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ВСТУП 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 

 2019 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України", положень Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету".  

Програма спрямована на забезпечення сталого розвитку економіки у 2019 році, 

підвищення рівня життя і добробуту мешканців міста. 

Програма враховує положення Стратегії розвитку Київської області на період до 

 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 року  

№ 856-44-VІ та Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської 

області на період до 2020 року затверджених рішенням Київської обласної ради від 

10.10.2018 року № 494-23-VII, положення Стратегії розвитку міста Біла Церква на період 

до 2025 року, затвердженої рішенням міської ради від 24 березня 2016 р. № 123-08-VІІ, 

ґрунтується на комплексі галузевих програм. Програма розроблена з метою аналізу 

соціально-економічної ситуації в місті за попередній період та передбачає забезпечення 

узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні 

міста. 

 Програмою визначені цілі та пріоритети міста Біла Церква на 2019 рік, конкретні 

завдання та заходи економічного і соціального розвитку міста, прогнозні розрахунки 

показників соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік, які відображають наміри 

структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету, а також підприємств, 

організацій і господарств міста щодо результатів їх діяльності у наступному році.  

Реалізація Програми дозволить покращити інвестиційну привабливість, створити 

умови для підвищення рівня конкурентних переваг та потенціалу міста, досягти належних 

стандартів життя та доступності якісних послуг для населення. 

Організацію щодо виконання Програми здійснює виконавчий комітет міської ради 

спільно з структурними підрозділами, які розробили відповідні розділи Програми 

відповідно до чинного законодавства України. 

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань. Зміни та 

доповнення до Програми затверджуються міською радою за поданням постійної комісії з 

питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та виконавчого 

комітету міської ради.  

Термін реалізації програми – 2019 рік. 
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Аналіз підсумків економічного і соціального розвитку міста Біла Церква  

у 2018 році 

За даними казначейського звіту фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету м. 

Біла Церква станом на 1 жовтня 2018 року склав   1 497 634 829 грн., в тому числі доходи 

загального фонду –  1 454 188 452  грн., спеціального фонду – 43 446 377 грн. 

Без урахування  міжбюджетних трансфертів за січень-вересень 2018 року до 

загального фонду міського бюджету надійшло 611 029 045 грн, що складає 104,0%  плану 

на звітну дату (перевиконання становить 23 760 317 грн). В порівнянні з відповідним 

періодом 2017 року  доходи загального фонду зросли на  19,6%,  або  на 100 107 644 грн.  

 

  

Домінуючу позицію в структурі доходів загального фонду бюджету займає 

«Податок та збір на доходи фізичних осіб». Станом на 1 жовтня 2018 року його частка в 

складі доходів загального фонду становить 58,2%. За 9 місяців 2018року надійшло  

355 759 507 грн зазначеного податку, що на 1,3%, або на 4 458 507 грн. більше 

запланованого обсягу. В порівнянні з тим же періодом 2017 року надходження ПДФО 

зросли на 18,8 %, або на 56 313 586 грн. Головним чинником зростання ПДФО є 

підвищення з 01.01.2018 року розміру мінімальної заробітної плати на 16,3%.  

Найбільшими джерелами доходів загального фонду (крім ПДФО) є: 

- «Єдиний податок» (16,7 % в структурі надходжень загального фонду) - за січень-

вересень 2018 року надійшло 102 216 650 грн, що на 4,1%, або на 4 066 650 грн більше 

плану та на 17,1% (14 910 361 грн) більше, ніж за відповідний період минулого року. 

Зростання надходжень обумовлене збільшенням розрахункових базових показників - 

прожиткового мінімуму для платників 1 групи та мінімальної заробітної плати для 

платників 2 групи при збереженні діючих з 2017 року ставок оподаткування (відповідно 

8% та 15%) згідно рішення Білоцерківської міської ради від 29.06.2017р. № 951-34-VII 

«Про встановлення місцевих податків і зборів у м.Білій Церкві на 2018 рік»; 

- «Акцизний податок» (11,6% в структурі доходів загального фонду) – за 9 місяців 

2018 року надійшло 70 601 208 грн, що на 13,2%, або на 8 221 208 грн. більше плану. В 

порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження зросли на 39,6% (20 042 172 

грн); 

58%
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Джерела наповнення загального фонду бюджету міста (без урахування 
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- «Плата за землю» (7,5% в структурі доходів загального фонду) – за звітний період 

надійшло 45 661 922 грн, що на 1,4% (611 922 грн.) більше плану та на 10,7% (4 414 808 

грн) більше, ніж за 9 місяців 2017 року.  

 

За січень-вересень 2018 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло  

43 446 377 грн, в тому числі до бюджету розвитку - 4 761 588 грн. В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду скоротились на 

12,0%, до бюджету розвитку - на 67,4%.  

За січень-вересень 2018 року до бюджету міста надійшло 843 159 407 грн 

офіційних трансфертів від органів державного управління, в тому числі дотація на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я – 12 039 000 грн, субвенції з державного та місцевого бюджетів – 

831 120 407 грн, з них 35,4% - освітня та медична субвенції. 

 

Річні планові показники по видатках та кредитуванню місцевого бюджету                   

на 9 місяців 2018 р. затверджені в сумі 1 327 221 331 грн.  

За даними казначейського звіту фактичне виконання видаткової частини бюджету 

міста за підсумками 9 місяців 2018 р. склало – 1 290 183 252 грн або 97,2 % уточненого 

плану за звітний період. Виконання бюджету міста за виключення субвенцій з державного 

бюджету ( крім освітньої та медичної) становить 811 939 444 грн або 95,8 %. В структурі 

видатків найбільшу питому вагу складають видатки на утримання установ соціально-

культурної сфери міста - 691 159 832 грн., в тому числі: 

- освіту – 368 258 865 грн., або 53,3 %; 

- охорону здоров’я – 225 223 863 грн. – 32,6 %; 

- культуру – 37 302 522 грн. – 5,4 %. 

- соціальний захист та молодіжні програми – 39 413 044  грн. – 5,7 %; 

- фізична культура та спорт – 20 961 538 грн.- 3,0 %. 

Фінансування бюджетних установ проводилось з першочерговим направленням 

коштів на забезпечення захищених статей видатків бюджету, при цьому на заробітну 

плату з нарахуваннями направлено 615 131 751 грн або 75,8 % ; медикаменти – 6 199 152               

грн. або 0,8 %; харчування – 15 696 001 грн або 1,9 %; на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв - 57 563 756 грн. або 7,1% на інші видатки – 117 348 784 грн або 14,4%                         

від загального обсягу видатків. 
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Міжбюджетні трансферти 

Виконання бюджету в частині офіційних трансфертів, а саме субвенцій з державного та 

обласного бюджету за 9 місяців 2018 р. по загальному фонду становить 797 958 611 грн, в 

тому числі: 

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 

вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 325 743 785 грн; 

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива 

та скрапленого газу – 38 929 грн; 

- виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 

дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям – 149 354 874 грн; 

- виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 576 971 грн; 

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 

– 2 866 795 грн; 

-  інша субвенція з обласного бюджету – 2 529 249 грн; 

- освітня субвенція – 152 283 455 грн; 

- медична субвенція – 148 619 836 грн; 

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 534 

454 грн; 

- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» - 855 055 грн; 

- виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 

учасникам АТО - 4 290 535 грн; 

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

– 10 264 673 грн. 

 

На виконання повноважень, визначених Положенням про Управління самоврядного 

контролю міської ради, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради VІІ 

скликання від 03 листопада 2016 року №333-18-VІІ, Порядку здійснення самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель територіальної громади м. Біла Церква, 

затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради VІІ скликання від 07 вересня 2017 

року №1120-35-VIІ, за підсумками роботи за 9 місяців 2018 року до місцевого бюджету 

було сплачено – 1 683 984,33   грн., а саме: 

-здійснено перевірки: 93 планових та позапланових заходів. За їх  результатами 

усунуто ряд порушень земельного законодавства та  сплачено до міського бюджету  

коштів на суму  –  730 ,4 тис. грн.; 

-відповідно до проведеного моніторингу нарахувань та сплати земельного податку та 

орендної плати за користування землею комунальної власності до міського бюджету 

сплачено кошти в сумі – 953,5 тис.грн.; 

За звітний період направлено ряд листів та претензій орендарям, зокрема: 

- 47 листів боржникам по пайовій участі,  

- 67 листів щодо заборгованості по використанню земельних ділянок комунальної 

власності.  

