
 
Звіт секретаря міської ради про роботу виконавчих органів Білгород-
Дністровської міської ради та про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами міської ради за 2019 рік 

 

Бюджет та економічний розвиток Білгорода-Дністровського 

 Бюджетна політика 

Бюджетна політика міста Білгорода-Дністровського в 2019 році  

спрямована на збільшення фінансових ресурсів міста та оптимізацію витрат. 

Бюджет міста Білгорода-Дністровського на 2019 рік, затверджений 

рішенням  Білгород-Дністровської  міської  ради  від 21 грудня  2018  року 

№736-VII, формувався з урахуванням внесених змін до Бюджетного та 

Податкового кодексів України і був затверджений в сумі 498 764,931 тис. грн., у 

тому числі загальний фонд заплановано в сумі 486 892,700 тис. грн., 

спеціальний – 11 872,200 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 30,0 тис. 

грн. 

Доходи місцевих бюджетів становлять фінансову основу місцевого 

самоврядування. Дохідна частина міського бюджету міста Білгорода-

Дністровського за 2019  рік з урахуванням трансфертів складає 522 823,0 тис. 

грн., що на 25 141,7 тис. грн (або на 5,1%) більше ніж у минулому році, в тому 

числі: 

- загальний фонд (без урахування трансфертів) становить  260 278,9 тис. грн, 

уточнений річний план виконано на 100,9 %, отримано бюджетом більше плану 

в сумі 2 320,1 тис. грн. В порівняні з  2018 роком до бюджету міста надійшло 

більше коштів на суму 33 091,9 тис. грн., темп росту до 2018 року – 114,6%.; 

(Довідково: надходження за 2018 рік – 227 187 тис. грн, темп росту до 2017 року – 113,8%, 

надходження за 2017 рік – 199 561,9 тис. грн, темп росту до 2016 року – 142,4%). 

- спеціальний фонд (без урахування трансфертів) становить  13 486,0 тис. грн, 

уточнений річний план виконано на 117,5% , отримано бюджетом більше плану 

в сумі 2 005,9 тис. грн.  В порівняні з  2018 роком до бюджету міста надійшло 

менше коштів на суму 3 428,1 тис. грн, темп росту до 2018 року – 79,7%. 



Зазначене обумовлено зменшенням надходження коштів від продажу землі, від 

відчуження комунального майна, коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста та власних надходжень бюджетних установ (за рахунок 

реорганізації КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня») . 

(Довідково: надходження за 2018 рік – 16 914,0 тис. грн, темп росту до 2017 року – 140,7%, 

надходження за 2017 рік – 12 21,2 тис.  грн, темп росту до 2016року – 124,6%). 

- офіційні трансферти становлять 249 058,1 тис. грн, темп росту до 2018 року – 

98,2%, з них: 

(Довідково: надходження за 2018 рік – 253 580,3 тис. грн, темп росту до 2017 року – 110,4%, 

надходження за 2017 рік – 229 646,9 тис. грн, темп росту до 2016 року – 122,0%). 

- освітня субвенція – 78 938,1 тис.грн.; 

- медична субвенція – 40 688,0 тис.грн.;         

- субвенції з місцевих бюджетів – 121 348,0 тис.грн; 

- субвенції бюджету розвитку – 8 084,0 тис.грн. 

У загальній структурі доходів ключовими джерелами наповнення  бюджету 

міста Білгорода-Дністровського (без урахування трансфертів) є: 

у складі загального фонду: 

- податок на доходи фізичних осіб – 61,8% (надійшло до бюджету міста – 

160 866,7 тис.грн); 

- єдиний податок – 16,4%  (надійшло  до бюджету міста – 42 706,3 тис.грн); 

- плата за землю – 9,7% (надійшло до бюджету міста –  25 272,6 тис.грн); 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3,5% (надійшло  

до бюджету міста – 9 033,4 тис.грн); 

у складі спеціального фонду: 

- власні надходження бюджетних установ – 87,6% (надійшло до бюджету міста 

– 11 811,4 тис.грн); 

- бюджет розвитку – 8,5% (надійшло до бюджету міста – 1 147,8 тис.грн). 

  Доходи міського бюджету на 1 особу – 10 745 грн. 

Власні надходження загального фонду бюджету на 1 особу – 5 350 грн. 



Структура доходів бюджету

 м. Білгорода-Дністровського за 2019 рік (тис. грн)

Доходи від 

операцій з 

капіталом; 462,4; 

0,1%

Трансферти; 

249058,1; 47,6%

Цільові фонди; 

38,0; 0,001%
Неподаткові 

надходження; 

21487,1; 4,1%

Податкові 

надходження; 

251777,4; 48,2%

 

 

Видатки бюджету міста Білгорода-Дністровського за 2019 рік з 

урахуванням трансфертів з інших бюджетів та власних надходжень бюджетних 

установ склали 520735,7 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду 

бюджету –  465693,0 тис.грн, та видатків  спеціального фонду – 55042,7 тис.грн. 

Для забезпечення фінансування капітальних видатків в бюджеті міста 

Білгорода-Дністровського було проведено передачу коштів із загального фонду 

бюджету до спеціального фонду бюджету  в сумі 29442,23 тис.грн.  

Найбільш питому вагу загального обсягу видатків бюджету (520 735,7 тис. 

грн.) складають видатки на фінансування галузей соціально-культурної сфери – 

79%, а саме галузі освіта – 39%, видатки на житлово-комунальне господарство 

(54 020,9 тис. грн.) склали 10%, діяльність органів місцевого самоврядування 

(41 023,5 тис. грн.) 8%. 

 

 

 



 

 

 

За економічною ознакою майже половина загального обсягу видатків 

– це витрати на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ 

міста, надання державної допомоги, пільги, житлових субсидій та інших виплат 

населенню. В цілому на захищені статті спрямовано 425 273,1 тис. грн., що 

становить 81% загального обсягу видатків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В видатках спеціального фонду бюджету (55042,7 тис.грн) 

найбільшу питому вагу мають видатки бюджету розвитку (видатки на 

проведення  капітальних ремонтів та реконструкції об’єктів 

комунальної власності міста, та придбання основних засобів) – 

42 457,4 тис.грн. (з них 29 442,2 за рахунок передачі коштів с 

загального фонду); власні надходження бюджетних установ – 11 992,2 

тис.грн; природоохоронний фонд –  585,1 тис.грн.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічний розвиток 

Програма економічного та соціально – культурного розвитку міста 

Білгород – Дністровського на 2017 – 2019 роки:  

З метою зростання добробуту і підвищення якості життя населення за 

рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 

підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого 

зростання стандартів та показників економічного розвитку, збільшення обсягу 

внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери, 

протягом звітного періоду управлінням економічного розвитку здійснено роботу 

щодо розробки у співпраці з національним уповноваженим рейтинговим 

агентством «Кредит – Рейтинг»  інформаційної брошури «Інвестиційний 



потенціал м. Білгород-Дністровський» (розроблення та друк брошури тиражом 

500 екземплярів). 

 
 

Підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів про місто 

Білгород – Дністровський, рекламно – іміджевої продукції  (календарі, 

блокноти, щоденники, ручки, пакети). 

Протягом звітного періоду підготовлено проект Програми соціально – 

економічного та культурного розвитку міста Білгород – Дністровського на 2020 

–2022 роки. Під час роботи над складанням проекту Програми розпорядженням 

міського голови від 13 вересня 2019 року №149 «Про створення Робочої групи з 

підготовки проекту Програми соціально–економічного та культурного розвитку 

міста Білгород – Дністровського на 2020–2022 роки» створено Робочу групу та 

розроблено Положення про неї.  

До складу Робочої групи включені заступники міського голови та 

керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів, депутати міської ради 

– голови постійних комісій. 

За основу, щодо розроблення програми прийнято формат Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2019 рік, 

затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 21.12.2018 року №834-VІІ. 



До управлінь, відділів та структурних підрозділів Білгород-Дністровської 

міської ради направлено листи – запити щодо надання пропозицій до Програми 

соціально–економічного та культурного розвитку міста Білгород – 

Дністровського на 2020 – 2022 роки. 

Отриману інформацію згруповано за тематикою, напрямами та викладено 

у Проекті програми. 

Протягом звітного періоду управлінням презентовано проект Стратегії 

розвитку міста Білгорода-Дністровського до 2028 року, яка підготовлена 

 спеціалістами Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України.  

Стратегія розвитку міста Білгорода-Дністровського до 2028 року 

оприлюднена на офіційному сайті  міста, викладено на платформі електронної 

демократії ЕДЕМ в розділі консультації з громадськістю. Отримані від 

мешканців міста пропозиції опрацьовано. 

На 2020 рік заплановано: 

- продовжити роботу щодо розробки інвестиційного паспорту м. Білгород-

Дністровський (у співпраці з національним уповноваженим рейтинговим 

агентством «Кредит – Рейтинг») та видання його на українській та англійській 

мовах; 

- підготувати та провести публічну презентацію Програми соціально –  

економічного та культурного розвитку міста Білгород – Дністровського на 2020 

– 2022  роки з подальшим її погодженням на засіданні виконавчого комітету та 

затвердженням на сесії міської ради; 

- підготувати та провести публічну презентацію Стратегії розвитку міста 

Білгорода-Дністровського до 2028 року з подальшим її погодженням на 

засіданні виконавчого комітету та затвердженням на сесії міської ради. 

Реалізація Стратегії розвитку міста Білгорода-Дністровського до 2028 року 

відбувається поетапно. Першим етапом є розробка та затвердження Плану 

заходів із реалізації у 2020- 2023 роках Стратегії розвитку міста Білгорода-

Дністровського до 2028 року.  Розробка Плану заходів відбуватиметься із 



залученням всіх структурних підрозділів міської ради (відділів та управлінь)  

організацій і підприємств, громадських організацій та інших. 

Комплексна програми розвитку туризму у місті Білгород – 

Дністровський на 2016 – 2020 роки та робота сектору туризму: 

- розроблено та виготовлено українсько–англійський історичний путівник 

«Прогулянка вулицями старого Аккермана»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спільно з 

Одеською 

обласною державною адміністрацією організовано та проведено промоційний 

тури для туроператорів країн Скандинавії;  

- прийнято участь у підготовчому етапі реалізації проекту регіонального 

розвитку, який реалізуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від Європейського Союзу (секторальна економіка) - «Створення та 

просування комплексного туристичного продукту міста Білгород-Дністровський 

Одеської області». 

- за сприянням Одеської обласної державної адміністрації об’єкт «Тіра – 

Білгород» включено до попереднього Списку ЮНЕСКО;  

- прийнято участь в організації та проведенні просвітницького фестивалю 

«З країни в Україну». 

З метою збереження археологічної пам’ятки Національного значення 

«Городище Тіра – Білгород» до Комплексної програми розвитку туризму на 



2016 -2020 роки у м. Білгород – Дністровському внесено зміни, якими 

передбачено виділення коштів на розробку проектної документації з консервації 

та музеєфікації археологічної пам’ятки національного значення «Городище Тіра 

– Білгород».  

Розвиток міжрегіональних та міжнародних зв’язків міста у сфері туризму, 

здійснювався шляхом поновлення старих та встановлення нових контактів з 

потенційними містами побратимами. За результатами проведеної роботи 

підписано Договір про співпрацю між районом Балчова (провінція Ізмір, 

Турецька Республіка) та містом Білгород – Дністровський. 

- прийнято участь у грантовому конкурсі Українського культурного фонду – 

Створення інноваційного культурного продукту. Індивідуальні проекти. Подано 

проект «Створення мобільного додатку "Antique Thira Guide». 

- здійснено коригування Плану місцевого економічного розвитку в рамках 

Ініціативи «Мери за економічне зростання», з урахуванням пріорітетеного 

напрямку розвитку туризму. Подано піврічний звіт по реалізації Плану, який 

успішно  прийнято. 

- розроблено та подано грантову заявку до грантової програми Actors of 

Urban Change. Сума гранту 13 тис. євро; 

- проведено заходи з відзначення Всесвітнього дня Туризму, проведено 

відкриті уроки у навчальних закладах на тему «Україна – неймовірна», та 

безкоштовні промо – екскурсії для популяризації маршруту «Прогулянка 

вулицями старого Акермана». 

- прийнято участь у конкурсному відборі проектів до Стратегії розвитку 

Одеського області на період 2021 – 2027 років.  

- розроблено та подано на розгляд Одеської обласної державної 

адміністрації 3 проєкти: 

а) створення майданчику для проведення фестивалів та загальноміських заходів 

«І Причал» на суму 1639,0 тис. грн; 

б) «Збереження та популяризація пам’ятки національного значення – 

археологічного розкопу «Городище Тіра – Білгород» на суму 1584,0 тис. грн; 



в) створення паркового історико–культурного комплексу у місті Білгород – 

Дністровський  на суму 21 млн. грн;  

- Здійснено аналіз «Комплексної програми розвитку туризму у м. Білгород 

– Дністровський на 2016 – 2020 роки», за результатами чого підготовлено 

внесення відповідних змін до Програми на 2020 рік, та розширено перелік 

заходів, обсяг фінансування яких сягає 992 тис. грн. 

Протягом звітного періоду із загального бюджету фінансування Програми 

55 тис. грн використано 15 тис. грн, решта коштів направлена на забезпечення 

розвитку міжрегіональної та міжнародної діяльності.  

В рамках проєкту «Регіональний фонд Східного партнерства з питань 

реформи державного управління» та ініціативи «Громадська участь в місцевих 

бюджетах», 22 серпня 2019 року проведено тренінг «Громадська участь в 

місцевому бюджетуванні» та в місцевий газеті "Торнадо" здійснено публікацію 

за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH, що діє за дорученням Федерального міністерства економічного 

співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). 

 

Програма підтримки малого та середнього підприємництва: 

З метою поліпшення розвитку підприємницької діяльності в місті, у 

березні 2019 року рішенням Білгород-Дністровської міської ради затверджено 

«Програму розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва у місті 

Білгород – Дністровський на 2019 – 2021 роки». 

У вересні 2019 року управлінням економічного розвитку проведено 

конкурс у сфері підприємницької діяльності з нагоди святкування дня 

підприємця, що направлений на виявлення найкращих представників 

підприємницьких структур – торгівлі, ресторанного господарства, послуг та 

виробництва, рекламування їх досягнень, створення сприятливого клімату для 

налагодження співробітництва державних органів, громадських організацій та 

установ для подальшого розвитку підприємницького сектору в місті. Так 



почесними пам’ятними грамотами були нагороджені п'ятнадцять підприємців 

міста за такими номінація: 

- підприємець року; 

- підприємство року у галузі виробництва; 

- підприємець року у галузі торгівлі; 

- підприємство року у галузі громадського харчування; 

- підприємець року у галузі освіти; 

- підприємець року у галузі культури та спорту; 

- підприємець року у галузі побутового обслуговування; 

- підприємець року у галузі охорони здоров’я; 

- підприємець року у галузі малого бізнесу; 

- молодий підприємець; 

- краще підприємство у створенні інфраструктури міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом звітного періоду проведено два семінари для  представників 

малого бізнесу щодо норм чинного законодавства у сфері торгівлі, побутових 

послуг, санітарного, трудового законодавства. 

Задля розширення ринків збуту для підприємців протягом 2019 року на 

території міста Білгород-Дністровського було організовано та проведено 8 

ярмарок, на які були залучені товаровиробники міста, сусідніх міст та районів.  



