн., на придбання засобів спецодягу учасникам в зоні проведення АТО -48000,00грн., на
розробку техдокументації на земельну ділянку учаснику АТО 1500,00грн., на вирішення соціально-побутових
потреб – 4200,00грн.
Придбано 10 путівок на суму 15100грн. для оздоровлення дітей міста в таборі «Старт».
Надано пільги на житлово-комунальні послуги учасникам АТО на суму
10757,78грн.
Направлено поточні трансферти до КП «Бериславська ЖЕК-1» - 168094,00грн., до КВУ «Бериславський
водоканал» – 254493грн., до «Бериславтеплокомуненерго» – 329447,00грн.(в т.ч. субвенція на погашення
заборгованості за газ 177000грн.)
Касові видатки по міським заходам складають 37586,05рн. , із них 18667грн. на погашення кредиторської
заборгованості , яка склалася на початок року; на придбання квітів до Дня виведення військ з Афганістану –
200грн.; до Дня визволення міста Берислав – 1500грн.;на День Перемоги – 3470,00грн.; на День захисту дітей –
2539,00грн.; День скорботи – 500,00грн.; День міста – 10000,00грн.; інші – 710,05грн.
На благоустрій міста направлено 103075,37грн. на утримання в чистоті вулиць міста .
На утримання міських бібліотек – 76934,45грн.,на заробітну плату з нарахуванням .
На утримання доріг міста направлено 534830,43грн., із них на погашення кредиторської заборгованості ,
яка склалася на початок року – 23652грн.
На розробку нормативно – грошової оцінки землі з загального фонду міського бюджету направлено коштів
в сумі 16335,24грн.
Видатки по захороненню відходів на стихійному сміттєзвалищу становлять 34500,00грн.
Інші видатки становлять 61909,44грн. із них 38201,31- на утримання інспектора по охороні громадського
порядку; 7189,02грн.- на погашення кредиторської заборгованості за придбанні металопластикові вікна та двері
згідно «Програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , а також осіб
їх числа на 2014-2015роки», 1524грн. - на погашення кредиторської заборгованості за придбані панчохи для
військовослужбовців згідно «Програми підтримки соціальних гарантій військовослужбовців та організації