 

Впровадження Громадського бюджету 

З метою сприяння підвищенню рівня залучення членів територіальної громади 

міста безпосередньо до процесу прийняття рішень у співпраці з Фундацією польсько-

української співпраці ПАУСІ (далі – ПАУСІ) за координації управління економіки вже 

другий рік відбувається впровадження Громадського бюджету.  
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Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м. Біла Церква в новій 

редакції, затверджене рішенням міської ради від 29 березня 2018 року  №2014-48-VII. 

Відповідно до п.4 вищезазначеного Положення загальний обсяг громадського 

бюджету м. Біла Церква на відповідний бюджетний рік становить 1 відсоток обсягу 

власних  доходів загального фонду міського бюджету міста за звітний рік, що передує 

року,  у якому подаються проекти. Отже розмір громадського бюджету (бюджету участі) 

м. Біла Церква в 2018 році визначений у сумі 7,21 млн. грн. (1% обсягу власних доходів 

загального фонду міського бюджету за 2017 рік). 

Кількість проектів, поданих для реалізації за рахунок коштів громадського 

бюджету м. Біла Церква, цього року склала 48 одиниць, до голосування були допущені 17 

проектів, 15 великих проектів і 2 малі проекти. 

Голосування за проекти «Громадського бюджету 2018» відбулося з 03 по 23 

вересня. Кожен білоцерківець віком від 14 років мав можливість віддати свій голос за 

один великий і один малий проект. В цьому році було впроваджене голосування за 

допомогою Он-лайн платформи Громадський бюджет за посиланням на офіційному веб-

сайті міської ради: https://bc-budget.e-dem.in.ua/#/. Загалом участь у голосуванні за проекти 

Громадського бюджету взяло більше 7,5 тисяч мешканців Білої Церкви. 

Підсумки голосування та перелік проектів-переможців схвалені Робочим органом 

шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект при голосуванні на 

пунктах голосування та в «on-line» режимі, на відкритому засіданні Робочого органу. 

Робочий орган  на своєму  засіданні відповідно до результатів голосування сформував 

рейтинг проектів та визначив перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти 

громадського бюджету (бюджету участі) м. Біла Церква в 2019 році. Отже, переможцями 

визначені 2 малих та 8 великих проектів на загальну суму 7 212 654 грн. 

Проекти-переможці будуть профінансовані в рамках громадського бюджету 

(бюджету участі) м. Біла Церква після прийняття міською радою рішення про міський 

бюджет на наступний 2019 бюджетний рік. Виконавцями проектів-переможців визначені 

головні розпорядники коштів міського бюджету, до повноважень яких відноситься 

реалізація проектів, які забезпечують обов’язкове включення до бюджетних запитів на 

відповідний бюджетний період коштів, необхідних на реалізацію проектів-переможців, і 

здійснюють контроль за реалізацією проектів на будь-якому етапі.  

В 2018 році впроваджені 11 з 12 проектів Громадського бюджету, які набрали 

найбільшу кількість голосів в ході голосування за проекти в 2017 році: 

 

№ 

з/п 

Назва об’єкту Разом видатків  

на поточний рік,  

грн 

1. Будівництво дитячого спортивного майданчику по вул. Польова, 

70 (БНВО «ЗОШ № 15-ДЮСОК») ( в т.ч. ПКД) 

1 207 754 

2. Реконструкція спортивного майданчику БСЗШ № 19 по 

вул.Л.Симиренка, 49 ( в т.ч. ПКД) 

944 671 

3. Придбання обладнання БЗШ №22 (кабінет хімії) по вул. 

Таращанській 167 ( в т.ч. ПКД) 

462 796 

Капітальний ремонт БЗШ № 22 ( кабінет хімії) по 

вул.Таращанська 167 ( в т.ч. ПКД) 
269 706 

4. Будівництво дитячого майданчику по вул. Карбишева 17 ( в т.ч. 

ПКД) 

156 975 

5. Реконструкція універсального ігрового майданчику по 

бул.Олександрійський, 75 ( в т.ч. ПКД) 

1 465 000 

6. Реконструкція мініфутбольного поля по вул.Турчанінова, 15 ( в 

т.ч. ПКД) 

705 425 

https://bc-budget.e-dem.in.ua/#/
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7. Придбання обладнання для бібліотек (Бібліоковоркінг 

''LITERRA'') ( в т.ч. ПКД) 

200 000 

8. Придбання обладнання  БЗШ № 5 (інтерактивна екозона)  27 800 

9. Придбання обладнання  БЗШ № 22 ( кабінет хімії) по 

вул.Таращанська 167 ( в т.ч. ПКД) 
462 796 

10. Придбання матеріалів та обладнання  БЗШ № 22 ( "22 FМ" 

шкільне радіомовлення) по вул.Таращанська 167 ( в т.ч. ПКД) 
107 000 

Капітальний ремонт  БЗШ № 22 ( "22 FМ" шкільне 

радіомовлення) по вул.Таращанська 167 ( в т.ч. ПКД) 
60 770 

11. Реконструкція вул.Ак.Линника (мікрорайон Піщаний) ( в т.ч. 

ПКД) 

625 000 

 ВСЬОГО: 
6 232 897 

 

Реалізація проекту «Реконструкція вул. Я.Мудрого (Український квартал)» за згоди 

автора відбудеться в рамках комплексної реконструкцій вулиці Ярослава Мудрого. 

 

Ефективне управління комунальним майном територіальної громади 

За січень – вересень 2018 року укладено та переукладено 425 договорів оренди на 

нежитлові приміщення загальною площею 46663,85 м2.  

За період з 01.01.2018 року по 31.08.2018 року від оренди нежитлових приміщень 

надійшло – 9 209,2 тис.грн. 

В 2018 році укладено 4 договора купівлі-продажу об’єктів міської комунальної 

власності в т.ч. 1 об’єкт – транспортний засіб. Загальна сума укладених договорів купівлі-

продажу 1 067 793,04 грн. в т.ч. ПДВ 177 965,51 грн.  

Крім того, запроваджено систему електронних аукціонів способом проведення 

відкритих електронних торгів (електронна торгова система ProZorro.Продажі), за якою 

було проведено перший електронний аукціон, а саме щодо:  

Найменування лоту: Нежитлові будівлі літ. "А", "Б", "В" – загальною площею 201,7 

м2, за адресою: м. Біла Церква, вул. Декабристів, 3а. 

Стартова ціна лоту: 481,3 тис. грн, з ПДВ 

Ціна продажу лоту: 615,0 тис. грн. з ПДВ. 

  

Діяльність підприємств комунальної форми власності 

Відповідно до ст. 17 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

виконавчим комітетом міської ради проводиться постійний аналіз фінансово-

господарської діяльності підприємств комунальної власності м. Біла Церква. 

За результатами фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради за І півріччя 2018 року 16 підприємств ( І півріччя 2017 року  

– 13 підприємств), отримали балансовий прибуток сума якого складає 2313,9 тис. грн., що 

на 761,9 тис.грн. більше, ніж за аналогічний звітний період минулого року. У 

відсотковому співвідношенні кількість прибуткових комунальних підприємств міста 

зросла на 23%, а загальна сума прибутку – на 49%. 

Найбільш прибутковими виявились наступні підприємства: КП БМР «Кінотеатр ім. 

О. Довженка» – 904 тис. грн.(на 9% більше, ніж у І півріччі 2017 року), КП «Аптека «113» 

– 114,2 тис. грн. (на 9 % менше, ніж у І півріччі 2017 року), КП БМР ЖЕК №1 – 370 тис. 

грн. (на 560% більше, ніж за аналогічний звітний період минулого року), КП БМР ЖЕК 

№6 – 171 тис. грн. (зріс на 234%), К ПБМР ЖЕК №7 – 465 тис. грн. ( прибуток зріс майже 

в 10 раз), КП БМР «МШЕУ» – 136 тис. грн. проти збитку у розмірі 294 тис. грн. 