 

Робота сектору у справах захисту прав споживачів: 

Протягом 2019 року до сектору у справах захисту прав споживачів 

управління економічного розвитку звернулося 230 громадян. 

Громадяни зверталися з питаннями про порушення правил торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами, правил торгівлі на міському 

ринку, за допомогою у поновленні їхніх прав як споживачів послуг (житлово-

комунальних, банківських, телекомунікаційних, а також послуг по 

виготовленню меблів, металопластикових конструкцій, послуг з ремонту взуття, 

складної побутової техніки, хімічної чистки, мобільних телефонів та інших) або 

взагалі на їх ненадання чи надання не в повному обсязі. 

Усі звернення та скарги розглянуто в строки, згідно чинного 

законодавства. Всім заявникам було роз’яснено діюче законодавство про захист 

прав споживачів та надані юридичні консультації спільно з фахівцями 

юридичного відділу. Враховуючи велику кількість звернень протягом року, 

спеціалістами сектору організовано та проведено семінар щодо дотримання та 

виконання Закону України «Про захист прав споживачів» підприємцями, що 

займаються підприємницькою діяльністю в Білгороді-Дністровському за участю 

представників Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській 

області та управління Держпродспоживслужби в Білгород-Дністровському 

районі. Для підприємців міста та району, які здійснюють сезонну виїзну 

торгівлю баштанними культурами, організовано та проведено семінар щодо 

дотримання правил торгівлі плодоовочевою продукцією та баштанними 

культурами. 

При розгляді звернень споживачів протягом 2019 року надана допомога в 

поверненні коштів за неякісні товари та послуги, а також у виплаті неустойки за 

затримку виконання законних вимог споживачів на загальну суму 49178 грн. 

Проведені рейди і перевірки щодо стихійної торгівлі та торгівлі шаурмой.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щотижня (понеділок, вівторок, середа, четвер з 09:00 до 12:00год.) 

проводиться особистий прийом та надання консультацій  у приміщенні ЦНАПа 

перший поверх, зал №1 за адресою: вул. Єврейська,21.  

Сайт Білгород-Дністровської міської ради містить всю необхідну 

інформацію для громадян міста, в який викладені матеріали для допомоги щодо 

захисту їх прав як споживачів. 

 

Громадський бюджет (Бюджету участі): 

 

За 2019 рік було проведено 2 періоди подачі проектів Громадського 

бюджету (Бюджету участі).  В першому подавалися проекти для реалізації у 

2019 році, в другому періоді подавалися проекти для реалізації у 2020 році. 

Перший етап – реалізація проектів  у 2019 році: 

- подано: 9 проектів; 

- допущено до голосування: 6 проектів; 

- проектів–переможців: 4 (2 великі та 2 маленькі). 

Великі проекти: 

1. “Красиве і зручне шкільне подвірʼя ЗОШ №4”. 

2. “Дороги моєї мрії”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малі проекти:  

1. “Реконструкція дитячого спортивно-ігрового майданчику по вул. Анісімова, 4 

та вул.Плавнєва, 97”. 

2. “Дитячий майданчик на березі 

Дніс

тров

ськог

о 

лима

ну.” 

 

 

 

Другий етап – реалізація проектів у 2020 році: 



- подано: 19 проектів; 

- допущено до голосування: 19 проектів; 

- проектів–переможців: 4 (2 великі та 2 маленькі). 

Великі проекти: 

1. “Сучасний спортивний майданчик — запорука успішного майбутнього”. 

2. “Дороги нашого міста (Капітальний ремонт тротуарів до корпусу початкової 

школи ЗОШ №4)”. 

 

Малі проекти: 

1. “Затишна альтанка (на базі НВК Школа-сад)”. 

2. “Спортивний комплекс WORKOUT 

(на базі ЗОШ №6)”. 

 

 

 

 

 

На перше січня 2020 року по всім проектам – переможцям проводилася 

робота по підготовці проектної документації. 



Були проведені такі заходи щодо проведення Громадського бюджету у 

місті: 

-інформаційно-освітня кампанія; 

-подання проектів; 

- перевірка проектів; 

- вибір проектів для подальшої реалізації; 

- голосування за проекти; 

- підрахунок результатів; 

- визначення проектів-переможців . 

За період інформаційно-освітньої кампанії були проведені такі заходи: 

 оголошення на офіційному сайті Білгород-Дністровської міської ради; 

 оголошення на міському ринку через гучномовець; 

 друк інформаційних плакатів та біг-бордів; 

 брифінг на місцевому телебаченні; 

 проведення семінарів для допомоги при написанні мешканцями міста 

проектів Громадського бюджету (Бюджету участі); 

 особисті зустрічі з авторами проектів. 

Усі етапи проведення Громадського бюджету проводилися спільно з 

Координаційною радою Білгород-Дністровської міської ради. 

 

Виконання повноважень здійснення державного контролю за 

додержанням законодавства про працю:  

Відповідно до повноважень відділу з питань додерження законодавства 

про працю за 2019 рік: 

- в серпні 2019 року підприємствам, установам, організаціям та фізичним–

особам підприємцям міста було направлено 95 листів з вимогою погасити  

заборгованість до місцевого бюджету. Станом на 01.01.2020 р. заборгованість 

зменшена по 23 боржникам на 689,7 тис. грн.; 

- проведена робота по залученню підприємств, які зареєстровані в інших 

регіонах України, що мають структурні підрозділи на території міста, до сплати 



ПДФО до міського бюджету. Проведено роботу зі сплати ПДФО до бюджету 

міста з 12 підприємствами, надійшло ПДФО за звітний період в розмірі 723,1 

тис. грн. На сьогоднішній день проводиться робота з 6 підприємствами по 

сплаті ПДФО до міського бюджету;  

- проведено 5 інспекційних  відвідувань підприємств з питань додержання 

законодавства про працю. Застосовано штрафів на суму 183,6 тис. грн., 

сплачено до міського бюджету 159,4 тис. грн.; 

- відповідно до п.33 Порядку №295 проведено 17 відвідувань роботодавців з 

метою інформування їх та працівників про найбільш ефективні способи 

дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у 

тому числі щодо оформлення трудових відносин, легалізовано 181 особу після 

заходів із щомісячною сумою загальної нарахованої заробітної плати в розмірі 

770,5 тис. грн. (ПДФО 18% - 138,7 тис. грн., ЄСВ – 169,5 тис. грн.); 

- протягом звітного періоду  постійно проводився моніторинг рівня середньої 

заробітної плати по видах економічної діяльності; 

- прийнято участь у 2 засіданнях комісій з питань легалізації заробітної плати та 

зайнятості населення. На засідання комісії запрошувались керівники 

підприємств щодо виявлення ознак порушень трудового законодавства. 

Заслухано 10 керівників підприємств, що мінімізують витрати на оплату праці, 

по яких середня заробітна плата значно нижча середньої заробітної плати за 

видами економічної діяльності у регіоні;  

- здійснювався прийом громадян з питань щодо додержання законодавства про 

працю. 

 

Робота з комунальними підприємствами та інша діяльність відповідно до 

Положення про управління: 

На виконання ст. 17, 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» затвердження фінансових планів комунальних підприємств та 

контроль за їх виконанням (здійснення аналізу фінансово–господарської 

діяльності за відповідний звітний період), впродовж 2019 року управлінням 

економічного проведено: 



- підготовка економічного обґрунтування та проектів рішень на розгляд 

виконавчого комітету щодо встановлення тарифів на комунальні, транспортні та 

інші послуги;   

- виконання рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської 

ради від 07.03.2017 року № 76 «Про умови та розміри оплати праці керівників 

підприємств, заснованих на комунальній власності» та внесення змін до нього; 

- виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 20.04.2017 р. 

№291-VІІ «Про впровадження електронних закупівель в                                                     

місті Білгород-Дністровський» та внесення змін до нього; 

 - підготовка до затвердження на сесії міської ради Порядку використання 

коштів резервного фонду міського бюджету м. Білгород-Дністровський у 

зв’язку з внесенням змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету»; 

- підготовка проектів рішень виконавчого комітету про виділення коштів з 

резервного фонду міського бюджету згідно з рішенням Білгород - Дністровської 

міської ради від 27.06.2019 року №929-VII «Про затвердження Порядку 

використання коштів резервного фонду міського бюджету м. Білгород-

Дністровський»; 

- підготовка до затвердження на сесії міської ради Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальними 

некомерційними підприємствами Білгород-Дністровської міської ради; 

- підготовка до затвердження в новій редакції на сесії міської ради 

статутів КП «Акермантурінвест» та КП «Асорті», доповнення кодів за КВЕД 

КП «Акермантурінвест» та КП «Асорті»; 

- підготовка проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, 

розпоряджень Білгород-Дністровського міського голови з інших питань в межах 

компетенції Управління. 

 

Управління комунальною власністю та земельні відносини 



Управління комунальної власності міської ради є одним із найважливіших 

структурних підрозділів міської ради, якому надані повноваження, що 

стосуються наповнення міського бюджету, за рахунок управління майном 

територіальної громади м. Білгорода-Дністровського, що в цілому впливає на 

розвиток міста. В структуру Управління комунальної власності Білгород-

Дністровської міської ради входить два відділи: відділ з питань земельних 

відносин та відділ з питань оренди нерухомого майна комунальної власності.  

Показники роботи Управління комунальної власності з питань земельних 

відносин 

Основним завданням відділу є врегулювання питань у сфері земельних 

відносин та упорядкування земельних відносин згідно чинного законодавства з 

метою досягнення раціонального та ефективного використання земель на 

території міста. Впродовж 2019 року до міської ради надійшло 1027 звернень 

від фізичних та юридичних осіб з приводу вирішення земельних питань, які 

було надано на опрацювання до відділу з питань земельних відносин 

управління комунальної власності через відділ по роботі зі зверненнями 

громадян, загальний відділ міської ради та Центр надання адміністративних 

послуг. 

За результатами прийнятих рішень про передачу земельних ділянок у 

власність громадянам в межах безоплатної приватизації земель, було передано у 

власність земельні ділянки загальною площею 10,2222 га, з них:   

- з цільовим призначенням «для будівництва індивідуальних гаражів» передано 

60 громадянам загальною площею 0,2252 га; 

- з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 160 громадянам 

загальною площею 9,9970 га. 

На підставі прийнятих рішень про передачу в оренду земельних ділянок 

суб’єктам господарювання на території міста, було підготовлено 34 проекти 

договорів оренди земельних ділянок, які було зареєстровано у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у відповідності до 



Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень».  

Також здійснено реєстрацію первинного права комунальної власності 

територіальної громади на земельні ділянки у кількості 29 у відповідності до 

вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень».  

Інформація щодо організації проведення земельних торгів 

Проведення земельних торгів у місті Білгород-Дністровський є одним із 

найвагоміших напрямків діяльності з метою збільшення надходжень коштів 

міського бюджету, залучення інвесторів, що у свою чергу призведе до 

підвищення туристичної привабливості та загального розвитку міста. 

Відповідно до рішення Білгород-Дністровської міської ради № 297-VII від 

20.04.2017 року було створено Постійно діючу комісію з підготовки земельних 

торгів в м. Білгород-Дністровський та затверджено її персональний склад, яка є 

правомочною та активно працювала у 2019 році. 

 

Відповідно до розроблених Управлінням комунальної власності проектів 

рішень за результатами роботи Постійно діючої комісії з підготовки земельних 

торгів в м. Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровською міською радою 

були прийняті рішення №833-VII від 28.03.2019 року, та №991-VII від 



29.08.2019 року, щодо проведення земельних торгів з продажу права оренди 

земельних ділянок по вул. Маяковського, 57-а площею  

3,9384 га та по вул. Маяковського, 57-б, площею 3,2796 га в м. Білгород-

Дністровський за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. Так, на земельні торги у 2019 році 

було виставлено 2 лота.За результатами земельних торгів було здійснено продаж 

права оренди на Лот № 2, земельної ділянки за адресою: Одеська область, м. 

Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57-б, площею 3,2796 га, 

кадастровий номер 51103000000:01:008:1157. Стартова ціна продажу права 

оренди складала 301 264,00 грн. у рік. Орендна плата за Лот № 2, за 

результатами торгів, була встановлена у розмірі 304 276,00 грн. за рік, що 

складає 3,03% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.   

Для участі у земельних торгах з продажу права оренди на лот № 1 по вул. 

Маяковського, 57-а, площею 3,9384 га, не було зареєстровано жодного 

учасника, тому продаж права оренди зазначеної земельної ділянки залишається 

актуальним на 2020 рік. 

Впродовж 2018-2019 років шляхом проведення земельних торгів на 

території Білгород-Дністровської міської ради було продано право оренди трьох  

земельних ділянок загальною площею 3,8536 га, серед яких: земельна ділянка 

по вул. Єврейська, 1, кадастровий номер 5110300000:01:002:0791, орендар ОК 

«ЦИТАДЕЛЬ», площею 0,1500 га за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, та дві земельні ділянки за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а саме: земельна ділянка по 

вул. Гагаріна, 25 «а», кадастровий номер 5110300000:01:008:1155, орендар ТОВ 

"ТІРАТЕК", площею 0,4240 га. та земельна ділянка по вул. Маяковського, 57-б, 

кадастровий номер 51103000000:01:008:1157, орендар ВАТ «Промислова група 

«БРЕСКУЛ» площею 3,2796 га. 



 

 

Загальна сума надходжень за результатами  

проведення земельних торгів складає: 
Рік Сума надходжень до міського бюджету Площа, га 

2018 152 286,15 грн. 0,5740 

2019 304 276,00 грн. 3,2796 

 

Інформація щодо надходжень коштів до міського бюджету 

за 2019 року, також у порівнянні із 2016, 2017 та 2018 роками 

На постійному контролі управління комунальної власності знаходиться 

питання надходження коштів до міського бюджету від сплати земельного 

податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, які надані 

у власність/користування, в тому числі на умовах оренди юридичним особам, 

фізичним осіб-підприємцям та громадянам на території міста на підставі 

договорів оренди земельних ділянок, тимчасових угод про плату за землю, 

договорів про відшкодування коштів за фактичне використання земельних 

ділянок, укладених з ініціативи користувачів земельних ділянок. 

Всього в наявності діючих договорів оренди земельних ділянок, укладених 

між міською радою та юридичними особами, фізичними особами-

підприємцями, громадянами - 452, з яких 32 договорів зареєстровано з початку 

2019 року. 

Загальна площа земельних ділянок комунальної власності, які передані в 

оренду згідно всіх договорів оренди становить 130,7967 га. 

 

Аналіз надходжень до міського бюджету від орендної плати 

 за 2016, 2017, 2018 та за 2019 рік 

Рік 
Сума надходжень до міського бюджету за рахунок сплати орендної 

плати  

2016 11 817 979,27 



2017 14 287 317,84 

2018  13 350 296,76 

2019 11 272 822,81 
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Аналіз надходжень до міського бюджету від сплати земельного податку 

 за 2016, 2017, 2018 та за 2019 рік 

Рік 
Сума надходжень  

за рахунок земельного податку 

2016 6 853 059,87 

2017 8 608 237,34 

2018 9 329 793,02 

2019 13 999 764,76 
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Управлінням комунальної власності проведена претензійна робота із 

суб’єктами господарювання з приводу укладення тимчасових угод про плату за 

. 