шефства над військовими частинами, установами Збройних Сил України на 2014 -2015 роки», на експертну
оцінку дома – 14995,11грн.
Направлено субвенцію до державного бюджету для РВ УМВС 4900,00грн.на придбання велосипедів.
Направлено до районного бюджету кошти в сумі 200500грн. : для КУ Бериславська ЦРЛ – 140000грн.на
придбання парового стерилізатора та іншого обладнання; для Бериславської дитячої музичної школи – 50000грн.
на придбання будматеріалів для проведення поточного ремонту учбово-навчальних класів; для КЗ
«Бериславський районний центр ПМСД» - 5500,00грн. на придбання холодильника; для Бериславської ЗОШ №3
– 5000,00грн.на придбання єдиної форми для шкільної команди «Січ»; на оснащення оперативно –
диспетчерської служби обласного територіального центру екстреної медичної допомоги – 116000,00грн.
Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних призначеннях
1799669,33грн., склали 1459155,33грн., що становить 81,08% із них: видатки по платним послугам – 203507,58
грн., інші джерела власних надходжень -53554,55грн. Видатки на утримання доріг в місті – 10585,71грн.,із них
9049,00грн. на погашення кредиторської заборгованості , яка склалася на початок року. На розробку нормативно
– грошової оцінки землі з спеціального фонду міського бюджету направлено коштів в сумі 23604,56грн.
Із бюджету розвитку направлено на : погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту з
заміною вікон в адмін. приміщенні 878,94грн.; на придбання дитячого майданчика -98000грн., направлено
оплата по реконструкції мережі освітлення частини вул. Слобідська, частини вул. Північна, частини вул..
Одеська, вул. Приморська – 99900,00грн.; за роботи по реконструкції мережі освітлення по вул. Херсонська , вул.
Некрасова
– 43060,00грн.,направлено до КП «Бериславська ЖЕК – 1» на погашення кредиторської
заборгованості на капітальний ремонт внутрішньо-будинкової мережі освітлення 50764,20грн.; на капітальний
ремонт мостового переходу – 351823,79грн., на капітальний ремонт доріг балки Кизи - Кирмен,вул. Прикордонна
-19637,00грн., на капітальний ремонт вул.. Приморська – 137021,00грн., на капітальний ремонт внутрішньобудинкових доріг західного мікрорайонну – 158415,00грн., на будівництво газопроводу низького тиску від. вул..
Приморська до 4-ї Мехбригади – 40000,00грн.
Станом на 01.10. 2015 року дебіторська та кредиторська заборгованість по видаткам відсутня.
По доходам дебіторська заборгованість становить 12586,65грн., кредиторська заборгованість 31982,30грн. –
батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ.
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 1 категорії 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.
Постійно проводиться контроль за експлуатацією об'єктів торгівлі та сфери послуг. Виконано будівельні
заходи щодо облаштування прилеглої території тротуарною плиткою в 3 підприємствах, в 2 підприємствах
зроблені пандуси для інвалідних колясок, установлено 8 урн для сміття. 27 підприємств заключили договори з
КП "Бериславська ЖЕК-1" по вивозу сміття. Підприємства торгівлі, які реалізують продовольчу групу товарів
обладнанні холодильним устаткуванням відповідно до норм. За рахунок підприємств відновлено украдених
каналізаційних водопровідних люків 24.
Протягом 2014- 2015 року на території міста працювали439 продовольчий магазин, промислових магазинів 36, кіосків та бутіков -72, АЗС - 4, аптек - 13, ветеринарних кіосків -2, перукарень - 12, майстерень - 9,
підприємств громадського харчування - 13, літніх майданчиків - 7, приймальних пунктів 1, других підприємств 8.
В приміщенням „ Універмагу" та TOB „ Чайка" на орендованих площах працювало 44 підприємця.
Для забезпечення дієвого контролю за станом споживчого ринку міста, тенденціями його розвитку та з метою
координації зусиль виконкому та органів виконавчої державної влади, правоохоронних органів та контролюючих
органів, інспектор по захисту прав споживачів приймав участь у роботі районної координаційної ради з питань
захисту прав споживачів і районної комісії з контролю за рівнем цін на основні продукти харчування, районної
комісії з питань координації міжгалузевих відносин з метою недопущення безпідставного підвищення цін на
продовольчі товари, робочої групи по оперативному вирішенню на місцях питань перевірки формування тарифів
на житлове - комунальні послуги, та перевезенню пасажирів на міському транспорту.
Протягом 2014-2015 років проведені перевірки суб'єктів господарської діяльності, що спеціалізуються на
торгівлі та надання послуг під час, яких проводилась індивідуально роз'яснювальна робота з власниками
торгівельних підприємств та об'єктів сфери послуг. В 2014 році спільно з працівниками санепідемстанції,
ветлікарні, РВ УМВС України проведено 16 рейдових перевірок. В результаті перевірок встановлено порушення
правил торгівлі та надання послуг. В ході перевірок найчастіше виявляються порушення:
продажа товарів без необхідних документів - 40;
відсутність своєчасної та повної інформації про товари та послуги - 6;
реалізація алкогольних товарів неповнолітнім - 8;
реалізація товарів без видачі розрахункового документа, що засвідчують купівлю або надання послуг
12;