 в І півріччі 2017 року. 
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Питома вага цих підприємств серед інших прибуткових комунальних підприємств 

міської ради становить: КП БМР «Кінотеатр ім. О. Довженка» – 39%,  КП «Аптека №113» 

– 4,9%, КП БМР ЖЕК №1 – 16%, КП БМР ЖЕК №6 – 7,4%, КП БМР ЖЕК №7 – 20,1%,  

КП БМР «МШЕУ» – 5,9%. 

13 підприємств завершили свою фінансово – господарську діяльність  із збитком, 

який склав 42771,8 тис. грн., що на 60% більше, ніж за результатами І півріччя 2017 року. 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі збитку, а саме 71,6% займає КП БМР 

«Білоцерківтепломережа» – 30623 тис. грн. ( на 7482 тис. грн. більше, ніж у минулому 

році) та 24% К ПБМР «Білоцерківводоканал» – 10255 тис. грн. (на 9717 тис. грн.. більше, 

ніж за І півріччя 2017 року). 

Серед збиткових підприємств виділяються: КП БМР «Підприємство готельного 

господарства»  –  515,9 тис. грн.,  КУ БМР  «Інспекція з благоустрою  м. Біла Церква»  –  

291 тис. грн, КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку  

ім. Т.Г. Шевченка» – 110 тис. грн, КП БМР Будинок урочистих подій – 131,3 тис. грн,   

КП БМР «Міськреклама» – 166 тис. грн, КП БМР «Тролейбусне управління» – 174 тис. 

грн, КП БМР «БВАК» – 197 тис. грн,  КЗ БМР «Міська госпрозрахункова поліклініка 

профоглядів» – 104,3 тис. грн, КП БМР «Білоцерківська міська госпрозрахункова 

стоматологічна поліклініка» – 98 тис. гривень. 

У порівнянні із аналогічним звітним періодом минулого року свої збитки 

скоротили наступні підприємства: КП БМР  «Тролейбусне управління» – на 82%, КП БМР 

«БВАК» – на 52%, КУ БМР «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква» – на 30,5%. 

У порівнянні із І півріччям 2017 року КП БМР «Аптека №1» покращило свій 

показник із збитку у розмірі 13 тис. грн. до прибутку 11,4 тис. грн., КП БМР «Міська 

служба замовника» – із збитку у розмірі 9 тис. грн. до прибутку 2 тис. грн., КП БМР 

«Служба приватизації державного житлового фонду» – із збитку у розмірі 3,1 тис. грн. до 

прибутку 3,4 тис. грн., КП БМР ЖЕК №6 – покращило свій показник із збитку у розмірі  

73 тис. грн. до прибутку 171 тис. грн., КП БМР ЖЕК №7 покращило показник із збитку у 

розмірі 47 тис. грн. до прибутку 465 тис. грн. 

У порівнянні із І півріччям 2017 року збільшили свої прибутки наступні 

підприємства: КП БМР «Кінотеатр ім. О. Довженка» - на 9%, КП «Аптека №181» – на 

263% ( з 4,7 тис. грн.. до 17,1 тис. грн.), КП «Аптека №245» - на 84%, КП БМР ЖЕК№1 – 

на 560% (з 56 тис. грн. до 370 тис. грн.), КУ БМР «Льодовий стадіон» – на 703% (з 5,9 тис. 

грн. до 47,4 тис. грн.) 

Погіршився фінансовий стан та виник збиток у наступних підприємств: 

 КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка»,  

КП БМР Будинок урочистих подій, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої 

Церкви». 

За січень – червень 2018 року підприємствами Білоцерківської міської ради   

сплачено до бюджету міста 11,3 млн. грн., з них: податок на доходи фізичних осіб – 10,7 

млн. грн., плата за землю –0,6 млн. грн., акциз – 13,8 тис. грн. (КП БМР «Кінотеатр ім. О. 

Довженка»), частина чистого прибутку – 0,17 млн. грн 

Найбільше сплачено податку на доходи фізичних осіб такими підприємствами: КП 

БМР «Білоцерківтепломережа» – 4,79 млн. грн.(44,7% від загального обсягу сплати ПДФО 

комунальними підприємствами міської ради), КП БМР ЖЕК №7 – 1,08 млн. грн. (10,1%) , 

КП БМР ЖЕК №1 – 1,07 млн. грн. (9,9%), КП БМР ЖЕК №6 – 0,97 млн. грн.(9%), КП БМР 

«Тролейбусне управління» – 0,68 млн. грн.(6,3%). 

 

Землекористування 

На підставі рішень міської ради про проведення робіт з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, які знаходяться в користуванні, в 2018 році укладено 10 договорів про 

оплату авансового внеску та сплачено до міського бюджету 20439 тис. гривень. 
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З початку року укладено 46 договорів оренди землі на загальну площу 16,9039 га та 

нараховано орендної плати на суму 2 055,0 тис. грн, з них: 

- 19 договорів оренди землі з юридичними особами на загальну площу 14,4940 га та 

нараховано орендної плати на суму 1 679,6 тис. грн; 

- 22 договір оренди землі з фізичними особами-підприємцями на загальну площу 

2,2019 га  та нараховано орендної плати на суму 367,7 тис. грн; 

- 5 договорів оренди землі з громадянами на загальну площу 0,2080 га та 

нараховано орендної плати на суму 7,7 тис. гривень. 

Також протягом звітного періоду укладено 75 додаткових угод до договорів оренди 

землі щодо їх поновлення на загальну площу 13,5255 га. 

З початку року укладено 100 договорів про встановлення особистих строкових 

сервітутів на загальну площу 0,4050 га на суму орендної плати 324,8 тис. гривень. 

 За 9 місяців 2018 року до міського бюджету надійшло плати за землю  

 45 661,9 тис.гривень. 

 

Публічні закупівлі 

23 травня у Білій Церкві відбувся обласний форум «Публічні закупівлі: досвід та 

перспективи». Захід проходив за підтримки Київської обласної державної адміністрації, 

Білоцерківської міської ради та КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви».  

У ході заходу присутні обговорили такі теми: регулювання публічних закупівель, 

новинки реформи 2018: особливості проведення тендерів у рамках проекту ProZorro; 

запровадження енергосервісних контрактів у Київській області через систему публічних 

закупівель; ЕСКО-ProZorro: залучення коштів в енергозбереження, досвід замовника в 

системі публічних закупівель, ЕСКО-контракти в системі публічних закупівель, досвід 

публічних закупівель на теренах України; можливості бізнесу у процесі публічних 

закупівель; правила міжнародних закупівель та проведення тендерів згідно правил 

NEFCO; участь у тендерах згідно правил міжнародних закупівель; аналітичні інструменти 

контролю та моніторингу публічних закупівель. 

12 червня у Білій Церкві відбулася зустріч з фахівцем з впровадження 

аналітичних інструментів TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE Іллею 

Бібовим, під час якої були презентовані аналітичні інструменти контролю та моніторингу 

публічних закупівель в системі громадського контролю держзакупівель DoZorro. Цей 

захід став тематичним продовженням обласного форуму «Публічні закупівлі: досвід та 

перспективи». 

Під час заходу Ілля Бібов виступив з презентацією проекту DoZorro, 

наголосивши, що це недержавна платформа, яка у партнерстві з громадською 

організацією TRANSPARENCY INTERNATIONAL здійснює контроль за правилами, 

запобігаючи порушенням будь-якого учасника тендеру, забезпечуючи чесність і 

справедливість проведення тендерної процедури. 

Спікер детально зупинився на концепції роботи системи, можливостях порталу  

(dozorro.org), основних інструментах даного ресурсу.  

Варто зауважити, що в рамках проекту «Розбудова прозорості в містах України» 

однією з рекомендацій експертів проекту для підвищення рейтингу прозорості міста по 

показнику «закупівлі» є реєстрація на порталі DoZorro. Тому для підвищення рівня 

прозорості роботи виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради, з метою 

вивчення проблемних моментів у закупівельних процесах розпорядників бюджетних 

коштів 19 липня 2018 року міським головою було підписано розпорядження № 110 Р «Про 

створення електронного кабінету на інтернет-ресурсі DoZorro». 