землю (договорів про відшкодування збитків за фактичне використання 

земельних ділянок), що укладаються до моменту укладення основних договорів 

оренди. За результатами даної роботи було укладено 3 угоди про плату за землю 

на земельні ділянки загальною площею 0,0765 га, від сплати за користування 

якої до міського бюджету щомісяця надходить 1590,79 грн. Решта орендарів, з 

якими була проведена претензійна робота, а також консультації, звернулися до 

управління комунальної власності з метою підготовки проекту основного 

договору оренди у відповідності до прийнятих рішень міської ради щодо 

передачі в оренду земельних ділянок. 

До міського бюджету надходять також кошти від продажу земельних 

ділянок. Всі дані наведені в таблиці нижче. 

 

Відомості про надходження коштів до міського бюджету  

від продажу земельних ділянок 

Рік Сума надходжень 

2016 88 806,73 

2017 1 960 261,15 

2018 1 410 991,40 

2019 455 406,00 
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Кошти, отримані від земельного податку, орендної плати за землю, 

викупу земельних ділянок комунальної власності 

За 2013 рік 

(до 

прийняття 

За 2014 рік 

(з моменту 

набуття 

За 2016 рік (з 

урахуванням 

коефіцієнтів 

За 2017 рік з 

урахуванням 

коефіцієнтів 

За 2018 рік, 

грн. 

За 2019 рік, 

грн. 



нової 

нормативної 

грошової 

оцінки), грн. 

чинності 

рішення), 

грн. 

індексації 

1,249; 1,433), 

грн. 

індексації 

1,06), грн. 

8 101 405,00 10 977 444,00 20  992 342,00 24 855 816,00 24 091 081,18 25 727 993,57 

 

 

 

Показники роботи Управління комунальної власності з 

питань оренди нерухомого майна 

 

Станом на 2019 рок укладено 100 договорів оренди нерухомого майна 

комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради, з яких 16 договорів 

укладені на пільгових умовах.  

Управління комунальної власності виступило орендодавцем у 76 

договорах оренди, 24 договорів укладено балансоутримувачами комунального 

мана – Управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту – 15 договорів та 

Управлінням охорони здоров’я укладено - 9 договорів оренди. 

Слід зазначити, що підготовку до укладання договорів оренди майна 

комунальної власності, орендарями яких виступають балансоутримувачі,  

здійснює Управління комунальної власності, а саме: проведення процедури 

вивчення попиту, підготовка процедури проведення конкурс комунального 

майна (у разі необхідності), підготовка до проведення конкурсу оцінювачів, які 

будуть залучені до оцінки майна комунальної власності, підготовка проектів 

рішення сесії, тощо.   

Так, у 2019 році Управлінням комунальної власності було укладено 10 

нових договорів оренди майна комунальної власності. 

 

Аналіз надходжень сум від оренди майна комунальної власності протягом 2016 

р., 2017 р., 2018 р. та за 10 місяців 2019 року. 

Рік 

Загальна кількість 

договорів оренди 

Укладених УКВ 

Сума надходжень до 

міського бюджету за 

рахунок орендної 

плати 

Сума надходжень до 

державного бюджету у 

вигляді сплати ПДВ 

2016 71 901 672,48 грн. 193 943,55 грн.  

2017 68 1 006 293,06 грн. 188 966,42 грн. 

2018 69 951 090,05 грн. 242 933,88 грн. 

2019 76 1 278814, 13 грн. 179 446,93 грн. 



  

Порівняльна характеристика надходжень коштів до міського бюджету від 

орендної плати за користування нерухомим майном комунальної власності 

2016 2017 2018 2019

Міський
бюджет

Держ
бюджет у
вигляді
ПДВ

3

  

 

Інформація про діяльність Управління комунальної власності   

щодо приватизації нерухомого майна 

Одним із головних завдань Управління є виконання доходної частини 

міського бюджету від відчуження комунального майна. На виконання цього 

завдання на Управління покладені повноваження щодо приватизації об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності. 

Так, у 2019 році Управлінням був підготовлений проект рішення «Про 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 

приватизації». Даний проект рішення був винесений на розгляд сесії Білгород-

Дністровської міської ради, в результаті чого було прийнято відповідне рішення 

№ 1026-VII від 31.10.2019 року. 

Для реалізації даного рішення, відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 року № 2269-

VIII, Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 р. № 432, Положення про аукціонну комісію для продажу об’єктів 

комунальної власності, затвердженого рішенням Білгород-Дністровської міської 

ради від 31.08.2018 р. № 616-VII, розпочато організацію проведення 

електронних аукціонів, по наступним об’єктам: 



Перелік об`єктів комунальної власності, 

які підлягають приватизації 

№№ 

з/п 
Назва об’єкту Адреса 

Ідентифікатор об'єкта 

в системі 

Прозорро.Продажі 

1 

Нежитлова будівля літ. «А», 

загальною площею 312,6 кв.м, 

(70/100) 

вул. Єврейська, 12 
UA-AR-P-2019-11-08-

000002-1 

2 

Нежитлові приміщення 2-1, 2-

2 літ. «А», ¼ літ. «Г», 

загальною площею 14,2 кв.м, 

(24/100) 

вул. Кишинівська, 101 
UA-AR-P-2019-11-08-

000003-1 

3 

Нежитлові будівлі літ. «Б», 

«Г», «Д», «Ж», «З», загальною 

площею 351,4 кв.м, (1/1) 

вул. Кутузова, 23 
UA-AR-P-2019-11-08-

000004-1 

4 

Нежитлова будівля літ. «А», 

загальною площею 162,7 кв.м, 

(1/1) 

вул. Маршала 

Бірюзова, 1-а 

UA-AR-P-2019-11-08-

000005-1 

5 

Нежитлова будівля літ. «А» 

прим. 3-1 – 3-13, підвал. літ 

«а», загальною площею 608,1 

кв.м, (43/100) 

вул. Миколаївська, 33 
UA-AR-P-2019-11-08-

000006-1 

6 

Адміністративна будівля літ. 

«А» прим. 1 – 8, 18, 19  

загальною площею 122,4 кв.м, 

підвал. літ. «а», загальною 

площею 131,4 кв.м (33/100) 

вул. Михайлівська, 50 
UA-AR-P-2019-11-08-

000007-1 

7 

Нежитлові будівлі літ. «А», 

«Б», загальною площею 480,81 

кв.м, (1/1) 

вул. Московська, 15 
UA-AR-P-2019-11-08-

000008-1 

8 

Нежитлові будівлі та споруди 

(будівля бібліотеки) літ. «А», 

загальною площею 632,87 

кв.м, (1/1) 

вул. Першотравнева, 

70-г 

UA-AR-P-2019-11-08-

000009-1 

9 

Підвал літ. «г» прим. І – VI, 

загальною площею 152,6 кв.м, 

(12/100) 

вул. Пушкіна, 33 
UA-AR-P-2019-11-08-

000010-1 

 

На виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради № 1026-VII від 

31.10.2019 року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, 

які підлягають приватизації» Управлінням комунальної власності розпочата 

робота щодо підготовки об’єктів до приватизації, здійснення їх технічної 

інвентаризації та реєстрації права власності територіальної громади (у разі 

необхідності), проведення конкурсів з визначення суб’єктів оціночної 

діяльності, та замовлення оцінки відповідних об’єктів, тощо.   



У зв’язку із змінами у чинному законодавстві України щодо прядку 

приватизації майна комунальної власності, введення в дію нових нормативно-

правових актів, щодо приватизації майна комунальної власності виключно 

шляхом проведення електронних торгів, а також через непідтримання більшою 

кількістю голосів депутатів на сесії міської ради проектів рішень підготовлених 

Управлінням комунальної власності з питань приватизації комунального майна 

у 2018-2019 роках, не було здійснено жодної приватизації майна комунальної 

власності.  

 

Аналіз надходжень коштів від приватизації майна комунальної власності,  

протягом 2016, 2017, 2018 та за 10 місяців 2019 року 

Рік 

Кількість 

приватизованих 

об’єктів комунальної 

власності 

Сума надходжень до 

міського бюджету від 

приватизації  

Сума надходжень до 

державного бюджету 

у вигляді сплати 

ПДВ 

2016 2 336 639,33 67 327,87 

2017 1 207 568,00 41 513,60 

2018 - - - 

2019 - - - 

2016 2017 2018 2019

Міський
бюджет

Держ
бюджет у
вигляді 
ПДВ

 
 

Враховуючи наведені дані, в результаті роботи Управління комунальної 

власності загальна сума надходжень до міського бюджету у 2019 році склала 25 

млн. 727 тис. 993,57 грн. (від користування земельними ділянками) та 1 млн. 

278 тис. 814,13 грн. (від користування нерухомим майном), на загальну суму 27 

млн. 006 тис. 807,70 грн. (двадцять сім мільйонів шість тисяч сімсот сім грн. ) 



70 коп., що на 6,5% перевищує загальний дохід до міського бюджету по 

зазначених статтях за 2018 рік. 

 

 

Містобудування та архітектура 

Повноваження з питань містобудівної та архітектурної діяльності в місті 

Білгороді-Дністровському покладено на управління містобудування та 

архітектури. 

В складі управління функціонують: 

- служба містобудівного кадастру; 

- відділ Територіального розвитку та моніторингу містобудівної ситуації. 

Відповідно до вимог чинного законодавства, управління містобудування та 

архітектури є робочим органом щодо розгляду питань забудови територій, що 

здійснюється шляхом розміщення об’єктів будівництва. 

Основні питання, що розглядаються управлінням це: 

- розгляд заяв громадян та юридичних осіб з питань містобудування та 

інших питань;  

- надання вихідних даних для проектування об’єктів будівництва 

(містобудівних умов та обмежень); 

- видача будівельних паспортів забудови земельної ділянки; 

- розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності; 

- надання висновків до проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність та в оренду; 

- підготовка договорів щодо залучення коштів замовників на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; 

- присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомого майна; 

- розміщення зовнішньої реклами, забезпечення контролю та координації 

заходів, направлених на впорядкування рекламної діяльності; 

- підготовка регуляторних актів та змін до них; 



- в межах своїх повноважень забезпечення контролю за веденням обліку та 

охорони пам’яток культурної спадщини; 

-  планове ведення даних до баз містобудівного кадастру; 

- моніторинг містобудівної ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2019 році управління містобудування та архітектури видало 119 

будівельних паспортів забудови земельної ділянки на будівництво житлових 

будинків та господарських будівель та споруд. 

З початку 2019 року управлінням містобудування та архітектури було 

прийнято рішення про надання 47 містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єктів будівництва,  з них: 

13 - на проектування житлових та громадських будівель  

3 - на проектування будівель складського призначення та  інфраструктури, 

31 - на проектування індивідуальних гаражів. 

На виконання рішення Виконкому Білгород-Дністровської міської ради 

№155 від 25.04.2019 року «Про затвердження оновленої комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в 

м. Білгороді – Дністровському», управлінням містобудування та архітектури 

проводиться робота, щодо виявлення тимчасових споруд, що розташовані з 

порушенням прийнятих вимог та підлягають демонтажу. Всього виявлено 39 

тимчасових споруд, в тому числі на 9 з цих ТС підготовлено проект рішення 

виконавчого комітету щодо демонтажу у першу чергу, як на безхазяйні, 2 (дві) з 

яких вже демонтовано. Щодо інших 30, то власникам (користувачам) ТС 



фахівцями управління було надано листи з попередженням щодо необхідності 

демонтажу споруд за власні кошти. 

Крім того з початку 2019 року управлінням  містобудування та архітектури 

продовжено строк дії 20-ти паспортів прив’язки тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, та надано 35 нових паспортів 

прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, з 

них: 

17 – в місті Білгород-Дністровському;  

18 – в смт. Затока та смт. Сергіївка. 

 

В 2019 році управлінням містобудування та архітектури було надано 231   

висновок до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність та в оренду. 

Керуючись вимогами ст. ст. 30, 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» управлінням містобудування та архітектури 

розроблений Порядок залучення, розрахунку, розміру і використання пайової 

участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Білгорода – Дністровського», який затверджений рішенням 

виконавчого комітету міської ради № 515 від 26.07.2012 року. Згідно даного 

порядку граничний розмір пайової участі для житлових будинків, площею 

понад 300 кв. м. складає 4%; нежитлових будівель – 10%. 

З початку 2019 року  управлінням  містобудування та архітектури 

проводилась робота по залученню коштів замовників на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста. 



За цей період складено 16 договорів на загальну суму 909 242,94 грн., та 

вже сплачено забудовниками пайового внеску суму у розмірі  662 539,02 грн.  

На виконання «Тимчасового порядку реалізації експериментального 

проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 

майна» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2019 

року № 367, управління містобудування та архітектури, як уповноважений 

орган з присвоєння адреси об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна 

підготувало 25 наказів щодо присвоєння та зміни адрес нерухомого майна. 

Фахівцями управління містобудування та архітектури ведеться робота по 

підготовці документації на розташування рекламних засобів на території міста 

та продовження діючих договорів. 

За 2019 рік управлінням містобудування та архітектури підготовлена 

документація на розташування рекламних засобів на території міста (5 

дозволів). 

На території міста знаходиться 34 пам’ятники архітектури, 14 пам’ятників 

історії, 4 пам’ятники археології та 1 пам’ятник монументального мистецтва.  

Управління, в межах своїх повноважень забезпечує контроль за веденням 

обліку та охорони пам’яток культурної спадщини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продовжується робота по затвердженню науково-проектної документації 

«Історико-архітектурний опорний план м. Білгорода-Дністровського Одеської 

області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та 

історичних ареалів».  

 

 

Фахівцями служби містобудівного кадастру виконуються заходи щодо: 

- планового введення даних до баз містобудівного кадастру;  

- формування та видача на запит кадастрових документів, а саме 

викопіювань з чинної містобудівної документації: генерального плану та плану 

зонування м. Білгорода-Дністровського; 

Фахівцями відділу Територіального розвитку та моніторингу містобудівної 

ситуації виконано заходи щодо: 

- моніторингу містобудівної ситуації та підготовлено матеріали вихідних 

даних щодо внесення змін в діючу містобудівну документацію, які плануються 

на 2021 рік. 



 

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 

- вхідних звернень фізичних, юридичних осіб, правоохоронних органів – 432; 

- вихідних листів – 436; 

- проведено перевірок позапланового заходу – 198; 

- виданих приписів щодо усунення порушення – 37; 

- виписано постанов про адміністративне правопорушення та постанов за 

порушення у сфері містобудівної діяльності – 54; 

- накладено штрафів  на 603 560 тис. грн. (оплачено — 264 180 грн., 

відправлено на ДВС для примусового стягнення – 339 380 грн..); 

- справи у суді про оскарження постанови про адміністративне 

правопорушення та за порушення у сфері містобудівної діяльності – 10; 

- вхідних документів дозвільного характеру — 438; 

- зареєстрованих повідомлень про початок виконання будівельних робіт – 182; 

- зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації по 

будівельному паспорту – 89; 

- зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації по 

будівельній амністії – 86; 

- повернуто на доопрацювання ( повідомлень та декларацій) — 81; 

- справа у суді щодо знесення самочинного будівництва – 1; 

- в судовому розгляді залучені в якості третьої особи -1. 