порушення правил благоустрою підприємцями -6;
торгівля в невстановлених місцях - 8
За допущені значні порушення 18 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Значна увага
приділялась зверненням споживачів. За рік розглянуто 34 звернення від споживачів, на особистому прийомі було
62 громадян, надано 34 письмових та 31 усних консультацій та роз'яснень. Задоволено в результаті розгляду 6
скарги споживачів за неякісний товар та гарантійний обмін.
Постійно проводиться контроль за експлуатацією об'єктів торгівлі та сфери послуг. Виконані будівельні
заходи по облаштуванню прилеглої території, встановлено 2 урни для сміття, 5 підприємців встановили адресні
таблички на будівлях.
На протязі 2014року проводились рейдові перевірки по дотриманню санітарно - гігієнічного стану на об'єктах
торгівлі та сфери послуг. Виконані доручення міського голови по відновленню каналізаційних та водопровідних
люків, ліквідації стихійних сміттєзвалищ та місць стихійної торгівлі;.
В 2015 році необхідно провести моніторинг звернень мешканців міста по дотриманню Закону України „ Про
захист прав споживачів, дотримання правил торгівлі, водо забезпечення та поливу дачних ділянок.
Вжити заходи спрямовані на унеможливлення реалізації на ринках фальсифікованої та контрабандної
продукції.
Здійснювати заходи з ліквідації торгівлі в неустановлених для цього місцях. Проводити консультативні та
навчальні семінари з підприємцями та споживачами з питань захисту прав споживачів та нових законодавчих
актів по торгівлі.
Оприлюднювати в засобах масової інформації по фактам проведення комплексних перевірок порушень
правил торгівлі.
Сприяти створення мережі фірмових магазинів, створення підприємств оптової торгівлі.
В 2014- 2015 р. в місті приватними підприємцями було відкрито:
-Магазин по продажу непродовольчої групи товарів приватного підприємця Худенко Павла Миколаевича,
розташованого за адресою: м. Берислав, вул. Балка Кизи-Кермен ,7, торгівельною площею 21 м. кв
-Магазин «Чистюля» по продажу побутової хімії приватного підприємця В′юненко Євгена Леонідовича,
розташованого за адресою: м. Берислав, вул. 1Травня 177в, торгівельною площею 54,2 м. кв.
-Магазин «Паляниця» з продажу продуктів харчування ТОВ Бериславський – Хлібозавод в особі директора
Тимощук Ю.М. , розташованого за адресою: м. Берислав, вул. 1Травня 160, торгівельною площею 30 м. кв.
-Магазин «Домашня лавка» з продажу продуктів харчування приватного підприємця Кнутас Людмили Іванівни,
розташованого за адресою: м. Берислав, вул. 1Травня 185, торгівельною площею 30 м.
- Киоск - Козаченко Наталіє Миколаївні, розташованого за адресою: м. Берислав, вул. 1-го Травня (біля
універмагу) , торгівельною площею 6 м. кв.
- Кафе «Ріо» Бочкова Г.С. м. Берислав, вул. Першого Травня 177Б , торгівельною площею 30 м.
В 2016 р. в місті приватними підприємцями буде відкрито:
- Анастюк П.О. маг „ Ковбаси" вул. 1 Травня, 185а
- 30 м.кв.
- Канер С.В. „"Павільйон піцерія" парк ім.. Шевченко
- 30 м.кв.;
- СкорикТ.М. „ Торгівельний павільйон" вул. 1 Травня, 182а
- 50 м.кв.
- Луценко О.О. «магазин Зерно» вул. 1 Травня, 155
- 91м кв.
- Кобец О.О. сітка магазинів з продажу м’ясних виробів.
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 (10538 абонентів), підприємствам, установам і організаціям міста ( 134
абонентів).
На балансі КВУ « Бериславсьбкий водоканал» налічується 14 свердловин, з яких діючих 13, знаходяться в
резерві – 1.
Загальна протяжність водопровідних мереж становить 157 км. Із них 62,8 км або 40% знаходяться в
аварійному стані. Це свідчить, що відновлення водопровідних мереж значно відстає від їх фактичного зносу. Із
існуючих 14 свердловин, 9 свердловин мають 100% знос і працюють понад нормативних термін, а 5 свердловин
мають 20% зносу.
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Потужність каналізаційних каналізаційних мереж становить 55,6 км, із них 30 км. або 54% знаходяться в
аварійному стані. Потужність очисних споруд 10,0 тис. куб.м на добу.
На час проведення реконструкції каналізаційної мережі та очисних споруд
м. Берислава
загальна кількість аварійних витоків стічних вод до Каховського водосховища за 2014 рік, які неможливо вивезти
асенізаційними автомобілями, становить 9268,24 м. куб./рік.
Основні завдання на 2015 рік:
Роботи за рахунок державного бюджету:
Реконструкція очисних споруд м. Берислава
- 33 000 000,00 грн. не виконано

Роботи за рахунок місцевого бюджету:
1. Придбання частотного перетворювача
2. Заміна ламп накалювання на енергозберігаючих ламп 32Вт
для вуличного освітлення - 50 шт.
3500,00 грн.
3. Заміна ламп накалювання на енергозберігаючих ламп,32Вт
для вуличного освітлення - 50 шт.
4. Придбання автокрану
.
150 000,00 грн.
Роботи за рахунок власних коштів:
1. Заміна глибинних насосів (ВНС) на свердловинах №№ 2,4).
2. Провести хлорування водопровідних мереж м. Берислава
3. Ревізія водопровідних оглядових колодязів.
4. Ревізія водопровідних оглядових колодязів
5. Ревізія запірної арматури водопровідної системи м. Берислава.
6. Ремонт електрообладнання екскаватора.
7. Капітальний ремонт водопровідної мережі дитячого
садка « Колобок – 8м..
8.Капітальний ремонт самотічного каналізаційного колектора
по вул. Приморська – 270 м.
9. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Садова - 70 м.
10. Капітальний ремонт водогону по вул.. 1 Травня, 423 – 6 м.
11. Заміна засувки Д-200 на ВНС.
12. Заміна глибинних насосів артсвердловини № 11.