 
На виконання Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи основні 

принципи здійснення закупівель, всі розпорядники бюджетних коштів для закупівлі 

товарів, робіт та послуг використовують систему електронних закупівель «Prozorro». 



 11 

Згідно інформації Білоцерківського управління Державної казначейської служби України 

у Київській області, у 2018 році у місті обліковується 46 розпорядників різних рівнів 

коштів місцевого бюджету. 

Станом на 01 жовтня 2018 року в системі електронних закупівель «Prozorro», 

оголошено 357 закупівель, з них не відбулися та відмінені – 44. Укладено  договорів на 

загальну суму 272 109,90 тис.грн. Економія коштів складає 21 507,84 тис. грн. 

Крім того, відповідно до ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», 

замовники обов’язково оприлюднюють звіти про укладені договори в системі 

електронних закупівель, якщо вартість предмету закупівлі дорівнює або перевищує 50 

тисяч гривень. За звітний період укладено 2078 звітів на загальну суму 163 573,42 тис.грн. 

 

Промисловість 

За даними Головного управління статистики у Київській області в місті 

нараховується 109 підприємств, які  мають виробничі потужності на території  міста Біла 

Церква і звітують  за формами № 1-П, ф.№1-ПЕ, що на 5 підприємств більше показників 

2017 року (104).  

 

           Діаграма  

 
Передбачається подальше зростання кола звітуючих промислових підприємств до 

110 одиниць. Велику вагу має включення до кола звітуючих підприємств товариства з 

обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс», товариства з обмеженою відповідальністю 

«Трібо  рейл» , товариства з обмеженою відповідальністю «ЛВК-Мілк», товариства з 

обмеженою відповідальністю «ФОРТІС-ФАРМА», товариства з обмеженою 

відповідальністю «1 квітня», що дає поштовх розвитку аграрної, переробної та хімічної 

галузі, розширенню експортного потенціалу міста. 

Обсяг реалізованої промислової продукції по місту за січень-серпень 2018 становив 

6 745,6 млн  грн (9,3% від загальнообласного обсягу реалізації). Відповідно, за обсягом 

реалізованої продукції місто Біла Церква посідає третє  місце по Київській області.  
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Розподіл обсягу реалізованої продукції у відсотках за основними промисловими 

групами по місту Біла Церква склався таким чином: 
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 Протягом звітного періоду відбулося зростання частки реалізації промислових 

товарів проміжного споживання, інвестиційних товарів та споживчих товарів нетривалого 

вжитку. 

Пріоритетом розвитку промисловості міста Біла Церква є створення умов для 

організації і функціонування індустріальних парків на базі суб’єктів господарювання 

різних форм власності, діяльність яких буде спрямована на високий ступінь переробки 

продукції (в тому числі і аграрної) і створення великої частини додаткової вартості товарів 

і послуг. 

Зростання обсягів промислового виробництва відбулося на наступних 

підприємствах: товариство з  обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Україна», 

товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичний завод «Біофарма», 

товариство  з  обмеженою відповідальністю «Завод пакувального обладнання «Термопак», 

приватне акціонерне товариство «Білоцерківський консервний завод», приватне акціонерне 

товариство «Росава», приватне акціонерне товариство «ЖЛК-Україна» та інш. 
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Приватне акціонерне товариство «РОСАВА» є лідером як на українському, так і 

на зарубіжному ринках стала модель PREMIORRI ViaMaggiore.  

Продовжується реалізація програми модернізації виробництва: в травні 2018 року 

надійшла чергова партія нових форматорів-вулканізаторів "UZER MAKINA". Спільно з 

представниками турецької компанії ведуться монтажні роботи. Нове обладнання 

забезпечить збільшення виробництва шин 15 - 19 дюймів та повну відсутність будь-яких 

найдрібніших дефектів шин. Також  на завод надійшли прес-форми для виготовлення 

легкових шин 19-дюйма, а це значить, що вже в наступному на підприємстві вийде перша 

19-дюймова шина моделі PREMIORRI Solazo S 245/40R19 з асиметричним рисунком 

протектора. Споживачі преміальних авто отримають альтернативний якісний продукт 

вітчизняного виробництва. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод пакувального обладнання 

«Термопак» -  сучасне виробниче підприємство: 9000 м2 виробничих площ, більше 250 

співробітників, оновлений станковий парк підприємства включає до себе: портальний 

оброблюючий центр, лазерну і гідроабразивну порізку металу, станки з ЧПУ, обладнання 

для виробництва ємностей та формування днищ, вальцувальні комплекси, покрасочні і 

піскоструйні камери, вібраційний прес та інш. Новий завод збудований у відповідності до 

передових технологій організації виробничого процесу і залученням провідних фахівців-

консультантів галузі з Німеччини. 

Завдяки реалізації програм оптимізації виробництва, модернізації існуючих 

виробничих потужностей ТОВ «Завод пакувального обладнання «Термопак» пропонує 

виробникам високотехнологічне обладнання за оптимальною ціною. Завдяки політиці 

підвищення якості продукції, що виробляється, і якості комплексу сервісних послуг, за 

декілька останніх років географія поставок значно розширилась. Сьогодні лінії розливу 

виробництва «Термопак» працюють в Європі (Франція, Фінляндія, Литва, Латвія, Румунія, 

Боснія і Герцоговина), Африці (Кот-ди’Вуар, Конго, Алжир), СНД (Казахстан, 

Киргизстан, РФ, Арменія, Азербайджан) та інші держави по всьому світу. Компанія 

орієнтована на розширення експортних ринків, тому щорічно приймає участь в 

міжнародних виставках в країнах Європи, Близького Сходу, Азії та СНД.  

Приватне акціонерне товариство «Білоцерківська теплоелектроцентраль»  

в 2018 році планує виконати наступні заходи: 

Реконструкцію водорозподільчої системи градирні типу БГ-1600 ст. №1, очікувана 

вартість 3902,27 тис. грн (без ПДВ). Заміну кубів (9 шт.) рекуперативного 

повітропідігрівника котла ст. №3, очікувана вартість 2750,45 тис. грн (без ПДВ). 

  

Інноваційна діяльність 

Найпоширенішими напрямами інноваційної діяльності в сфері промислового 

виробництва є: освоєння нових видів продукції, модернізація виробництва, впровадження  

заходів з енергозбереження  та ін. 

Найбільш інноваційно-активними підприємствами міста є ПрАТ «Росава», ТОВ 

«Завод «Термо-Пак», ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма», ТОВ «Білоцерківський 

завод будівельних виробів «Моноліт», ТОВ «Маревен Фуд Україна», ТОВ 

«Білоцерківський завод «Трібо», ТОВ «Фортіс-Фарма», ТОВ «Білоцерківський 

хлібокомбінат», ПрАТ «ЖЛК-Україна».  

Компанія «Росава»  

Маючи найкраще в СНД високотехнологічне гумозмішувальне обладнання, 

компанія «Росава» виробляє також товарні гумові суміші для інших виробників. 

Нещодавно також освоєно виробництво гумотехнічних виробів. 06.09.2018 виробник 

випустив першу 19-дюймову шину моделі Premiorri Solazo S Plus Літня низькопрофільна 

шина у типорозмірі 245/40 R19 - вагоме досягнення заводу «РОСАВА». Протягом 

короткого проміжку часу асортиментний портфель компанії розширився типорозмірами 
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від 16 до 19 дюймів. Віднині коло прихильників українського бренду шин збільшиться 

власниками автомобілів преміального класу. 

ТОВ «Завод «Термо-Пак»  

є розробником і виробником автоматичного термоформувального устаткування, прес-

форм та оснастки будь-якої складності, а також устаткування, супровідного виробництву 

одноразового пластикового пакування. Окрім того,  постачає роторні комплекси для 

упакування поштучних товарів до блістерів, лотків, на піддони із функцією приварювання 

накривних матеріалів (картону, фольги, пластику).  