 

 

Соціальна та гуманітарна сфери міста 

 Соціальний захист населення 

 Впродовж 2019 року діяльність Білгород-Дністровської міської ради, її 

виконавчих органанів була спрямована на впровадження нових соціальних 

стандартів у галузях медицини, освіти, культури, соцзахисту населення, 

визначених ініціативами Президента України та відповідно до планів 

пріоритетних дій Уряду, направлених на задоволення конституційних прав 

мешканців та гостей міста Білгорода-Дністровського. 



Основними напрямками діяльності міської влади в галузі соцзахисту 

населення в 2019 році залишається забезпечення соціальних гарантій ветеранам 

війни, учасникам Операції обʼєднаних сил, особам з інвалідністю, багатодітним 

сімʼям, особам, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 

внутрішньо переміщеним особам та іншим соціально незахищеним верствам 

населення. 

Управління соціальної політики постійно здійснює функції розпорядника 

коштів, що надходять з різних джерел фінансування. В 2019 році перераховані 

кошти на загальну суму 119 106 968,79 грн. в т.ч.: 

Державний бюджет 
№ Назва програми Профінансовано 

1 Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання 

України “Мати-героїня”, особам з інвалідністю і 

непрацюючим малозабезпеченним особам, та особам, які 

постраждали від торгівлі людьми 

13 691,73 

2 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та 

жертвам нацистських переслідувань 

1 930 487,13 

3 Компенсаційні виплати ЧАЄС 793 180,43 

4 Заходи по реабілітації осіб з інвалідністю ФЗІ 2 391 719,06 

5 Надання щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, 

в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг 

3 752 648,08 

6 Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, 

звільненим з військової служби 

18 188,00 

7 Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням із застосуванням сучасних технологій 

постраждалих учасників Революції Гідності та учасників 

антитерористичної операції 

93 349,46 

8 
Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого 

церебрального паралічу 

39 699,00 

9 
Довічні державні стипендії 

 

18 440,00 

10 

 

 

 

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату 

житлово-комунальних послуг у грошовій формі 

 

2 084 114,99 

Х 
Разом: 

11 135 517,88 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

№ Назва програми Профінансовано 



1 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та 

оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 

вихователя 

918 582,87 

2 Державні соціальні допомоги 76 171 404,79 

3 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства 

10 032 861,58 

4 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства 

799 845,21 

5 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг 

4 778 583,31 

6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу 

2 251 721,07 

7 Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

68 577,20 

8 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 

101 025,72 

9 Компенсаційни виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування 

18 867,01 

10 
Перерахування субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа, і визначення дітей, яким буде придбане житло або 

призначено грошову компенсацію на спеціальний рахунок АТ 

“Ощадбанк” 

 

 

 

 

 

 

1 407 648,00 

Х Разом: 96 549 116,76 

 

Місцевий бюджет 

№ Назва програми Профінансовано 

1 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян 

1 000 000,00 

2 Послуги зв'язку 774 724,00 

3 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті 

300 000,00 



4 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

1 640 956,84 

5 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

325 174,24 

6 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 

7 378 280,00 

7 Інші пільги 3 199,07 

Х Разом: 11 422 334,15 

 

Матеріальна підтримка сімей з дітьми, пенсії, інші види соціальних виплат 

та допомог, що є основним джерелом існування для соціально незахищених 

верств населення, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 

прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Виплата державних допомог здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України у вигляді субвенцій місцевим бюджетам. Розміри державних 

допомог встановлюються відповідно до прожиткового мінімуму, який щорічно 

визначається Законом України “Про Державний бюджет України” на 

відповідний рік. У разі збільшення прожиткових мінімумів управлінням 

соціальної політики здійснюється перерахунок призначених допомог в новому 

розмірі. 

Здійснено перерахунки по всім видам допомог у зв'язку з підвищенням 

прожиткових мінімумів з 01 липня 2019 року та 01 грудня 2019 року 

У 2019 році виплачено кошти наступним видам державних допомог: 

№ 

з/п 

Види допомог Кількість 

отримувачів 

Виплачена 

сума 

(тис.грн) 

1. допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 267 541,8 

2. допомога при народженні дитини   2128 23833,1 

3. допомога на дітей, які перебувають під опікою 49 2476,3 

4. допомога на дітей одиноким матерям      593 13261,6 

5. державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 286 8285,9 

6. державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, оплата послуг 

патронатному вихователю та виплата соціальної 

7 918,6 



допомоги на утримання дітей 

7. державна допомога при усиновленні дитини 11 165,1 

8. державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам 

698 14897,4 

9. тимчасова державна допомога дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів 

28 442,7 

10. державна допомога особам, які не мають права на пенсію 

та особам з інвалідністю 

226 4210,0 

11. адресна допомога внутрішньо переміщеним особам на 

проживання 

240 3752,6 

12. тимчасова державна соціальна допомога 

непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату 

24 273,2 

13. державна допомога на догляд за інвалідами 1 або 2 групи 

внаслідок психічного розладу 

101 2481,8 

14. компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за інвалідом І групи чи особам які досягли  

80 - річного віку   

12 4,1 

15. компенсація фізичним особам які надають соціальні 

послуги особам, нездатним до самообслуговування 

132 325,2 

16. державна соціальна допомога багатодітним сім'ям 298 5224,1 

17 відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3-х 

років “муніципальна няня” 

11 71,8 

18 житлова субсидія 3156 14250,1 

 Всього: 8267 95415,4 

В управлінні запроваджено онлайн-систему з прийому від громадян заяв 

на призначення допомоги при народженні дитини та житлових субсидій. 

Через онлайн-систему прийнято та призначено допомогу при народженні 

дитини 43 заявникам. 

Протягом року здійснювалися перерахунки отримувачам субсидій у 

зв'язку з підвищенням тарифів на квартплату, водопостачсання та 

водовідведення, газопостачання, теплопостачання, на послуги із збирання та 

вивезення твердих побутових відходів з урахуванням витрат на утилізацію. 

У травні та жовтні 2019 року здійснено перерахунок субсидій на 

неопалювальний та опалювальний період всім отримувачам субсидій. 

Рішенням міської координаційної ради з питань соціального захисту  

малозабезпечених верств населення та інших категорій громадян, які  

зареєстровані та проживають на території міста Білгород-Дністровський згідно  



акту обстеження матеріально-побутових умов проживання, призначені субсидії 

580 родинам (домогосподарствам) з нестандартними ситуаціями. 

В цілому, в 2019 році на обліку в управлінні перебувало 3156 

домогосподарств - отримувачів субсидій, яким було нараховано житлових 

субсидій на суму 14250,1 тис.грн. 

В управлінні соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради 

триває робота із забезпечення окремих категорій громадян, які проживають на 

території м. Бігорода-Дністровського пільгами. В Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги управління соціальної 

політики Білгород-Дністровської міської ради перебуває наступна кількість осіб 

з числа пільговиків міста, а саме: учасників бойових дій — 838; учасників війни 

— 122; осіб з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ, ІІІ груп — 11, 126, 32 особи, 

відповідно; ветеранів праці — 4482; дітей війни — 3163; ветеран військової 

служби — 337; ветеран органів внутрішніх справ — 51 та інші категорії 

загальною чисельністю 20164 особи. 

Особлива увага у щоденній роботі в галузі соціального захисту населення 

приділяється питанням забезпечення прав і свобод внутрішньо-переміщених 

осіб. 

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8 червня 2016 р. 

№ 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам» рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради 

від 21.07.2016 № 424 затверджено склад комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх 

фактичного проживання/перебування. 

З початку 2019 року проведено 24 засідання міської комісії для винесення 

рішення щодо призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування.  

 

За призначенням (відновлення) соціальних виплат у 2019 році звернулося: 



Кількість осіб, які 
звернулися з 

заявами щодо 

призначення 

(відновлення) 

соціальних виплат 

Кількість 
складених актів 

обстеження  

матеріально-

побутових умов 

сім’ї за 

результатами 

проведених 

Кількість засідань 
комісій з питань 

призначення 

(відновлення) 

соціальних виплат 

внутрішньо 

переміщеним 

особам 

Кількість осіб, 
відносно яких 

прийнято рішення 

щодо призначення 

(відновлення) 

соціальних виплат 

Кількість осіб, відносно 
яких прийнято рішення 

щодо відмови у 

призначенні (відновленні) 

соціальних виплат 

всього 
в т. ч.  
пенсій 

всього в т. ч.  пенсій 

507 507 24 505 18 2 2 

 

Всього станом на 01.01.2020 року на обліку в управлінні перебувало: 

Регіон Осіб Сімей Чоловіків Жінок Дітей 

до 18 

років 

Осіб 

працездатно

го 
віку 

Інвалідів Пенсіонерів 

м. Білгород-

Дністровсь-

кий 

 

848 573 364 484 205 234 83 215 

 

В 2019 році видано 215 нових довідок у зв’язку зі зміною особистих 

даних внутрішньо-переміщених осіб. 

 

 

Медицина 

 

Система охорони здоров'я міста забезпечує І та ІІ рівень надання 

медичної допомоги жителям території міста в КНП «Білгород-Дністровський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі - центр) та КНП 

«Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» (далі - лікарня), які 

забезпечують: надання амбулаторно-поліклінічної допомоги на 1685 

відвідувань у зміну, 20 ліжок денного стаціонару в 6 АЗПСМ, та стаціонарну 

допомогу на 200 ліжках цілодобового перебування та консультативної 

поліклініці.  

Заклади надають медичну допомогу населенню території міста, смт 

Затока і смт Сергіївка та мешканцям Моразліївської ОТГ із загальною 

кількістю населення – 61863 осіб. Влітку, за рахунок відпочиваючих у закладах 

оздоровлення, розташованих на протяжності 30 км на узбережжі, чисельність 

населення збільшується до мільйону осіб за сезон.  



Демографічні показники за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком наступні:  

- народжуваність –  7,6 (2018 році  – 8,4) на 100 тис. населення, 

- загальна смертність –  9,6 (2018 р. – 10,2) на 100 тис. населення,   

- природний приріст -   - 2,0  (2018 р.   -1,8). 

- малюкова смертність (смерть дітей на першому році життя) – 10,5 ‰   

  (2018 р. - 5,6 ‰) на 1000 новонароджених,   

- материнська смертність – 0. 

Лікарями центру на 01.01.2019 року було укладено лише 8302 декларацій 

з пацієнтами – або 15% від загальної кількості населення, на 01.01.2020 року 

укладено 44 454 декларацій - 80% від кількості населення території за даними 

Держстату. Завдяки укладеним деклараціям значно збільшились видатки на 

надання первинної медико-санітарної допомоги за договором з НСЗУ, так було 

профінансовано всього - 23102,3 тис. грн., з них: на оплату праці – 16345,3 тис. 

грн., на соціальні заходи – 3402,6 тис. грн., на відрядження - 23,5 тис. грн., на 

медикаменти та медичні вироби - 435,8 тис. грн. (медикаменти, перев`язувальні 

матеріали, деззасоби, медичні вироби тощо); на оплату послуг - 1198,4 тис. грн. 

(лабораторні дослідження, послуги зв’язку, інтернет, експлуатаційні витрати, 

ремонт та обслуговування офісної техніки, послуги з підключення до 

протипожежної  та охоронної сигналізації,  поточний ремонт санітарного 

транспорту тощо); на предмети, матеріали та інвентар - 905,4 тис. грн., (меблі 

для амбулаторій, паливо, запчастини, господарчі товари та канцелярія), 

витрачено на медичне обладнання - 791,3 тис. грн. (гемо-аналізатори, 

фотометри, сечові аналізатори, сухожарові шафи, центрифуги, 

електрокардіографи, холодильник для вакцин), що значно покращило як умови 

та безпеку для пацієнтів так й оснащення центру. 

В 2019 році для потреб центру було капітально відремонтовано 

приміщення по вул. Свято-Георгіївській, 13.  



 

За рахунок міського бюджету за програмою «Здоров’я на 2019-2023 

роки» було профінансовано на первинну допомогу населенню - 2218,1 тис. грн., 

а саме: на оплату та відшкодування вартості пільгових медикаментів - 799,3 

тис. грн., придбання медикаментів та виробів медичного призначення 

(калоприймачи, підгузки, туберкулін) - 309,2 тис. грн., закупівлю дитячого 

харчування - 26,0 тис. грн., закупівлі меблів для АЗПСМ – 254,9 тис. грн. 

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу – 17,2 тис. 

грн. (тест-полоски на ВІЛ). 

Показник забезпечення населення ліжками складає - 32,3 на 10 тис. 

населення, при обласному показнику – 65,8 та по Україні – 70,0 на 10 тис. 

населення. З метою раціонального використання ліжкового фонду та 

враховуючи результати роботи стаціонарних відділень за 1 півріччя 2019 року, 

адміністрацією лікарні прийнято рішення про скорочення ліжкового фонду на 

20 ліжок з 02.09.2019 року, на сьогодні лікарня працює на 200 ліжок  

цілодобового перебування та 6 ліжок відділення АІТ. 

Укомплектованість фізичними особами штатних лікарських посад в 

лікарні - 78,4%, середніх медичних працівників – 89,7%, співвідношення лікарів 

і молодших фахівців – 0,8, що на рівні 2018 року. 

Для забезпечення цілодобової кваліфікованої медичної допомоги 

мешканцям міста у режимі 24/7, додатково затверджено в штаті лікарні посади 

для екстреної медичної допомоги загальною кількістю 46,5 штатних одиниць, а 

саме: лікарі за п’ятьма спеціальностями – 22,25 та медичні сестри операційні, 



лаборанти для надання екстреної медичної допомоги - 24,25 шт. од. Все 

перераховане дозволяє без зволікання надавати медичну допомогу цілодобово 

за п’ятьма лікарським спеціальностями, а також вчасно провести необхідні 

діагностичні обстеження. Витрати на утримання складають понад 3,6 млн. грн. 

на рік за рахунок асигнувань системи охорони здоров’я. 

Бюджет системи охорони здоров'я міста, затверджений кошторисом на 

2019 рік із змінами складав - 62679,9 тис. грн., профінансовано за 2019 рік - 

61845,7 тис. грн., що склало  98,7 % виконання, що у розрахунку на 1 жителя 

складає – 1035,5 грн., проти 1259,58  грн. у 2018 році. 

Залучено лікарнею позабюджетних коштів за 2019 рік – 3394,6 тис. грн., у 

т.ч. на медикаменти було передбачено 205,3 тис.грн., профінансовано – 

205,3тис. грн. - 100%. 

За рахунок міського бюджету за програмою «Здоров’я на 2019-2023 

роки» на пільгове зубне протезування заплановано - 350,0 тис. грн., що на  

215,0 тис. грн. більше ніж за минулий 2018 рік, було профінансовано – 342,3 

тис. грн., що склало 97,8 %.  

Для покращення матеріально-технічного устаткування лікарні за рахунок 

міського бюджету з фонду розвитку було придбано медичне обладнання на 

загальну суму 926,9 тис. грн., а саме: оргтехніка (комп’ютери, принтери) – 

332,9 тис. грн., система для прибирання - 160,0 тис. грн., меблі –141,2 тис. грн., 

шприцеві насоси - 84,6 тис. грн., гістероскоп-179,2 тис. грн.,електрокардіографи 

- 29,0 тис. грн. 