не виконано.
не виконано
не виконано
не виконано
виконано
не виконано
виконано
виконано
виконано
виконано
виконано
виконано
виконано
виконано
виконано
виконано

ЖИТЛОВИЙ ФОНД
На балансі КП «Бериславська ЖЕК – 1» знаходиться 90 житлових будинків,
із них 56 будинків
благоустроєні
1. Ремонт холодного водопостачання – 9 систем: вул.. Одеська,69; вул.. 1 Травня, 185,237; вул.. К.
Маркса,9а;, вул.. Леніна, 265,269,352а; вул.. Херсонська,110а, вул.. Губайдуліна,71.
2. Ремонт системи водовідведення – 10 систем: вул.. Белгородська,4; вул.. Одеська,69; вул.. Губайдуліна,67;
вул.. Леніна,248, 291; вул.. Урицького,10; вул.. Смеричинського,11; вул.. Комінтерна,54; вул.. 1 Травня,185, 187.
3. Ремонт покрівель: вул.. Леніна, 216,265,275,269,271,291;
вул..1 Травня,237,185,187; вул.. Урицького,
10,15; вул.. Комінтерна,54;
вул.. Губайдуліна,69.
4. В панельних будинках виконано герметизацію швів стінових панелей.
5. Проведена герметизація інженерних вводів та перевірка димовентиляційних каналів.
6. Відремонтовано в 2-х будинках електрощитові. ПТО електрообладнання проводиться згідно графіку.
На поточний ремонт освоєно 450 тис.грн.
БЛАГОУСТРІЙ
На виконання робіт по благоустрою міста за 9 місяців 2015 р. з міського бюджету направлено коштів на
103075,37 грн., із них: на вивіз сміття – 89973,98грн., на утримання робітників з центру зайнятості на
оплачуваних громадських роботах - 13101,39грн.
САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСТА
Вивезення твердих побутових відходів та надання послуг із збирання підбирання та вивезення сміття з
громадських місць та вулиць проводиться згідно графіку затвердженого виконкомом міської ради. За 2015 рік
вивезено 17800 куб м. ТПВ та 5500 куб м. вуличного змету.
Охоплено договорами: приватний сектор – 2756, підприємці 186.
З міського бюджету виділено на благоустрій міста 250 тис. грн..
Виконано роботи по:
1. вивозу вуличного змету;
2. вивозу сміття з громадських місць;
3. косіння трави;
4. розчистка доріг від снігу;
5. обрізка дерев та гілок.
Проводилось планування міського сміттєжзвалища, ліквідовано стихійне сміттєзвалище – східна частина
міста ( ферми КП « Славутич») вул.. Овражна
( КСП « Прибережний»), район старої заправки (
траса), вул.. Слобідська.
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.
Станом на 01.12.2015 рік з Бериславською міською радою укладено 47 договорів оренди землі на загальну
площу 88,9866 га.
В 2015 році виготовлена Технічна документація з нормативної грошова оцінка земель міста Берислава,
яка вступає в дію з 01.01.2015 року.
З приводу цього необхідно буде вжити заходи щодо внесення змін в діючі договори оренди землі, як за
згодою сторін так і в судовому порядку.
Розв’язання проблем, пов’язаних з раціональним використанням та охороною земель на території міста
Берислав, необхідно здійснити шляхом:
-

встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці - міста Берислава;
інвентаризації земель населеного пункту;
встановлення меж водоохоронних зон та прибережних смуг;
оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками
комунальними установами;
проведення робіт з берегоукріплення ділянок вздовж Каховського водосховища;
розроблення актуальних топографічних планів населеного пункту масштабів 1:2000 та 1:5000;

-

розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та
впорядкування угідь.
Інформація
про фактичне та заплановане надходження коштів за землю .
Фактично надійшло в
2015 р.

Заплановано в 2016 р.

Орендна плата , тис. грн.
Юридичні особи

1 632,46

1 400,00

Фізичні особи

139,40

91,100

Земельний податок,тис.грн.
Юридичні особи

268,82

250,60

Фізичні особи

118,32

118,00

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.
Проектна
Кількість
дітей
Кількість діючих груп
потужність
середньорічна(І квартал)
Груп

місць

2014

2015

планова

Дошкільний
10
162
10
10
240
навчальний заклад №3
Дошкільний
6
97
4
4
123
навчальний заклад №4
Дошкільний
4
55
3
3
94
навчальний заклад №5
ВСЬОГО
20
314
17
17
457
ДНЗ № 3 ясли 36 дітей
ДНЗ № 3 сад 127 дітей
ДНЗ № 3 санаторна група 29 дітей
ДНЗ №3 спеціальна 48 дітей
ДНЗ № 4 ясли 22 дітей.
ДНЗ № 4 сад 101 дітей
ДНЗ № 5 ясли 21 дітей.
ДНЗ № 5 сад 73 дітей.
Бюджетні призначення спрямовані на утримання дошкільних закладів освіти протягом
Заробітна плата з нарахуванням – 3179052,01 грн.
харчування - 314261,16 грн. із загального фонду 190483,19 батьківської плати
транспорт – 23130,00 грн.
відрядження оплата комунальних послуг:
оплата електроенергії - 107333,55 грн.
природній газ - 429825,75 грн.

фактично
144
66
55
265

9 місяців 2015 року:

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 9
місяців 2015 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