Компанія «Біофарма»  

першою в Україні почала виробляти медичні препарати з плазми донорської крові 

людини, однією з перших в Східній Європі та на пострадянському просторі застосувала 

міжнародні стандарти якості вірусної безпеки препаратів з плазми донорської крові 

людини. У компанії є свій центр наукових досліджень, що працює над новими 

технологіями: модернізує технологічні процеси у виробництві препаратів крові; генерує 

нові форми рекомбінантних препаратів; працює над технологіями глибинного 

культивування спорових і неспорових пробіотичних мікроорганізмів. В роботі 

використовується ультрасучасне обладнання: іон-ний хроматограф і амінокислотний 

аналізатор professional 1c vario компанії methrohm; атомно-абсорбційний спектрометр 

pinaacle 900t виробництва perkinelmer; багатофункціональний флуоріметр biotek з 

автоматизованою цифровою мікроскопією cytation 3. Обладнання дозволяє проводити 

дослідження будь-якого рівня не тільки для компанії, але і для інших підприємств галузі: 

науково-дослідних інститутів, сертифікаційних центрів. 

Сьогодні розробляються близько 30 нових лікарських засобів: для застосування в 

дерматології; препарати, які впливають на опорно-руховий апарат; протизапальні 

препарати; назальні краплі; моноклональні антитіла. У цих препаратів нові терапевтичні 

можливості, і вони доступніше пацієнтам, тому що виробництво знаходиться в  Україні. 

Завдяки впровадженню інноваційних підходів здійснюється експорт препаратів 

компанії у 36 країн світу. 

ТОВ «Білоцерківський завод будівельних виробів «Моноліт»  

за роки свого існування невпинно розвивався, освоював виробництво нових видів 

продукції та налагодив ділові взаємовигідні стосунки з багатьма партнерами у різних 

регіонах України. Основний вид багаторічної успішної діяльності заводу – виробництво 

товарного бетону та розчину усіх марок, а також сертифікованих виробів з бетону 

(фундаментні блоки, перемички, бордюри дорожні, колодязні кільця, тротуарна плитка 

тощо). Продукція виробництва ТОВ «БЗБВ «Моноліт» широко застосовується 

замовниками та підрядниками при спорудженні багатьох об’єктів в Київській, 

Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях. 

Атестована лабораторія якості підприємства постійно контролює якість вхідної 

сировини та виготовлюваної продукції, а також за помірну плату надає послуги 

випробування зразків будівельних матеріалів та бетонних сумішей на відповідність 

вимогам нормативних документів. Система управління якістю ТОВ «БЗБВ «Моноліт» 

сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 (сертифікат зареєстрований у 

Реєстрі ОС ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТСЕР-ТИФІКАЦІЯ" від 12.04.18 року № 

80120.СМЯ.013.01-18. 

Підприємство продовжує модернізуватись та освоювати виробництво нових видів 

продукції. Нині завод налагодив серійне виробництво залізобетонних паль, 

великорозмірних кілець з кришками і днищами до них, та попередньонапружених 

багатопустотних плит перекриття. Незабаром буде запущено лінію по виготовленню 

стояків електроопор. 

ТОВ «Фортіс-Фарма»  

Динамічний розвиток компанії забезпечується високою кваліфікацією персоналу, 

контролем відповідності матеріалів, процесів та продукції найвищім критеріям на 
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кожному етапі виробництва. Тому препарати «Фортіс-Фарма» завжди серед найкращих і 

високо ціняться як в Україні, так і за її межами. Наукові розробки та їх впровадження – 

основа діяльності компанії та головний рушій її розвитку, саме тому серед препаратів 

компанії є ряд оригінальних. А увага до деталей надає нашим дженерикам у їх 

формулюванні переваги над іншими. Інновації у хімії та технології завжди поєднані з 

фармакологічними дослідженнями, завдяки чому продукція має належні споживчі 

властивості та високу ефективність.  

 

Інвестиційна діяльність 

Головною метою реалізації інвестиційної політики є збільшення надходжень 

інвестицій шляхом створення сприятливих умов для діяльності інвесторів на території 

міста для розвитку галузей економіки, впровадження у виробництво новітніх технологій, 

збільшення виробництва продукції, створення нових робочих місць та підвищення 

життєвого рівня населення. З метою поліпшення інвестиційного клімату в місті було 

прийнято рішення від 25 травня 2017 року № 781-32-VIІ  «Про внесення змін до рішення 

Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2011 року   № 454-17-VI «Про встановлення 

порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника 

(забудовника) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Біла Церква», яким зменшений % пайової участі забудовника. Від 

сплати пайової участі за січень-вересень 2018 року до міського бюджету надійшло  

1 496 908 грн. 

За статистичними даними станом на 01 липня 2018 року обсяг прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста Біла Церква склав 27248,3 тис.дол. 

США (1,7% від загального обсягу прямих інвестицій в Київську область), що на 4,4% 

більше обсягу прямих інвестицій на початок 2018 року та в розрахунку на одну особу 

населення становив 133,2 дол. США. Основними країнами–інвесторами були Кіпр, 

Азербайджан, Німеччина та Іран, Ісламська Республіка. Найбільші обсяги прямих 

інвестицій внесені в організації, що здійснюють професійну, наукову та технічну 

діяльність, підприємства промисловості, з оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів, підприємства, що здійснюють діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництво. 

 

 
 

 

Біла Церква – кредитоспроможне та інвестиційно привабливе місто. 

10 липня в інформаційному агентстві «УНІАН» за участю міського голови Геннадія 

Дикого відбулася прес-конференція на тему: «Оголошення  результатів рейтингового 

дослідження міста Біла Церква», присвячена присвоєнню Білій Церкві рейтингу 

інвестиційної привабливості та кредитного рейтингу. 
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Результати незалежної оцінки міста від агентства IBI Rating Agency свідчать, що 

Біла Церква має вагомі конкурентні позиції серед інших міст України в контексті 

залучення інвестицій й розбудови регіональної економіки та може виступати серйозним 

партнером в освоєнні інвестиційних ресурсів. 

А саме, за результатами досліджень, місто отримало кредитний рейтинг «uaBBB+» 

і рейтинг інвестиційної привабливості «invA-». 

Кредитний рейтинг «uaВВВ+» свідчить про те, що позичальник характеризується 

достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або 

борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу 

несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Позначка «+» означає 

проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій. 

Інвестиційний рейтинг «invA-» означає, що об’єкт рейтингування характеризується 

високою інвестиційною привабливістю, порівняно з іншими об’єктами рейтингування. 

Спостерігається чутливість до впливу інвестиційних ризиків. Позначка «-» означає 

проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій. 

Дуже важливо, що перспективи створення логістичного хабу з урахуванням 

існуючого аеродрому, дорожніх і залізничних сполучень  у нашому місті набули державну 

підтримку. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р 

схвалена Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, яка 

передбачає модернізацію регіональних аеропортів та аеродромів із залученням 

міжнародних кредитних програм та грантів для здешевлення і підвищення доступності 

авіаційних послуг. Міністерство інфраструктури України вкючило проект створення 

Міжнародного аеропорту «Біла Церква» з мультимодальною інфраструктурою для 

вантажних і пасажирських авіаперевезень до переліку пріоритетних проектів.  

Відтак, комунальне підприємство «Білоцерківський вантажний авіаційний 

комплекс» може стати тим важливим інфраструктурним об’єктом, який дасть 

прискорення реалізації амбітних планів щодо розвитку міста. На даний час підприємство 

займається ремонтом повітряних вантажних суден, але технічні характеристики злітно-

посадкової смуги дозволяють при її модернізації приймати також «Боїнги». За оцінками 

експертів, це дасть змогу обслуговувати 120 тис. пасажирів і приймати 1000 т вантажу на 

рік, а також створити понад 2600 робочих місць. Європейські експерти позитивно оцінили 

ці можливості, наголосивши, що проект потрібно впроваджувати якомога швидше. 

Позитивним фактором зростання інвестиційної привабливості міста є включення 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі до Реєстру індустріальних (промислових) 

парків індустріальних парків «Біла Церква 1» і «Біла Церква 2».  

На території  першого індустріального  парку «Біла Церква» вже триває будівництво 

заводу-виробника електроустановчих систем Plank Electrotechnic.  Строк, на який створений 

індустріальний парк – 50 років.   Загальна площа індустріального парку – 24,1419 га.  