У системі охорони здоров'я міста проводиться робота на виконання 

державних та місцевих програм: 

- з імунопрофілактики дітей; 

- комплексної програми "Цукровий діабет"; 

- державної програми протидії захворюванню на туберкульоз; 

- "Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 

підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД"; 



- програми відносно реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

території міста проводились відповідні заходи щодо попередження малюкової 

смертності, зменшення захворюваність дітей та дитячої інвалідності, надання 

вчасної кваліфікованої медичної допомоги дітям, заходи проводяться за 

рахунок міського бюджету відповідно повноважень спільно зі структурними 

підрозділами виконавчого комітету. 

За рахунок державного бюджету забезпечуються програми імуно-

профілактики та цукрового діабету. 

Основними пріоритетами системи охорони здоров'я міста на 2020 рік є: 

- завершення реформування на вторинній ланці – спеціалізованої 

медичної допомоги за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» за пакетами 

послуг та укладеними договорами  з НСЗУ; 

- надання якісної лікувально-профілактичної допомоги мешканцям, 

виконання державних програм, унеможливлення випадків малюкової 

смертності, контроль за ситуацією із захворюваністю на туберкульоз, 

ВІЛ/СНІД, онкозахворювань, особливо-небезпечних інфекцій тощо. 

 

 

 

Освіта 

 

Основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку 

особистості — є освіта. Пріоритетним завданням функціонування освітньої 

галузі для громади міста є забезпечення прав на здобуття доступної та якісної 

освіти. 



Мережа освітніх закладів міста Білгорода-Дністровського представлена 

дошкільною, загальною середньою та позашкільною освітою. 

Дошкільна освіта 

Відповідно до потреб населення міста, створена належна мережа закладів 

дошкільної освіти, яка є сталою впродовж останніх років.У місті функціонують 

11 закладів, з них: 

- 8 закладів загального типу – ДНЗ №№3,4,5,6,7,8,9 ДНЗ «Золота рибка»; 

- 2 заклади комбінованого типу – ДНЗ №№1,2; 

- 1 навчально-виховний комплекс - НВК «ДНЗ-ЗОШ І ст.» 

Влаштування дітей до закладів дошкільної освіти здійснюється за 

встановленим порядком через електронну автоматизовану систему реєстрації 

дітей дошкільного віку, яка розміщена на порталі: aisrd.org та містить 

інформацію про заклади дошкільної освіти. У місті відсутня черга на 

влаштування до закладів дошкільної освіти. 

Дітей 5-тирічного віку 100% охоплено дошкільною освітою. 

З 2017 року в закладах функціонують інклюзивні групи для дітей з 

особливими освітніми потребами (в ЗДО №№2,3,7,9 ДНЗ «Золота рибка», НВК 

«ДНЗ-ЗОШ І ст.»): 

Рік Кількість 

закладів 

В них кількість 

інклюзивних 

груп 

В них кількість дітей з 

особливими освітніми потребами 

2017 1 1 3 

2018 4 5 15 

2019 5 7 31 

 

У закладах дошкільної освіти міста створено належні умови для 

здійснення освітнього процесу та всебічного розвитку дітей, зокрема для 

покращення матеріально-технічної бази було залучено коштів на загальну суму 

4,4 млн. грн., з яких основні витрати було направлено на придбання: продуктів 

харчування, меблів, будівельних та сантехнічних матеріалів, миючих та 

дез.засобів, медикаментів, канцтоварів та інших товарів та послуг. 

 



Загальна середня освіта 

 

На території міста Білгорода-Дністровського функціонують заклади 

загальної середньої освіти, зокрема:  

- загальноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів – 8 (далі ЗОШ №№1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11); 

- навчально-виховних комплексів – 3 (Білгород-Дністровський навчально-

виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І 

ступеня», навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія», навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ ступеня – 

ліцей»); 

- Білгород-Дністровська вечірня (змінна) школа – 1. 

До мережі загальноосвітніх шкіл міста входять - ЗОШ №8 у смт Сергіївка 

та ЗОШ №9 у смт Затока. 

Стабільними є результати навчання випускників за підсумками 

зовнішнього незалежного оцінювання. Так, в загальнообласному рейтингу 

серед загальноосвітніх навчальних закладів м. Білгорода-Дністровського 

впродовж 2017 — 2019 років до десятки лідерів входять міські навчальні 

заклади.  

 

Результати ЗНО-2019 

1. НВК «ЗОШ-ліцей» 2 місце 

2. ЗОШ №6 7 місце 

3. ЗОШ №1 19 місце 

4. НВК «ЗОШ-гімназія» 38 місце 

5. ЗОШ №5 50 місце 

6. ЗОШ №3 52 місце 

7. ЗОШ №4 110 місце 

8. ЗОШ №9 125 місце 

9. ЗОШ №8  135 місце 

10. ЗОШ №11 182 місце 

 

 

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і 

честь міста та України, її світовий авторитет – під таким девізом працюють 

педагогічні колективи закладів освіти міста. Так, з метою виявлення та розвитку 



творчих здібностей учнів Управління освіти, сім’ї молоді та спорту  щорічно 

організовує та проводить олімпіади міського рівня для подальшої участі у 

обласному та Всеукраїнському рівнях з 16 навчальних предметів: фізика, 

трудове  навчання, українська мова і література, хімія, математика, історія, 

біологія, іноземна мова, географія, інформатика, інформаційні технології, 

економіка, екологія, астрономія, російська мова, правознавство.  

 

 

За підсумками участі у 2019 році, учасники закладів загальної середньої 

освіти Білгорода-Дністровського продемонстрували наступні результати: 

міський рівень - 265 переможців; 

обласний рівень - 36 призових місць. 



Крім цього, учні міста Білгорода-Дністровського - постійні учасники та 

призери творчих конкурсів обласного рівня, таких, як: “Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка”, 

“Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика” та ін. Результати 

обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів свідчать про якісну 

підготовку учнів ЗЗСО міста та професійну компетентність педагогів. 

Разом з тим, проведено заходи щодо підтримки обдарованої учнівської 

молоді через їх матеріальне заохочення – виплату щорічної стипендії міського 

голови та одноразової премії переможцям інтелектуальних конкурсів, художніх, 

спортивних турнірів та наставникам обдарованих учнів. 

Для покращення навчального процесу, щороку здійснюються заходи щодо 

удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти. Зокрема, поетапне 

забезпечення комп’ютерною технікою триває в усіх навчальних закладах міста.  

 

Забезпеченість комп’ютерною технікою  

станом на 01.09.2019 

№ Назва закладу Кількі

сть 

ноутб

уків 

Кільк

ість 

план

шетів 

Кількість 

комп’ютер

них класів 

(в них 

комп’ютер

ів) 

Кількість 

комп’ютері

в  

Кількість 

інтеракти

вних 

дошок 

Кількіс

ть 

мульти

медійн

их 

проекто

рів 

1. 1 ЗОШ №1 2  1 (12) 35 1 1 

2. 2 НВК «ЗОШ-

гімназія» 

3 1 1 (11) 16 1 1 

3. 3 ЗОШ №3 12  2 (17) 44 1 1 



4. 4 ЗОШ №4 8 - 1 (11) 31 - - 

5. 5 ЗОШ №5 6 - 1 (10) 15 - 1 

6. 6 ЗОШ №6 5  2 (12) 25 - 1 

7. 7 ЗОШ №8 14  2 (20) 50 4 4 

8. 8 ЗОШ №9 7 - 1 (12) 42 4 4 

9. 9 ЗОШ №11 18 - 3 (30) 36 1 2 

10. 1

0 

НВК «ЗОШ – 

ліцей» 

13 16 2 (19) 39 7 7 

11. 1

1 

НВК «ДНЗ – 

ЗОШ» 

4 - 1 (11) 20 3 3 

 Всього  92 17 17 (165) 353 22 25 

 

 

Загальна кількість 

 Кількість 

комп’ютерів 

Кількість 

мультимедійних 

проекторів 

Кількість 

інтерактивних 

дошок 

Кількість 

ноутбуків 

Кількість 

планшетів 

2017 294 14 14 30 - 
2018 363 12 11 73 1 

2019 363 25 22 92 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починаючи з 2018 року, значна увага приділялась впровадженню вимог 

Концепції “Нової української школи”, затвердженої Міністерством освіти і 

науки України, зокрема на створення відповідного освітнього середовища 

проведено низку заходів:  

 



Фінансування “Нової української школи”  

Заходи  Бюджети  2018 рік,  

тис. грн.  

2019 рік 

 
Придбання для всіх 1-х класів:   

- 28 ноутбуків  

Державний   306, 7  

- ламінаторів Місцевий 61,99  
Придбання комп’ютерної техніки Державний 126.70   

Обласний  180.00   
Місцевий  61.99   

Придбання меблів (парти) Державний   515,7 513,41 

Місцевий  987, 2 310,0 

Придбання наочно-дидактичного 

матеріалу 

Державний   417, 7 240,89 

Місцевий 4,45  

Ігрові набори - LEGO Play Box для 

учнів 2-х класів 

Державний  48 од.  

Ігрові набори - LEGO Six Bricks (6 

цеглинок) для учнів 1-х класів 

Державний  723 

комплекти 

 

LEGO Play Box для учнів 1-х класів Державний   

41 од. 

 

З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на 

здобуття дошкільної та загальної середньої освіти з 2019 року у місті відкрито 

інклюзивно-ресурсний центр. 

 

 

 

Щороку збільшується кількість дітей з особливими освітніми потребами 

для яких відкриваються інклюзивні класи та вводяться посади асистентів 

вчителів:  



Навчальний 

рік 

Кількість 

класів 

(станом на 

05.09) 

В них учнів Кількість 

ставок 

(асистент 

вчителя) 

2017/2018 11 16 5,5 

2018/2019 17 26 17 

2019/2020 35 55 35 

 

 

Позашкільна освіта, виховання та спорт 

З метою гармонійного розвитку дітей та учнівської молоді у місті 

функціонують 2 заклади позашкільної освіти, які відвідують учні закладів 

освіти міста: міський центр дитячої творчості (МЦДТ) та дитячо-юнацька 

спортивна школа (ДЮСШ). 

Кількість охоплених дітей 

 2017 2018 2019  

МЦДТ 1678 1575 1657 

ДЮСШ 682 682 702 

 

У міському центрі дитячої творчості функціонують гуртки (51, в них дітей 

1503) за наступними напрямами: декоративно-ужитковий, художньо-

естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, науково-

дослідницький, фізкультурно-спортивний, туристсько-краєзнавчий. 

Педагогічних працівників у МЦДТ – 31, з яких мають звання «Керівник 

гуртка-методист» - 10, нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» - 8. 

Колективи МЦДТ щороку беруть активну участь в обласних заходах: 

Всеукраїнська виставка-конкурс технічної творчості «Наш пошук і творчість – 

тобі, Україно!», змагання з авіамодельного спорту «Мікромоделі та 

найпростіші», змагання з судомодельного спорту, виставка-конкурс  

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», 

фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси». Поряд з цим, команди 

МЦДТ беруть участь та посідають призові місця у Всеукраїнських конкурсах та 

змаганнях: з судномодельного спорту та конкурсі дитячого малюнка 

«Зоологічна галерея». 



 

Дитячо-юнацька спортивна школа має 5 відділень: легка атлетика, 

спортивна акробатика, веслування на байдарках та каное, вільна боротьба, 

футбол. 

Всього груп – 44, в них дітей – 702. 

Тренерів-викладачів у ДЮСШ – 18, з них мають почесне звання: 

- «Заслужений тренер України» – 3; 

- «Майстер спорту  України» – 7; 

- «Відмінник освіти України –5. 

Усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 6596 учнів, 2641 

студентів та 702 вихованців ДЮСШ.  

У фізкультурно-спортивних клубах за місцем проживання займаються 

1112 спортсменів. 

За звітній період проведено 87 міських заходів, в яких брали участь 11015 

осіб. Спортсмени взяли участь у 25 змаганнях обласного та 17 змаганнях 

всеукраїнського рівнів. 

За підсумками вищої спортивної майстерності за останні роки виконали 

нормативи:  

Показники 

/ 

Рік 

 

Перший 

розряд 

 

Кандидати 

в майстри 

спорту 

України 

(КМСУ) 

Майсте

р спорту 

України 

(МСУ) 

Заслужений 

майстер 

спорту 

України 

(ЗМСУ)  

Заслужений 

тренер 

України 

(ЗТУ)  

2017 16 20 1 2 1 

2018 18 16 1 - - 

2019 18 15 4 - - 

 

Матеріально-технічне оснащення закладів освіти: 



 

Головним пріоритетом для Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту є 

створення безпечного середовища в закладах освіти міста, зокрема виконується 

робота з пріоритетних напрямків: 

 енергозберігаючі заходи: 

- заміна вікон в закладах ЗСО: ЗОШ №1 на загальну суму - 440,81 тис. 

грн.; ДНЗ №3 "Дзвіночок" на загальну суму - 460,46 тис. грн.; 

- ремонт дахів і фасадів: триває капітальний ремонт покрівлі КЗ ДНЗ 

№1 "Малятко" на загальну суму — 1 265 тис. грн.; в ЗОШ №3 на загальну суму 

- 69,0 тис. грн. 

 Модернізація технічної бази: 

- ремонт приміщень санвузлів: 

-  виконано улаштування пластикових перегородок в санвузлі ЗОШ 

№1 на загальну суму - 46 тис. грн. 

-  капітальний ремонт туалету в ЗОШ №3 на загальну суму - 400 тис. грн.; 

- ремонт аварійної огорожі ДНЗ №1 на загальну суму - 175 тис. грн.; 

- ремонт підлоги в вестибюлі з оздобленням плиткою, фасадів (входів), 

заміна лінолеуму ДНЗ №8 на загальну суму – 135,76 тис. грн.; 

- поточні ремонти зовнішнього водопроводу, покрівлі ДНЗ №2 на 

загальну суму - 47,206 тис. грн.; 

- поточний ремонт даху корпусу початкових класів, ремонт фасаду входу 

підвального приміщення навчального корпусу літ. «А» ЗОШ №5 на загальну 

суму - 53,39 тис. грн.; 

- поточний ремонт приміщення кабінету інформатики ЗОШ №4 на 

загальну суму - 241,3 тис грн. 

 Створення умов доступності для маломобільних груп населення: 

- у НВК «ЗОШ І-ІІІст. – гімназія» проведені роботи з ремонту класу,   

обладнання  санвузла, благоустрій території; 

- улаштування пандусу в ДНЗ №7 «Гномик», інклюзивно-ресурсному 

центрі на загальну суму - 137,9 тис. грн. 



 

Студентська молодь 

Щорічно двадцять один представник учнівської та студентської молоді 

отримує стипендію міського голови, а сім студентів удостоєні премії міського 

голови. Фінансування на стипендію та премію здійснюється за рахунок міського 

бюджету.  

Кандидати за віковим цензом 18-35 років отримують премію міського 

голови з нагоди святкування Дня міста та Дня молоді. Так, в 2019 році 

фінансування стипендій та премій міського голови було здійснено на суму 120 

тис грн. за рахунок 

коштів міського 

бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей 

Пріоритетним напрямком діяльності служби у справах дітей є захист прав 

та законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах.  

Забезпечення заходів в питанні захисту прав та законних інтересів дітей 

здійснюється в рамках наступних міських програм: 

1. «Забезпечення прав дитини на період до 2020 року», затвердженої рішенням 

Білгород-Дністровської міської ради від 21.06.2016 р. №110-VІІ; 

2. «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб та молоді з їх числа на 2019-2023 роки», затвердженої 

рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 25.02.2019 року № 767-VІІ.  



Пріоритетним завданням є влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до сімейних форм виховання.    

За підсумками 2017-2019 років показник влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, наступний: 

Показник  2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Загальна кількість дітей на обліку 100 92 75 

Під опікою,піклуванням 72 68 57 

В прийомних сім’ях  5 5 3 

В дитячому будинку сімейного типу 2 2 2 

В державних закладах 16 17 13 

Усиновлено 2 8 7 

Охоплено сімейними формами 

виховання  

79%  82% 83% 

 

Спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей,  влаштованих до 

сімейних форм виховання.  

На даний час в місті функціонує дві прийомні сім'ї та один дитячий 

будинок сімейного типу, створений в 2016 році на базі прийомної сім’ї 

Базіленко, в якому виховуються шість дітей-вихованців та четверо власних 

дітей. Одна прийомна сім'я, в якій на даний час виховується 2 дітей-сиріт, 

виїхала за межі міста.  

 

Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 

та дітей в них, які функціонують на території міста 

Рік  

 

ПС  Кількість дітей 

в ПС 
ДБСТ Кількість дітей в 

ДБСТ 

2017 2 3 1 7 

2018 2 3 1 6 

2019 2 2 1 6 

 

При виконавчому комітеті працює комісія з питань захисту прав дитини, 

яка створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». Комісія є дорадчим органом, та проводить засідання за 



потребою, але не рідше одного разу на місяць. Основними завданнями Комісії – 

є  сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, 

освіту, соціальний, майновий захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.  

 

Кількість засідань комісії з питань захисту прав дитини  

та розглянутих питань протягом 2017-2019 років 

 

 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Кількість засідань 

 
24 24 26 

Кількість винесених на 

розгляд питань 
 

114 130 155 

 

Найактуальнішою та гострою, на сьогоднішній день в місті, залишається 

проблема забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа. 

 Так, з метою забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до надання їм облаштованого житлового 

приміщення для постійного проживання виконано роботи з реконструкції та 

переобладнання нежитлових приміщень по вул. Перемоги, буд. 23 у житлові на 

суму понад 410,00 тис. грн. Відповідно до рішення виконавчого комітету 

Білгород-Дністровської міської ради від 12.05.2017 року № 227 три 

однокімнатні квартири за вказаною адресою отримали статус гуртожитку та 

можуть бути використані для потреб шести осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Виконавчим комітетом Білгород-

Дністровської міської ради 02.10.2018 року за №374 прийнято рішення про 

можливість проживання в даному гуртожитку осіб та сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. Управління гуртожитком передано міському 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

В 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету 4 особи з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали грошову 

компенсацію на придбання житла на загальну суму 1 406 736,00 грн., з них  до 

кінця 2019 року оформили право власності на житло 2 особи.  



На даному етапі, нажаль, кошти, які передбачено в міській Програмі 

забезпечення житлом дітей та осіб зазначених категорій, в 2019 році не виділено 

та за рахунок місцевого бюджету не придбано жодної квартири.   

Питання щодо забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які повертаються з інтернатних закладів, 

в разі потреби вирішується шляхом надання вказаним особам тимчасового 

житла лише до досягнення ними 23 років.  

З метою вжиття заходів соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, своєчасного виявлення потрапляння дітей в 

складні життєві обставини, застосування ефективних форм їх соціальної 

підтримки, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності в місті, для 

забезпечення безумовної реалізації Закону України «Про охорону дитинства»  

та відповідно до ст. ст. 3,4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей», служба у справах дітей проводить   

профілактичну роботу з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Зазначений  напрямок роботи регламентується  міською цільовою програмою  

«Забезпечення прав дитини на період до 2020 року». 

 

На початок 2019 року в службі у справах дітей на обліку дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах перебувало 22 дитини з                

14 сімей та 13 внутрішньо переміщені дитини із зони проведення 

антитерористичної операції. Протягом року поставлено на облік 20 дітей з 

причини неналежного виконання батьками своїх батьківських обов’язків. Знято 

з обліку 12 дітей та 4 внутрішньо переміщених дитини, а саме з причин: 

- Зміна місця проживання – 4  

- Зникнення підстав – 7 

- Досягнення повноліття –  1 

- Позбавлення батьківських прав  – 3 

- Усиновлення - 1 



Станом на 01.01.2020 року на обліку дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах перебуває 30 дітей, які виховуються в 20 сім'ях.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від                 

16.03.2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» між 

виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради та 3 патронатними 

сім'ями укладено договори про надання послуг з патронату над дитиною. 

Протягом 2019 року  в сім'ї патронатних вихователів було влаштовано 10 дітей з 

сімей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей як такі, що опинилися 

в складних життєвих обставинах.  

В рамках реалізації міської програми «Забезпечення прав дитини на 

період до 2020 року» здійснюються заходи щодо захисту прав та законних 

інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які 

виховуються в сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. 

Кошти, передбачені на реалізацію заходів, 

 розподілено за наступними статтями: 

Призначення 
2017 рік 

(тис.грн.) 

2018 рік 

(тис.грн.) 

2019 рік 

(тис.грн.) 

Оздоровлення дітей 22,8 27,451 32,0 

Надання матеріальної допомоги 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, 

випускниками загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 

12,0 13,0 5,6 

Придбання для дітей соціально-

уразливих категорій шкільної форми, 

взуття, канцтоварів 

18,0 38,0 48,0 

Проведення заходів до Дня сім'ї, Дня 

матері 
4,0 5,0 5,5 

Проведення заходів з метою 

підтримки вихованців інтернатних 

закладів міста до Дня захисту дітей, 

новорічних свят 

71,5 66,5 68,842 

Разом:  128,3 149,951 159,942 

 

Службою у справах дітей, в межах повноважень, ведеться робота з 

інтернатними закладами, які розташовані на території міста. Здійснюються  



виходи до закладів з метою перевірки додержання чинного законодавства та 

надання методичної допомоги. З вихованцями закладів спеціалістами служби у 

справах дітей проводяться бесіди з метою попередження негативних проявів в 

дитячому середовищі.  

Проводяться зустрічі з опікунами, піклувальниками, прийомними 

батьками, батьками-вихователями на актуальні теми, які стосуються прав дітей 

на навчання, виховання та належне утримання. 

З соціальними педагогами закладів освіти міста проводяться семінари, 

тренінгові заняття на теми, що стосуються захисту прав та законних інтересів 

дітей, в тому числі попередження насилля та булінгу. 

 

 

 

Культура 

Відповідно до пріоритетних цілей та завдань міської цільової програми  

«Культура Білгорода-Дністровського – 2018-2020», затвердженої рішенням 

Білгород-Дністровської міської ради від 20.03.2018 р. № 502-VІІ, робота відділу 

культури та комунальних установ культури міста впродовж 2019 року була 

спрямована на зміцнення та примноження культурного потенціалу міста, 

продовження реформування закладів культури в центри культурного життя та 

вільного простору для громади, створення умов для збереження та розвитку 

місцевих традицій. 

Триває робота щодо створення нової архітектури системи закладів 

культури міста на основі економічної доцільності. Зокрема, в контексті нового 

Закону України «Про освіту» та у зв’язку з оновленням галузевих нормативно-

правових актів Міністерства культури України, що стосуються початкової 

мистецької освіти, в місті розпочато впровадження нової моделі сучасної 

мистецької школи. Реалізовано  перші кроки реформування, зокрема здійснено 

реорганізацію шкіл естетичного виховання згідно з рішенням Білгород-

Дністровської міської ради від  28.05.2019 р. № 926-VІІ «Про припинення 

діяльності комунальних установ «Білгород-Дністровська дитяча музична 



школа» та «Білгород-Дністровська дитяча художня школа» у зв’язку з 

реорганізацією шляхом злиття в єдину мистецьку школу – комунальну установу 

«Білгород-Дністровська школа мистецтв ім. Л.Н.Гінзбург». З вересня 2019 року 

в закладі впроваджено навчання перших класів за новими типовими освітніми 

програмами. 

На даний час базова мережа комунальних установ культури міста складає: 

Централізована бібліотечна система – 5 публічних бібліотек, Білгород-

Дністровський краєзнавчий музей, Центр культури та дозвілля і Білгород-

Дністровська школа мистецтв ім. Л.Н.Гінзбург. 

За рахунок бюджетних коштів забезпечується фінансування основних 

потреб культурно-освітніх установ. Слід зазначити, що об’єм бюджетного 

фінансування на утримання галузі культури щорічно збільшується: 

 

 

Рік 2017 2018 2019  

Обсяг фінансування 

(тис. грн.) 

 

13396,3 

 

16928,6 

 

17855,48 

 

 

В тому числі на реалізацію міської цільової програми: 
 

Рік  2017 2018 2019 

Обсяг фінансування 

(тис. грн.) 

 

496,5 

 

875,6 

 

1113,2 

 

 

Значна увага приділялася покращенню матеріально-технічної бази установ 

культури за рахунок коштів загального фонду міського бюджету. Придбано 

сценічні костюми та взуття для народних колективів Центру культури та 

дозвілля, шкільні меблі для школи мистецтв, бібліотечну техніку та меблі для 

центральної міської бібліотеки, експозиційне обладнання для краєзнавчого 

музею тощо. Проведено поточні ремонти: даху бібліотеки ім. О.Пушкіна та 

системи опалення в художньому відділенні школи мистецтв. Загалом на 

проведення поточних ремонтів та укріплення матеріально-технічної бази з 

міського бюджету в 2019 році було профінансовано 654,6 тис.грн.   



Збільшення об’ємів фінансування галузі дозволило спрямувати кошти, 

отримані культурно-освітніми закладами від платних послуг та плати за 

навчання, на вирішення їх нагальних проблем.  Загалом за рахунок спецкоштів 

установ культури проведено поточні ремонти, придбано оргтехніку, матеріали 

та устаткування на суму майже 550,0 тис. грн. 

З метою трансформації бібліотек в багатофункціональні установи на 

початок 2019 року в бібліотеці ім. О.Пушкіна відкрито культурно-освітній медіа 

центр в рамках проекту Одеської обласної державної адміністрації «Розумний 

регіон».  Протягом звітного року в медіа-центрі проведено 57 інформаційно-

просвітницьких та культурно-мистецьких заходів (1,2 тис. відвідувачів), з них 

29 – на платній основі,  залучено 28,0 тис.грн.  

Бібліотеки міста активно залучають громадськість до проведення 

спільних заходів, організовано роботу літературних об’єднань, гуртків, клубів 

для різних цільових аудиторій. Спільно з ЦКтаД впроваджується творчий 

проект «Бібліотека + театр». В 3-х бібліотеках міста працює «Університет 

третього віку», де громадяни похилого віку та особи з інвалідністю мають 

можливість безкоштовно навчитися користуватися комп’ютером та мережею 

Інтернет. Протягом 2019 року навчання в Університеті пройшли 35 осіб. 

Одним із важливих напрямків діяльності установ культури є 

популяризація і поширення якісного та різноманітного культурно-мистецького 

продукту серед якнайширших верств суспільства. З цією метою впродовж 2019 

року в місті проведено 168 культурно-масових заходів, охоплено 49,5 тис. 

глядачів та учасників. Забезпечено проведення 22 вистав та концертних програм 

в рамках гастрольної діяльності професійних колективів, які відвідали близько 

10,0 тис. мешканців міста. 

При ЦКтаД організовано роботу 7 народних та 1 зразкового самодіяльних 

колективів, які в 2019 році успішно захистили звання. Крім того, працює 3 

студії різного напрямку, а також 3 клубних формування на громадських засадах. 

Загалом, клубною роботою охоплено понад 320 осіб. 



В рамках розвитку в місті фестивального руху, в 2019 році проведено:  

обласний конкурс аматорського театрального мистецтва «Театральна весна-

2019», фестиваль квітів «Дністровські барви», фестиваль мистецтв «Дністрова 

веселка» за участю колективів Одещини, респ. Польща і Словаччина, 

фестиваль-конкурс мистецтв «Голос молоді», народні гуляння «Новорічна ніч в 

Аккермані» та «Весела Масниця». За підтримки міської ради місто стало 

однією з локацій мистецького фестивалю «Українська Бессарабія» та 

Всеукраїнського фестивалю «З країни в Україну».  

 

Творчими працівниками ЦКтаД за участю самодіяльних колективів міста 

здійснено масштабну постановку вистави-мюзиклу «Красуня і чудовисько», яку 

відвідали понад 2,5 тис. мешканців міста, в тому числі безкоштовно – 500 дітей 

соціально-вразливих категорій.  

 Продовжено цілеспрямовану роботу щодо підтримки талановитих дітей 

та молоді, створення умов для доступу кожної дитини до послуг закладів 

культурно-освітньої сфери. В школі мистецтв навчається 397 дітей шкільного 

віку, в тому числі на пільгових умовах – 20%, а саме 73 дитини пільгових 



категорій – безоплатно, 5 – з оплатою 50%. Понад 70 дітей залучено до занять в 

6 творчих колективах музичного відділення школи – хорових, інструментальних 

та вокально-інструментальних, 1 з яких має звання «зразковий». В 2019 році 

учениця БДШМ Анастасія Бодарева стала лауреатом стипендії обласної ради.  

В Білгород-Дністровському краєзнавчому музеї проведено повну 

реекспозицію ІІІ зали музею за темою «Середньовічний Білгород». Продовжено 

реалізацію програми «Відкриті фонди», в рамках якої у 2019 році проведено 

круглий стіл «Історія краю. Документальні реліквії часу» за участю наукових 

співробітників музею, працівників архіву та бібліотек, колекціонерів та 

краєзнавців. 

Впродовж 2019 року музей відвідало 13,3 тис. осіб. Проведено 306 

екскурсій, в тому числі 78 на безоплатній основі та 17 масових заходів, якими 

охоплено понад 6 тис. осіб. Підготовлено та відкрито 7 виставок з фондів 

музею, 5 художніх виставок, 5 пересувних виставок Українського Інституту 

національної пім яті.  

 

 

Житлово-комунальне господарство 

Одним з основних завдань міської влади є питання підтримки та 

функціонування системи житлово-комунального господарства та 



забезпечення не тільки комфортного проживання, а й розвитку його 

зовнішньої привабливості для мешканців міста та його гостей.  

Відтак, для забезпечення зазначеної мети, в місті Білгород -

Дністровський створено та функціонують комунальні підприємства, 

завданням яких є забезпечення комфортних умов для проживання містян та 

безперебійне функціонування систем інфраструктури міста.  

Комунальне підприємство “Житлово-експлуатаційне об’єднання №1”, 

в управлінні, та утриманні якого знаходиться  121 житловий будинок, 

загальною площею 249,2 тис. м2. Основними видами діяльності 

підприємства є технічне обслуговування та поточний ремонт 

внутрішньобудинкових систем, поточний ремонт конструктивних елементів, 

санітарне утримання приміщень загального користування та прибудинкових 

територій. 

В 2019 році підприємством укладено 22 договору (цивільно-правових) з 

обсягом коштів витрачених на оплату праці по таким договорам на суму 119,4 

тис. грн.  