  Індустріальний парк «Біла Церква 2» розміщений на земельній ділянці площею 34,7138 

га. Заявлений термін функціонування ІП «Біла Церква 2» – 50 років. Пріоритетними для 

розміщення в ІП будуть виробництво харчових продуктів і безалкогольних напоїв, паперу та 

паперових виробів, легка промисловість (виробництво текстилю та одягу) та складське 

господарство. За попередніми розрахунками, на території парку може бути створено до 1100 

робочих місць. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Зовнішньоекономічною діяльністю в нашому місті займається більше 80 

підприємств різних форм власності. Географія ведення такої діяльності різноманітна. 

Підприємства міста мають зовнішньоекономічні зв’язки з підприємствами країн 

Європейського Союзу (Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Естонія, Іспанія, Італія, Кіпр, 

Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, 

Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція), країн СНД (Азербайджан, Білорусь, Вірменія,  Грузія, 
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Казахстан, Молдова, Російська Федерація, Туркменістан, Узбекистан) та далекого 

зарубіжжя (Аргентина, В’єтнам, Єгипет, Ізраїль, Індія, Індонезія, Канада, Китай, Корея, 

Ліван, Мексика, Оман, Панама,  Пуєрто-Ріко, США, Туреччина, Японія). Взагалі 

експортно-імпортні операції здійснюваються більш чим 45 державами  світу. 

Обсяг експорту товарів у І півріччі 2018 року становив 62795,7 тис.дол. США (7,1% 

від загального обсягу експорту товарів області), імпорту – 113822,2 тис.дол. (6,5,% від 

загального обсягу імпорту товарів області). Порівняно з І півріччям 2017 року експорт 

збільшився на 10,4%, імпорт − на 11,9%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами 

становило 51026,5 тис.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,55. 

 

Діаграма  
Динаміка показників обсягів експортних та імпортних товарних операцій по місту 

млн дол. США 

 

 
 

Обсяг експорту послуг становив 1173,4 тис.дол. США (0,8% від загального обсягу 

експорту послуг області), імпорту – 1467,8 тис.дол. (2,3% від загального обсягу імпорту 

послуг області). Порівняно з І півріччям 2017 року експорт зріс на 71,0%, імпорт - на  

6,8%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 294,4 тис.дол. Коефіцієнт 

покриття експортом імпорту становив 0,80. 

В товарній структурі експортних операцій підприємств міста Біла Церква основні 

позиції складають: каучук, гума; готові продукти із зерна; деревина і вироби з деревини; 

електричні машини; фармацевтична продукція;  котли, машини; жири та олії тваринного 

або рослинного походження; зернові культури; одяг та додаткові речі до одягу, 

трикотажні; вироби з каменю, гіпсу, цементу; насіння і плоди олійних рослин; меблі; 

продукти переробки овочів.  

Основні торгові партнери міста в експортному розрізі  - Російська Федерація, 

Білорусь, Казахстан, Німеччина, Азербайджан, Молдова, Словаччина, Румунія, Корея, 

Індія, Литва, Китай. 

Основні позиції імпорту в Білу Церкву складають: каучук, гума; котли, машини; 

різноманітна хімічна продукція; палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; 

текстильні матеріали; вироби з чорних металів; фармацевтична продукція; пластмаси, 

полімерні матеріали; органічні хімічні сполуки; засоби наземного транспорту крім 

залізничного; чорні метали.  

Основні країни-імпортери: Російська Федерація, Білорусь, Китай, Німеччина, США, 

Польща. 

     

Розвиток підприємництва 

Розвиток підприємництва є основною метою, передбаченою стратегією розвитку 

Білої Церкви до 2025 року. Метою діяльності міської влади є створення сприятливих умов 

для розвитку малого та середнього підприємництва міста, підтримка активізації 

підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення 
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конкурентоспроможності  малого та середнього підприємництва та підвищення його ролі 

у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку міста. 

 На сьогоднішній день кількість суб’єктів МСП в місті - середніх підприємств, 

малих підприємств, мікропідприємств, фізичних осіб-підприємців перевищує 16,5 тис. 

Кількість платників єдиного податку в місті складає близько 8 100 , з них: 

1-ї групи   -  близько 2 000 

2-ї групи   -  близько 3 600 

3-ї групи    - близько 2 500 

Надходження від сплати єдиного податку до міського бюджету за підсумками 9 

місяців 2018 року склали 102 216 650 грн., що на 17,1%  (14 910 361 грн.) більше, ніж за 

відповідний період минулого року та становить 16,7 % в структурі надходжень загального 

фонду бюджету. Зростання надходжень обумовлене збільшенням розрахункових базових 

показників - прожиткового мінімуму для платників 1 групи та мінімальної заробітної 

плати для платників 2 групи та пожвавленням економічного розвитку міста. 

Також треба брати до уваги, що з метою підтримки малого і середнього 

підприємництва міста та стимулювання залучення до підприємницької діяльності 

громадян та інвесторів, в поточному році діють знижені ставки єдиного податку: для 

першої групи - 8%, для другої групи -  15%. Знижені ставки єдиного податку для першої 

групи - 9%, для другої групи -  17% будуть діяти в 2019 році. 

На сьогоднішній день в місті Біла Церква створена та функціонує розвинута 

інфраструктура розвитку підприємництва. Інформаційно-консультативні послуги надають 

Білоцерківське Агентство з розвитку підприємництва, Білоцерківський міськрайонний 

центр зайнятості, Білоцерківська міська організація роботодавців, Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви, на базі Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості 

створений Центр розвитку підприємництва, мета створення якого - впровадження 

комплексного підходу до підтримки підприємницької ініціативи осіб працездатного віку в 

інтересах територіальної громади, створення нових робочих місць. 

З нагоди Дня підприємця, який згідно з указом Президента відзначається у першу 

неділю вересня, 4 вересня у Білій Церкві відбулася бізнес-зустріч «День підприємця 

2018». З вітальним словом до представників бізнесу Білої Церкви звернувся міський 

голова Геннадій Дикий. Він висловив вдячність підприємцям за те, що в нинішніх 

нелегких умовах вони працюють, розвиваються, створюють нові робочі місця, сплачують 

податки до місцевого бюджету, що сприяє розвитку міста. Міський голова вручив 

нагороди  кращим підприємцям року у 11-ти номінаціях. У рамках бізнес-зустрічі був 

підписаний Меморандум про співпрацю між Білою Церквою та Українсько-Німецьким 

фондом з метою запровадження спільної програми кредитування малих і середніх 

підприємств, що відкриє ще більше можливостей для підприємців міста. 

З метою покращення доступу МСП до фінансування в 2019 році буде впроваджене 

часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого 

і середнього підприємництва відповідно до Положення про фінансово-кредитну 

підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Біла Церква та 

Меморандуму про співробітництво, укладеного з Німецько-Українським Фондом 

Також розроблена та винесена на розгляд сесії Білоцерківської  міської ради  

Програма розвитку малого і середнього підприємництва та інвестиційної діяльності в 

місті Білій Церкві на 2019-2020 роки. 

З метою реалізації комплексного підходу до підтримки підприємницької ініціативи 

осіб працездатного віку в інтересах територіальної громади, створення нових робочих 

місць, на базі Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості створений Центр 

розвитку підприємництва. 
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Туризм 

Біла Церква входить до списку історичних міст України та є найбільшим 

культурним осередком Київської області з археологічними та культурними пам’ятками 

різних часів, назвами вулиць, площ та парків, що присвячені відомим діячам різних епох.  

 У 2017 році затверджена міська комплексна програма розвитку культури, 

мистецтва, духовності та туризму міста на 2018-2022 роки.  Одним із основних розділів 

програми є охорона культурної спадщини і туризм. Пріоритетними напрямками 2018 року 

стали краєзнавчий та подієвий туризм, розвиток екскурсійної діяльності.  

 З метою популяризації подієвого туризму в місті відбувались Всеукраїнські та 

обласні фестивалі, конкурси, спортивні змагання, пленери. Постійно відбуваються 

культурно-мистецькі заходи у виставковій залі, Будинку органної та камерної музики, 

Київському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. П.Саксаганського, 

кінотеатрі ім. О.Довженка. Вуличні виставки майстрів декоративно-ужиткового 

мистецтва, концерти мистецьких колективів, вогняне шоу, фестивалі вуличної їжі, 

конкурси вокалістів та хореографічних колективів, фестиваль хорової музики та духових 

оркестрів до Дня молоді, до Дня Незалежності України, до Дня міста, До Дня проводів 

зими та зустрічі весни, до Дня козацтва та Покрови, новорічних та різдвяних свят. Вперше 

у 2018 році проведено фестиваль «Різдвяні канікули», фестиваль ковальського мистецтва 

«Сталева жар-птиця», вдруге проведено фестиваль повітроплавання. За підсумками 

фестивалю ковалів –  в центрі міста встановлено коване «Дерево бажань». Створюються 

нові мистецькі колективи, які запрошуються на Міжнародні конкурси та фестивалі і 

знайомлять з Білою Церквою жителів інших міст України та зарубіжжя. 

Для залучення туристів до краєзнавчого пізнавального туризму проведено 

конкурс «Кращий екскурсовод міста Біла Церква», спільно з ГО «Центр мистецтв та 

духовної культури «Образ» організовано та проведено обласну науково-практичну 

конференцію «Кластеризація туристичної галузі – вагомий важіль у культурно-освітньому 

та економічному розвитку Київщини», де висвітлювались наступні теми: актуалізація 

цінностей культурно-історичної спадщини у виховній роботі з дітьми, організація 

краєзнавчо-пошукової роботи учнівської та студентської молоді, дослідження культурно-

історичної спадщини – складова частина розвитку туристичної галузі, стан туристичної 

інфраструктури Київщини: проблеми і перспективи. 

За результатами конференції підготовлено проект та розроблено положення 

фестивалю-конкурсу молодіжної творчості  «Збережемо історичну пам’ятку». Фестиваль-

конкурс буде проведено у 2019 році з метою виявлення, підтримки і створення умов для 

реалізації здібностей обдарованої учнівської та студентської молоді в науково-

дослідницькій, журналістській та аудіовізуальній творчості, у відтворенні історико-

культурних надбань рідного краю.  

З метою вивчення минулого Білої Церкви Білоцерківський краєзнавчий музей 

спільно з краєзнавцями міста проводять краєзнавчі читання ім. Петра Лебединцева. В 

цьому році вперше була проведена краєзнавча зустріч у Зимовому палаці на тему “Біла 

Церква наприкінці ХІХ століття: унікальні люди і їхні чудові досягнення”. Для 

поліпшення технічного стану способу зберігання та охорони пам’яток культурної 

спадщини створено комісію з обстеження технічного стану пам’яток архітектури. В цьому 

році завершено всі погодження на реставрацію пам’ятки національного значення 

«Костьол».   

 

Регуляторна політика 

Станом на 01.10.2018 року у реєстрі регуляторних актів Білоцерківської міської 

ради та її виконавчого комітету налічується 44 регуляторних актів: 29 рішень міської ради 

і 15 рішень виконавчого комітету. Реєстр регуляторних актів Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету станом на 01.10.2018 року розміщений на офіційній веб-
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сторінці міської ради та її виконавчих органів https://bc-rada.gov.ua і веб-сайті управління 

економіки Білоцерківської міської ради http://economy.bc-rada.gov.ua/. 

  На виконання ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» Білоцерківською міською радою та виконавчим 

комітетом були складені та затверджені плани діяльності з підготовки проектів  

регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2018 рік. Відповідно до ст. 13 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» плани діяльності Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету з 

підготовки регуляторних актів та відповідні зміни до них оприлюднені в друкованих 

засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради та її виконавчих органів.  

З метою забезпечення прозорості процесу прийняття нормативно-правових 

документів щодо регулювання сфери господарської діяльності, встановлення 

взаємозв’язків та налагодження діалогу між Білоцерківською міською радою та 

громадськістю, врахування зауважень та пропозицій, що надходять від суб’єктів 

господарювання, здійснюється оприлюднення інформації з питань регуляторної політики 

в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та її 

виконавчих органів і веб-сайті управління економіки Білоцерківської міської ради у 

відповідному розділі.  

З початку року проведено 9 заходів з публічного обговорення за круглим столом 

проектів регуляторних актів із залученням представників підприємницьких структур, 

громадських організацій та засобів масової інформації. Відеозвіти щодо проведених 

публічних обговорень оприлюднені  на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради 

та її виконавчих органів у розділі «Відеогалерея», протоколи у розділі «Актуально».  

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» з початку 2018 року було прийнято 8 регуляторних 

актів: 3 рішення Білоцерківської міської ради та 5 рішень виконавчого комітету міської 

ради. 

Всього з початку року проведено 5 базових, 3 повторні і 2 періодичні відстеження 

результативності регуляторних актів. Звіти про відстеження  розміщувалися на офіційній 

веб-сторінці міської ради та її виконавчих органів. 

Відповідно, з метою виконання Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному веб-сайті міської 

ради та її виконавчих органів і веб-сайті управління економіки Білоцерківської міської 

ради оприлюднюються: 

- повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів; 

- проекти регуляторних актів з розробленими до них аналізами впливу 

регуляторних актів; 

- звіти про базові, повторні, періодичні відстеження результативності регуляторних 

актів; 

- звіти про проведення публічних обговорень; 

- реєстр прийнятих регуляторних актів Білоцерківської міської ради та виконавчого 

комітету, який щокварталу коригується. 

 

Адміністративні послуги 

На  виконання Закону України «Про адміністративні послуги» було створено Центр 

надання адміністративних послуг  при Білоцерківській міській раді (ЦНАП) як постійно 

діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністраторів 

шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. 

В ЦНАП надається  180 видів адміністративних послуг структурних підрозділів 

Білоцерківської міської ради та органів державної виконавчої влади. 

     По кожному виду адмінпослуг затверджені інформаційні та технологічні картки, які 

містять вичерпну інформацію щодо  документів, необхідних для отримання 

https://bc-rada.gov.ua/
http://economy.bc-rada.gov.ua/
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адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, її платність чи безоплатність, 

розмір та порядок внесення плати, акти законодавства, що регулюють порядок та умови 

надання адміністративної послуги тощо. 

   Заявники мають змогу отримати всю необхідну інформацію щодо певної 

адміністративної послуги, як самостійно через офіційний веб-сайт Центру надання 

адміністративних послуг: http://cnap.bc-rada.gov.ua ,  так і звернувшись за консультацією 

безпосередньо до адміністраторів ЦНАП, які також можуть надати кваліфіковану 

допомогу при написанні заяв, заповненні відповідних бланків, форм, та ін.  

   В приміщенні Центру створено належні умови для прийому громадян та суб’єктів 

господарювання. Центр облаштований сучасною комп’ютерною та офісною технікою, 

забезпечено вільний доступ до мережі Інтернет (вільна зона Wi-Fi ), встановлено термінал 

для оплати адміністративних послуг. 

За 9 місяців 2018року через ЦНАП заявникам було видано близько 96 тисяч  

результатів надання адміністративних послуг,  надано понад 61 тисячу різного роду 

консультацій з питань отримання адміністративних послуг, дозволів та погоджень. В тому 

числі,  за звітний період через ЦНАП було оформлено 8830 паспортів громадянина 

України для виїзду за кордон та 1816 паспортів громадянина України (ID картка). 

 

Споживчий ринок 

Якісно змінилась та пристосувалась до попиту споживача мережа підприємств 

торгівлі та громадського харчування. Так, станом на 01.10. 2018 року в місті здійснюють 

свою діяльність – 534 продовольчих магазинів,  промислових - 633, дрібно – роздрібна 

мережа налічує близько 850 об’єктів, підприємств оптової торгівлі – 42, ресторанного 

господарства – 235 закладів. 