Згідно рішення виконкому від 11.03.2019 р. №89, підприємству 

затверджені тарифи з переліком обов’язкових послуг з утримання 

багатоквартирних будинків та прибудинкових територій, які введені в дію з 

01.04.2019р. Середній тариф згідно розрахунків складає  2,66 грн. за 1м2 

зальної площі. 

У 2019 році підприємством виконані роботи по ремонту 

внутрішньобудинкових систем із заміною: 1510 м. труб систем 

централізованого опалення; 392 м. труб систем холодного водопостачання;   

360 м. труб центральної каналізації; 47 м. труб дощової каналізації. 

Проведено ремонт електропроводки в багатоквартирних будинках із 

заміною  247 м. дротів. Здійснено поточний ремонт покрівель із заміною 850 

м2 покрівельного покриття, а також здійснено ремонтні роботи в 19 

під’їздах багатоповерхових житлових будинків. У житлових 



багатоквартирних будинках утеплено 688 м. трубопроводів опалення 

нульового циклу, а в підʼїздах встановлено 56 енергозберігаючих вікон.  

За звітній період з місцевого бюджету отримано 655,8 тис.грн., з яких:  

- на придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду — 

375,8 тис. грн.; 

- на встановлення м/пластикових вікон - 160,0 тис. грн.; 

- на поточний ремонт покрівлі - 120,0 тис. грн. 

За 2019 рік з метою зниження заборгованості населення з оплати послуг 

з утримання житлових будинків та прибудинкових територій, укладено 6 

договорів реструктуризації на суму 25,6 тис. грн., погашено за договорами - 

20,5 тис. грн. 

Динаміка фінансових результатів за період 2016 – 2019 років 

КП «ЖЕО-1» 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Площа, що 

обслуговується, тис.м2 

292,5 250,4 249,2 249,2 

Дохід, тис.грн. 4340,0 5583,0 6706,0 7541,4 

Витрати, тис. грн. без 

ПДВ 

4518,8 5325,0 6540,5 7660,0 

Прибуток (збиток) -178,8 258,0 165,5 -118,6 

 

 

Благоустрій міста: Міський центр «Благоустрій» впродовж 2019 року 

здійснював свою діяльність за наступними напрямами: 

 утримання та поточний ремонт міських доріг та дорожньої 

інфраструктури; 

 утримання та поточний ремонтом вуличного освітлення; 

 утриманням та озеленення парків, скверів та зеленої зони міста; 

 санітарне утримання міста; 

 санітарне утримання міських кладовищ. 

За звітний період підприємством виконано наступні роботи:  

- виконано ямковий ремонт обладнанням «Міра-3» та рециклером по вул. 

Перемоги, Портова, Бугазька, Артільна кут Кішинівська, Переможненська, 

Гагаріна, Приморська, Шкільна, Ізмаїльська, Франко, Московська, 



Першотравнева, Михайлівська, Шевченко — на загальній площі 1310 м2. (за 

10міс).  

- за період з березня по жовтень було виконано ямкового ремонту 

обладнанням «Міра-3» - 600 м², Рециклером – 710 м². Середня вартість 1м² 

складає 325,52 грн. Середня вартість поточного ремонту підрядним способом 

складає 496,84 грн. 

- проведено планування та профілювання 

ґрунтового полотна вулиць автогрейдером та засипка ям щебенем та відсівом: вул. 

Виноградна, 26 Серпня, Тіниста, Перемоги 

(до будинку прикордонників), Лісна, 

Вірменська, Сонячна (біля ЗОШ № 

11), Десантників, Ізмаїльська, 139, 

Чорноморська – на загальній площі 

868,4 м2 та обʼємом 231 т., а також 

засипка ям, вибоїн та просадок 

асфальтобетонною стружкою 

проїжджої частини доріг міста на загальній площі 1406 м2 та обʼємом підсипки 

271 т. 

 - встановлено пристроїв примусового зниження швидкості - 3 комплекти та 

нанесено горизонтальної дорожньої розмітки по вулицях міста дорожньою 

фарбою на площі 1387 м²; 

- проведено роботу з поточного утримання вуличного освітлення із 

заміною ламп накалювання на енергозберігаючі у кількості 159 од. та 53 



світлодіодних світильників; освітлено 4 пішоходних переходи; замінено 60 

світлофорних ламп; здійснено інші роботи з освітлення. 

Теплопостачання. Для забезпечення комфортних температур в квартирах 

багатоповерхового житлового фонду в холодні пори року з року в рік 

стабільно працює Комунальне підприємство “Білгород-

Дністровськтеплоенерго”. Підприємство здійснює свою виробничо-технічну 

діяльність за рахунок експлуатації 2 котелень загальною потужністю 

107,901 гкал/годину, які постачають теплову енергію житловому фонду 

міста та закладам бюджетної сфери. Загальне приєднане теплове 

навантаження становить 31,5  гкал/годину. 76,01% загального обсягу 

підключених споживачів складає населення. Довжина теплових. мереж 

підприємства складає 37,285 км (у двухтрубному обчисленні).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сьогоднішній день послугами централізованого теплопостачання 

користуються: 

- житлових будинків - 354 (9298 квартир загальної опалювальної площі 

441,0тис.кв.м.) у томучислі одноповерхових – 159; 

- підприємств та закладів – 123, у том числі:бюджетних –87, інших –36. 

За опалювальний сезон 2019 року згідно діючих тарифів споживачам 

нараховано 88482 тис. грн (з пдв), у тому числі: населенню нараховано – 

66348 тис. грн., сплачено населенням – 65912 тис. грн. (99,3%).      

бюджетним закладам нараховано – 20685 тис.грн., сплачено (враховуючи 



попередні борги) – 21623 тис. грн. (104,5%); іншим споживачам нараховано 

1449 тис. грн., сплачено (враховуючи попередні борги) – 1493 тис. грн. 

(103%). 

Фінансовий результат роботи підприємства в 2019 році склав: доходи 

(без ПДВ) — 73735 тис. грн., з яких прямі витрати — 65879 тис. грн., 

загальновиробничі витрати — 1552 тис. грн., адміністративні витрати — 

3924 тис. грн. Прибуток підприємства склав 2380 тис. грн. 

В 2019 році підприємством виконаний об’єм робіт з модернізації 

теплових мереж із заміною сталевих труб на попередньо ізольовані 

загальною протяжністю 2379,30 м (в однотрубному вимірі) на загальну суму 

1250,00 тис. грн. Крім того, підприємством виконані аварійні роботи по 

заміні труб по вул. Енгельса, вул. Франко, вул. Перемоги, на загальну суму –

119,957 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом з тим, проблемним залишається питання розвитку підприємства КП 

“Білгород-Дністровськтеплоенерго”, а саме - відсутність необхідних коштів на 

подальше виконання робіт по збільшенню енергоефективності при 

використання існуючого на котельної вул. Перемоги, 2, обладнання, яке 

забезпечує теплову енергію 89% усіх споживачів міста підключених до системи 

централізованого опалення підприємства та заміна сталевих труб на 

попередньоізольовані пінополіуретаном, магістральних та розподільчих 



теплових мереж від котельної, які вже експлуатуються понад 30 років. 

Пропускна спроможність теплових мереж, при існуючому температурному 

графіку подачі теплоносія 90-700С вже недостатня, для забезпечення потрібної 

кількості подачі носія в окремих точках приєднаних споживачів міста. 

 

Збір та вивезення твердих побутових відходів. Зазначеними послугами 

на території м. Білгород-Дністровський займається Комунальне 

Підприємство “Автотранссервіс”.  

Фінансовий результат підприємства у порівнянні з 2018 роком є 

негативними, збитковість підприємства зросла майже у двічі і становить - 

1119,0 тис. грн. і це при тому, що з міського бюджету на погашення 

заборгованості по заробітній платі та податків у 2019 році було виділено кошти  

у сумі 1635,9 т. грн.в т. ч.: 

- на заробітну плату - 300,0 тис. грн. 

- військовий збір — 6,0 тис. грн. 

- ЄСВ 22% - 83,0 тис. грн. 

- МШП — 90,0 тис. грн. 

- ПДВ 20% - 89,9 тис. грн. 

- ПДФО 18% - 868,0 тис. грн. 

- ВК «Екологія» - 199,0 тис. грн. 

Крім того, кількість побутових відходів починаючи з 2015 р. зростає разом 

з тим зростають і витрати на утилізацію та захоронення ТПВ на звалищі  ВК 

«Екологія». 

Вартість утилізації та захоронення у 2019 році становить 2243,2 тис. 

грн. при тарифі 25 грн. за м3, а у 2020 році тариф становитиме 28 грн. за м3. 

Дебіторська заборгованість за послуги по збиранню та вивезенню ТПВ (у 

т.ч. ПДВ) на 01.01.2020 року склала 2817,6 тис.грн. 

Станом на 01.01.2020 року укладено 15394 прямих договорів на збір та 

вивезення ТПВ , у т. ч.населення - 14707 (приватний сектор - 5914), бюджетні 

організації – 36, юридичні особи та ФОП – 651. 



Рівень сплати споживачами за послуги по збиранню  

та вивезенню ТПВ (у т.ч. ПДВ) за 2015-2019 роки 

№ 

з/п 

Період Од. 

вим. 

 

Рівень сплати 

споживачами за 

вивезення ТПВ 

у тому числі 

Рівень сплати 

населенням 

Рівень сплати 

підприємствами 

1 2015 рік % 97,4 93,3 95,9 

2 2016 рік % 96,9 99,0 103,1 

3 2017 рік % 98,4 95,0 95,0 

4 2018 рік % 97 96,0 97,0 

5 2019 рік % 95,4 92,5 96,3 

З даних таблиці видно, що за останні п’ять років середній рівень сплати 

послуг споживачами становить 97% із них населення 95%, підприємства 97,5%, 

разом з тим у порівнянні з минулими роками рівень сплати послуг з вивозу ТПВ 

населенням у 2019 році самий низький і становить 92,5 %. 

В цілому, за останні чотири роки, зросли витрати підприємства і за 2019 

рік в порівнянні з 2018 роком вони збільшились на 2366,9 тис. грн. Зростання 

загальної суми витрат відбулося за рахунок найбільших складових, а саме: 

заробітна плата, запасні частини і матеріали, амортизація та інші витрати. 

Разом з тим,не дивлячись на те, що підприємству була надана вагома 

фінансова підтримка з міського бюджету, на 01.01.2020 року наявною є  

кредиторська заборгованість з податків та перед постачальниками (запчастини, 

матеріали та надані послуги), яка становить 3149,0 тис. грн., а саме: 

- заборгованість по заробітній платі - 52,0 тис. грн.; 

- податок на додану вартість (ПДВ) - 1239,0 тис. грн.; 

- податок на доходи ФО — 801,2 тис. грн.; 

- єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 43,0 тис. грн.; 

- ВК «Екологія» - 205,8 тис. грн.; 

- «БЛЕКСІ ПЕТРОЛЬ» (паливо) - 37,0 тис. грн.; 

- КП «Бритівка» (ТПВ) - 24,2 тис. грн.; 

- запчастини, матеріали - 115,3 тис. грн.; 

- КП “Білгород-Дністровський водоканал - 284,0 тис. грн. (вода, 

транспортні послуги); 

- Департамент муніципальної безпеки — 49,8 тис. грн.; 

- оренда приміщення - 14,0 тис. грн.; 

- штрафні санкції (Державне управління праці) - 283,7  тис. грн. 

Окремо слід зазначити, що для покращення санітарного стану міста та 

роботи підприємства рішенням міської ради за рахунок коштів міського 

бюджету в 2019 році було придбано сміттєвоз “МАЗ – 5340С2-585-013” 



вартістю 1598,8 тис. грн. для своєчасного збирання та вивезення твердих 

побутових відходів. 

 

Водопостачання та водовідведення. КП «Білгород- 

Дністровськводоканал» надає послуги споживачам з централізованого 

водопостачання, водовідведення, а також додаткові послуги – з 

централізованого постачання холодної води та водовідведення, повірка водо 

лічильників, та інші допоміжні послуги на мережах водопостачання та 

водовідведення. На кінець 2019р. кількість споживачів (абонентів) складає 

21875 од. 

Водоканал має дві виробничі дільниці: 

 - дільниця водопроводу має в своєму розпорядженні 42 артсвердловини, з 

яких 2 - спостережні і 5 - насосних станцій другого підйому. Середньодобова 

подача води в мережу – 5,6 тис.м3. Загальна протяжність  водопровідної мережі 

152,5 км, з них ветхих та аварійних 68 км. 

- дільниця каналізації має в своєму розпорядженні 14 каналізаційних 

насосних станцій та очисні споруди з біологічною очисткою. Загальна 

протяжність каналізаційної мережі 80,2 км, из них ветхих и аварійних 38,6 км. 

Обсяг капітальних інвестицій, виконаний за рахунок власних коштів 

підприємства за 2019 рік складає 5749,00 тис.грн.  

В 2019 році обсяги споживання послуг споживачами зменшилися  

порівняно з 2018 р.: по водопостачанню - на 222,3 тис.м3, по 

водовідведенню — на 259,6 тис.м3, з них населенням відповідно – 225,9 

тис.м3 і 277,7 тис.м3. Фактичні втрати та витрати води в мережах за 2019 рік 

становили 35,2 %, при затверджених ІТНВПВ 28%.  

Чистий дохід від реалізації по водоканалу за  2019 року складає 34947,8 

тис.грн. (у т. ч. отримано інших операційних доходів від додаткових послуг на 

1515,8 тис.грн.).  В  2018 ріці чистий дохід від операційної діяльності   складав 

27635,1 тис.грн, тобто збільшився  за 2019 рік  на 7312,7 тис.грн.  



У 2019 році  підприємство  отримало кошти (безповоротну  фінансову 

підтримку виконкому з загального фонду міського бюджету) на загальну суму 

8049,3 тис.грн., а саме на: 

- 4451,7 тис.грн. погашення заборгованості з електроенергії; 

- 100,0 тис.грн. на гіпохлорид натрію; 

- 1347,0 тис.грн. погашення заборгованості із заробітної плати; 

- 71,7 тис.грн. ремонт вулиці Блюхера; 

- 74,1 тис.грн. ремонт вулиці Чехова; 

- 98,8 тис.грн. витрачено на промивку КНС-2  (ілосос) ТОВ 

«Аквасервісгруп»; 

- 366,5 тис.грн. на закупівлю матеріалів; 

- 199,8 тис.грн. ремонт КНС за рахунок резервного фонду; 

- 198,3 тис.грн. на ремонт КНС; 

- 1000,0 тис.грн. на погашення податку з доходів фізичних осіб; 

- 71,6 тис.грн. на придбання матеріалів для заміни аварійної ділянки 

водопроводу по вул.. Першотравнева від вул.. Ізмаїльська до вул.. Миколаївська, 

по вул.. Московській від вул.. Миколаївська до вул.. Ізмаїльська, та по вул.. 

Миколаївська від вул.. Першотравневій до вул.. Єврейської; 

- 21,8 тис.грн. на придбання матеріалів для заміни аварійної ділянки 

водопроводу по вул.. Мирна; 

- 48,0 тис.грн. на придбання матеріалів для ремонту каналізації по вул. 

Коцюбинського. 

На негативний результат фінансової діяльності вплинули такі фактори: 

-обсяг заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, які постачалися населенню за 2019 рік 

складає 2839,8 тис.грн; Різниця в тарифах на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, які постачалися бюджетним установам за 

2019 рік складає 279,9 тис.грн; 

- нарахування пені та штрафів за несвоєчасну сплату податків та зборів в 

сумі 1341,0 тис.грн; 



- понаднормативні втрати води за 2019 рік склали 7,2%. Основною 

причиною цього є не обліковані витрати та втрати води в багатоповерхових 

будинках.  

Оплата за спожиті послуги водопостачання та водовідведення за 2019 

рік в цілому складає 88,1% поточних нарахувань.  

Кредиторська заборгованість по підприємству по відношенню до 

підсумків 2018 року збільшилась на 14098 тис. грн – в основному за рахунок 

збільшення податків, та за рахунок недоїмки по ресурсним платежам до 

бюджету. 

Діючі у 2019 році, тарифи на послуги централізованого водопостачання 

відшкодовували 70,5% фактичної собівартості, на послуги водовідведення 

61,4% фактичної собівартості послуг.  

 

Будівництво. Розробка проектно-кошторисної документації та 

отримання звітів держекспертизи, здійснення публічних закупівель на  

роботи для будівництва об’єктів комунальної власності, контроль за якістю 

виконання робіт, отримання дозвільної документації на будівництво та здача 

об’єктів в експлуатацію - основні напрямки роботи КП «Білгород-

Дністровське міське управління капітального будівництва». 

Впродовж 2019 року на обʼєктах галузей освіти, фізкультури та спорту, 

культури, охорони здоров’я, прибудинкових, міжбудинкових проїздах та 

тротуарах, а також дорожнього покриття вулиць та інших обʼєктах було 

виконано роботи з будівництва та реконструкції об’єктів комунальної 

власності.  

На обʼєктах галузі освіти було проведено роботи з капітального 

ремонту (заміна вікон) ДНЗ №3 "Дзвіночок", капітального ремонту системи 

опалювання та покрівлі ДНЗ №1 "Малятко", капітальний ремонт покрівлі та 

заміна вікон у ЗОШ №1, капітальний ремонт туалету ЗОШ №3.  

В галузі кульури - поведено ремонт покрівлі ЦКтД .  



Також проведено роботи з оновлення спортивної нфраструктури міста. 

Так в 2019 році було проведено капітальний ремонт оглядових трибун та 

підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ на суму 2,8 млн. грн. Збудовано 

багатофункціональний спорткомплекс по вул. Сонячній, 4 (співфінансування 

з міського та обласного бюджетів) — 5,7 млн. грн. Проведено капітальний 

ремонт спортмайданчику по вул. Бєлінського, 2.  

 

В сфері охорони здоровʼя проведено капітальний ремонт будівлі КНП 

“Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги” по вул. 

Свято-Георгіївській, 13, відремонтовано приміщення центру реабілітації дітей з 

особливими потребами Білгород-Дністровської міської багатопрофільної 

лікарні, а також проведено капітальний ремонт будівлі інфекційного віділення 

міськрайонної багатопрофільної лікарні. 

 

 



В 2019 році проведено реконструкцію тротуарів по вул. Шкільна від вул. 

Ізмаїльської до вул. Гагаріна (одна сторона), по вул. Ізмаїльська від вул. 

Буджацька до вул. Шкільна та по вул. Франко загальною площею 6,1 тис. м2.  

 

 

 

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Шкільній до 

будинку №145а по вул.Ізмаїльській та ремонт міжбудинкових проїздів вздовж 

будинків №29 та 30 по вулиці Перемоги загальною площею 1681 м2 . 



 

Тривала впродовж року й робота щодо капітального ремонту дорожнього 

покриття. Так в 2019 році було капітально відремонтовано дорожнє покриття по 

вул Франко та вул. Чехова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальним підприємством «Білгород-Дністровське міське управління 

капітального будівництва» впродовж 2019 року проводились також роботи 

щодо розробки проектно-кошторисної документації та отриманню 

експертизи. Така робота проводилась по 20 загальноміським обʼєктам. 

Загалом по всім обʼєктам будівництва було проведення фінансування в 

2019 роціа на згальну суму 25 685,3 тис. грн.  

 

 



 

 

Звернення громадян 

У 2019 році до виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради 

надійшло 3702 звернення, в порівнянні з минулим роком загальна кількість 

звернень зменшилась на 495 одиниць. 

Разом з тим, спостерігається тенденція збільшення кількості звернень, 

отриманих під час проведення особистого прийому громадян керівництвом 

виконкому міськради, на 79 одиниць: 277 звернень в 2019 році проти 198 

звернень в 2018 році; колективних: 172 звернення в 2019 році проти 169 

звернень в 2018 році; пересланих на розгляд органами влади вищого рівня: 56 

звернень в 2019 році, проти 35 звернень в 2018 році; повторних звернень: 142 

звернення в 2019 році проти 125 звернень в 2018 році. 

 

У зверненнях громадян, отриманих від органів влади вищого рівня, 

порушуються питання різної тематики, а саме: 



 

Звернення громадян до вищих органів влади яскраво відображають 

проблеми, над якими необхідно працювати, а це, в першу чергу, питання 

комунального господарства, яких надійшло — 16 одиниць в 2019 році проти 11 

— в 2018 році: водопостачання та водовідведення – 5 одиниць в 2019 році, 

проти 2 — в 2018 році; санітарного стану, благоустрою населених пунктів – 1 

звернення в 2019 році проти 3 — в 2018 році; плати за житло та комунальні 

послуги – по одному зверненню в 2019 та в 2018 роках, та інші.  

На другому місці за кількістю звернень громадян перебувають питання 

індивідуального землекористування – 9 звернень в 2019 році проти 3 — в 2018 

році. З питань житлової політики – 9, з них 6 щодо поліпшення житлових умов. 

12 звернень які надійшли на адресу виконавчого комітету Білгород-

Дністровської міської ради через Одеську обласну державну адміністрацію були 

переадресовані для подальшого розгляду за належністю до відповідних установ.  

Рейтинговий аналіз тематики звернень: 

- з питань соціального захисту, в 2019 р. надійшло 433, проти 454 — в 

2018 р.; 

- з питань комунального господарства в 2019 р. надійшло – 2038, проти 

2023 — в 2018 р.; 

- з питань житлової політики в 2019 р. надійшло – 105 звернень, проти 

112 звернень в 2018 р., здебільшого громадяни міста у зверненнях порушували 



питання індивідуального житлового будівництва (у т.ч. виділення земельних 

ділянок); оформлення правовстановлюючих документів на житло та 

поліпшення житлових умов;  

- з питань економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньо-економічної, 

регіональної політики та будівництва, а також підприємництва в 2019 р. 

надійшло 195 звернень, проти 223 звернення в 2018 р.; 

- з питань аграрної політики і земельних відносин в 2019 р. до 

виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради звернулась 131 

особа, в той час, як в 2018 р. звернень із зазначеної тематики надійшло 182 од. 

В своїх зверненнях мешканці міста порушували питання: індивідуального 

землекористування і присадибного господарства (у т.ч. виділення землі, 

кредитів), питання передачі в оренду земельних, питання приватизації 

земельних ділянок та інше; 

- значно зменшилась кількість звернень громадян з питань транспорту та 

зв’язку. Так в 2019 р. отримано 241 звернення, проти 642 звернень, отриманих в 

2018 році. В першу чергу, це питання роботи пасажирського транспорту, 

пільгового перевезення пасажирів, питання роботи пошти, питання роботи 

радіо інше.  

Крім того, з іншої тематики надійшло: 

 

Тематика 

 

2019 

 

2018 

 

+ 

- 

 

 

Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей 144 150 -6 

Молодь. Фізична культура та спорт 2 0 +2 

Охорона здоров’я 61 31 +30 

Діяльність органів місцевого самоврядування 59 42 +17 

Промислова політика 43 45 -2 

Забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку, реалізація прав і свобод громадян 

 

39 

 

98 

 

-59 

Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність 

та інтелектуальна власність 

 

31 

 

14 

 

+17 

Праця і заробітна плата 24 19 +5 

Екологія та природні ресурси 24 13 +11 

Культура та культурна спадщина, туризм 17 4 +13 

Фінансова, податкова, митна політика 9 9 --- 

Діяльність місцевих органів виконавчої влади 6 2 +4 



Інформаційна політика, діяльність засобів масової 

інформації 

5 7 -2 

Державне будівництво, адміністративно-територіальний 

устрій 

3 1 +2 

Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні 

відносини  

2 2 --- 

Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і 

міжнаціональні відносини 

 

0 

 

2 

 

-2 

Інше 90 122 -32 

 

На усному прийомі міським головою та його заступниками в 2019 році 

було прийнято 277 звернень, проти 198 звернень в 2018 році, з яких 18 - 

колективних. Всього з урахуванням колективних звернень було прийнято 441 

звернення громадян, що на 132 звернення більше ніж 2018 року. 

Для забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного і 

своєчасного розгляду звернень громадян, а також постійного контролю за 

організацією та роботою зі зверненнями громадян керівництво виконкому 

міськради постійно здійснює заходи методологічного, організаційного, 

комунікативного, інформаційно-аналітичного характеру, спрямовані на 

удосконалення цієї роботи. Так, цілодобово діє Контактний центр, який надає 

можливість мешканцям міста звертатися до виконавчих органів міської ради за 

допомогою телефону та мережі Інтернет, з метою забезпечення оперативного 

реагування та попередження і ліквідації аварійних ситуацій, що стосуються 

сфер життєдіяльності міста. 

 

Послуги для населення 

Центр надання адміністративних послуг є постійно діючим робочим 

органом Білгород-Дністровської міської ради, в якому надаються 

адміністративні послуги як за принципом єдиного вікна (через адміністратора 

шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг), так і за  

принципом єдиного офісу (безпосередньо суб’єктом надання адміністративних 

послуг – державними реєстраторами сектору державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного управління міської ради). 



Однією з найважливіших ознак Центру надання адміністративних послуг є 

достатній перелік послуг та наявність у ньому найбільш запитуваних  

громадянами адміністративних послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однією з найважливіших ознак належного ЦНАП є достатній перелік  

послуг та наявність у ньому найбільш запитуваних громадянами 

адміністративних послуг.   

 У 2019 році через ЦНАП надавалось 181 адміністративна послуга (з них 

153 безоплатних послуг та 28 платні). 

Велика увага у визначеному переліку приділена адміністративним 

послугам, які мають високу суспільну потребу у їх отриманні як громадянами, 

так і суб’єктами господарювання та є найбільш затребуваними суспільством – 

реєстрації місця проживання особи, державній реєстрації фізичних та 

юридичних осіб, речових прав на нерухоме майно, видачі відомостей з 

Державного земельного кадастру, видачі паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон, тощо. 



Види послуг по сферам діяльності розподілились наступним чином: 

Земельні питання 66 36,5% 

Державна реєстрація громадських формувань 25 13,8% 

Архітектура та будівництво 21 11,6% 

Державна реєстрація бізнесу 20 11 % 

Питання житлового господарства 10 5,5% 

Реєстрації/знаття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 11 6 % 

Питання комунальної власності 7 3,9% 

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 7 3,9% 

Паспортні питання 6 3,3% 

Соціальні питання 4 2,2% 

Питання освіти, молодіжної політики та у справах дітей 3 1,7% 

Пенсійні питання  3 1,7% 

Охорона праці 2 1,1% 

Екологіїя та  природні ресурси 2 1,1% 

Пожежної безпеки (ДСНСУ) 1 0,6% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2019 році до ЦНАП надійшло 50738 заяв. Надано результатів 

адміністративних послуг - 50490. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 

року кількість заяв та результатів адмінпослуг значно зросли (33727 та 33375 — 

відповідно). Збільшення кількості виданих результатів адміністративних послуг 

відбулося у зв’язку з широким впровадженням зручних онлайн-реєстрацій. 

Найбільш популярними адміністративними послугами у 2019 році були 

послуги з:  

- земельних відносин;  

- питань реєстрації місця проживання або перебування  особи та зняття з 

реєстрації;  

- питань державної реєстрації бізнесу; 

- паспортних питань; 

- питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

У 2019 році  заявниками отримано 47236 позитивних відповідей та 3254 

відмови в наданні адміністративних послуг. 

За 2019 рік до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг 

через ЦНАП надійшли кошти у розмірі 2 872 062, 45 грн. 

У Центрі надання адміністративних послуг створенні доступні і зручні 

умови для швидкого вирішення будь-яких проблем громадян, фізичних осіб-

підприємців та юридичних осіб, забезпечення прозорості та відкритості 

розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання послуг. 

Для комфортного перебування молодих батьків з дітьми на час отримання 

батьками адміністративних послуг у 2019 році в ЦНАП оновлено дитячий 

куточок та встановлено пеленальний столик. 

Для вирішення питання більш якісного обслуговування суб’єктів 

звернення через ЦНАП працює система електронного керування чергою (у 2019 

році запроваджено «Голосовий виклик»),  інформаційний термінал та платіжні 

термінали для суб’єктів звернення. 

У жовтні 2019 року ЦНАП як переможець першого раунду Фази 

впровадження з модернізації та створення Центрів надання адміністративних 



послуг Програми «U-LEAD з Європою», отримав інституційну допомогу та 

матеріальну допомогу у вигляді оргтехніки. У листопаді 2019 року відбулося 

офіційне відкриття модернізованого ЦНАП. 

 

 

 

 Регуляторна політика 

У звітному періоді відбувалося вчасне планування проектів регуляторних 

актів та внесення до них відповідних змін (рішення виконавчого комітету та 

рішення Білгород-Дністровської міської ради), підготовка проектів 

регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу відповідно до вимог 

чинного законодавства, оприлюднення проектів регуляторних актів, проведення 

відстеження результативності регуляторних актів. За весь період 2019 року було 

проведено 13 відстежень регуляторних актів, прийнято 1 регуляторний акт, були 

затверджені плани діяльності з підготовки регуляторних актів виконавчого 

комітету Білгород-Дністровської міської ради та Білгород-Дністровської міської 

ради на 2020 рік. 

Основною метою Білгород – Дністровської міської ради та її виконавчого 

комітету при реалізації своїх повноважень у сфері державної регуляторної 

політики є прийняття регуляторних актів, направлених на захист інтересів 

суб’єктів господарювання та недопущення звуження їх прав та свобод. 

З метою забезпечення розвитку міста, надання організаціям, установам та 

управлінням Білгород-Дністровської міської ради консультативних послуг та 



інформації щодо здійснення регуляторної політики, було проведено навчальний 

семінар на тему: «Засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» до участі в якому запрошено представників 

Державної регуляторної служби в Одеській області. 

 

Під час розроблення регуляторних актів та складання аналізу впливу 

регуляторного акту обов’язково здійснюється оцінка прийнятих альтернативних 

способів досягнення мети державного регулювання, визначення механізмів і 

заходів щодо розв’язання проблем, показників результативності та відстеження 

ефективності регуляторного акту.  

Щорічно, поряд з Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Білгород-Дністровської міської ради та її виконавчого комітету, 

затверджується план-графік здійснення заходів з відстеження результативності 

регуляторних актів.  

Для забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання до 

регуляторних актів ведеться Реєстр регуляторних актів з їх повним текстом в 
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