 

01/11/2017 01/10/2018

523 534
623 633

821 850

41 42

226 235

Розвиток мережі підприємств торгівлі 2017-2018 р.р

продовольчі магазини, одн промислові магазини, одн
дрібно - роздрібна мережа, одн підприємства оптової торгівлі, одн 
заклади ресторанного господарства, одн

http://cnap.bc-rada.gov.ua/
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 Діяльність підприємств фірмової торгівлі займає один з пріоритетних напрямків 

розвитку торгівлі в місті: найбільші з них - це фірмова мережа ПАТ «ЖЛК Україна», ДП 

«Білоцерківський хлібокомбінат», КП «Білоцерківхлібопродукт», ТОВ «Укрінтерм», ТОВ 

«Маревен – Фуд Україна», МФ «Модерн», МФ «Веста», ПП «Маршалок», ПП 

«Похитайло», ПП «Дригало» та інші. 

Розширюється мережа сучасно обладнаних салонів краси з високим рівнем 

обслуговування, які забезпечують населення різноманітними перукарськими і 

косметичними послугами.  

Станом на 01.10.2018 року в сфері побутового обслуговування працюють 52 

профільних та 122 непрофільних підприємства. В місті працює 163 перукарські салони, 

СТО-339 , 26 кіосків з ремонту годинників, 54 - з ремонту взуття. 

 Станом на 01.10. 2018р. у місті функціонують 12 ринків спеціалізованої та змішаної 

торгівлі та 2 торговельні  майданчики. 

 За січень-червень 2018 року роздрібний товарооборот по місту склав 1994,16 млн 

гривень. 

 
 

Енергозабезпечення та енергозбереження 

На виконання зобов’язань в рамках ініціативи та з метою забезпечення сталого 

енергетичного розвитку міста був розроблений та затверджений «План дій зі сталого 

енергетичного розвитку та клімату міста Біла Церква на 2017-2030 роки» (далі – ПДСЕРК) 

(рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016 року № 410-22-VII). 

Метою ПДСЕРК є скорочення викидів двоокису вуглецю щонайменше на 40% до 

2030 року у порівнянні із 2013 роком за рахунок реалізації проектів з підвищення 
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енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, а також підвищення 

стійкості за рахунок адаптації до наслідків зміни клімату. 

22 грудня 2016 року Білоцерківською міською радою затверджена «Програма 

розвитку системи енергетичного менеджменту в м. Біла Церква на 2017-2020 роки» 

(рішення Білоцерківської міської ради№ 411-22-VIІ), що передбачає розробку 

нормативно-правових та інших документів (змін до посадових інструкцій, навчальних 

посібників, тощо) для забезпечення роботи системи енергетичного менеджменту; 

проведення енергоаудитів будівель; розробку проектної документації щодо реалізації 

проектів підвищення енергоефективності для пріоритетних будівель бюджетної сфери; 

удосконалення системи обліку паливно-енергетичних ресурсів в місті; створення 

автоматизованої інформаційної системи збору, зберігання та аналізу споживання паливно-

енергетичних ресурсів; проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань 

запровадження системи енергетичного менеджменту. 

29 березня 2018 року Білоцерківською міською радою було прийнято рішення 

«Про вступ Білоцерківської міської ради до Добровільного об’єднання органів місцевого 

самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України» (№ 2013-48-VII). 

14 липня 2017 року була підписана Ліцензійна угода на використання 

«Комп’ютерної програми АСЕМ». З вересня 102 будівлі працюють в Автоматизованій 

системі енергомоніторингу. У 2018 році продовжена робота в даному напрямку. 

22 вересня 2017 року Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради 

затверджено «Положення про Порядок здійснення моніторингу за фактичним 

споживанням енергоносіїв бюджетних установ м. Біла Церква», відповідно до якого 

призначені відповідальні за впровадження енергоефективних заходів та моніторинг 

споживання енергоресурсів (енергоменеджери). 

28 червня 2018 року в рамках «Тижня сталої енергії» та з нагоди святкування Дня 

молоді провели виставку-ярмарку енергоефективного обладнання та матеріалів. 

Працює місцева Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, житлово-будівельних кооперативів у місті Біла Церква на 2016-2020 роки з 

компенсацією 40% тіла кредиту за енергоефективне обладнання та матеріали. 

У червні 2018 року Підписано меморандум про співпрацю з Проектом USAID 

«Муніципальна енергетична реформа в Україні», в рамках якого місто отримує технічну 

допомогу, щодо розробки плану розвитку системи теплопостачання міста, впровадження 

геоінформаційної  системи для моделювання варіантів модернізації системи 

теплопостачання та режимів її експлуатації та навчання персоналу КП БМР 

«Білоцерківтепломережа». 

Закінчується реалізація проекту «Модернізація вуличного освітлення м. Біла 

Церква», в рамках якого встановлено 2340 світлодіодних світильники, що фінансується за 

кошти грантового кредиту НЕФКО. 

Наразі на завершальному етапі встановлення 16 ІТП у дошкільних навчальних 

закладах Це дасть можливість більш раціонально споживати теплову енергію та 

забезпечить заклади в опалювальний період гарячим водопостачанням. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Житловий фонд міста Біла Церква складає 887  будинків загальною площею 3,38 

млн.кв.м. (676 – комунальної власності, 158 - будинки ЖБК та ОСББ, 11 будинків – 

управлінські компанії, 38 – відомчі, 4 - самоуправління). 

Станом на 01.10.2018 р. в м. Біла Церква створено 116 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, які утримують 129 будинків. 

За 2014-2018 роки передано у власність мешканців 147 одноповерхових житлових 

будинків загальною площею 13081м2.  
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Проблемним залишається питання фінансування та модернізації ліфтів, що 

відпрацювали нормативний строк. В житлових будинках комунальної власності міста 

1063 ліфти, з яких 734 експлуатуються більше 25 років.  

Станом на 01.10.2018 року виконані  роботи по: 

- капітальному ремонту  та виготовленню ПКД  22 ліфтів на суму  – 1967,651 тис. 

грн. 

- виконано експертне обстеження 2 ліфтів на суму – 7,2 тис. грн. 

- виготовлено 22  ПКД на капітальний ремонт ліфтів на суму – 67 869,90 тис. грн. 

- капітальному ремонту житлового фонду (в т.ч. ПКД) – 1104,26 тис. грн. 

 

За рахунок власних  коштів комунальних підприємств Білоцерківської міської ради 

житлово-експлуатаційних контор №1, 6, 7 виконано  роботи з поточного ремонту на суму 

10 791,932. грн, в т.ч  

- Ремонт покрівель  11346 м2 м’яких та 482 м2 шиферних на суму 2119,6  тис.грн. 

- Ремонт покриття з/б козирків балконів – 275,7 м2 – 57,8 тис. грн. 

- Ремонт а/ц  козирків балконів – 0,24 тис. грн. 

- Ремонт 95  під’їздів на суму 1526,6 тис. грн. 

- Ремонт міжпанельних швів 6432,8 м.п. на суму 526,7 тис. грн. 

- Ремонт внутрішньобудинкових мереж ХВП,ГВП,ЦО та ВБК на суму 3949,6 тис. 

грн., а саме замінено: 1203м.п. водопровідних труб та 865,2м.п каналізаційних, 

3801 од.  запірної арматури, відновлено ізоляцію 11416 м.п. труб. 

      -     Ремонт електромереж  в  житлових будинках на суму 1056,6 тис.  грн. 

      -     Ремонт  штукатурки цоколів, стін будинків  1466 м2 на суму 120,9 тис. грн. 

      -     Ремонт відмощень, сходів, ганків 800,5 м2 на суму 303,9 тис. грн. 

      -     Ремонт елементів благоустрою – 657 об’єктів на суму 504,1 тис. грн. 

 -     Установка  10 дверей вхідних на суму 247,1 тис. грн. 

-      Ремонт обладнання 42 ліфтів – 30,9 тис. грн. 

-      Ремонт (установка) зонтів над входами у під'їзди – 14шт. на суму 31,0 тис. грн. 

-      Ремонт оголовків ДВК – 32 шт. на суму 9,1 тис. грн. 

-      Теплоізоляція горищних перекриттів 324 м2 на суму 16,3 тис. грн. 

-      Ремонт вхідних тамбурів будинків – 33 шт на суму 97,8 тис. грн. 

      -     Установлено 3 пандуси на суму 8 тис. грн. 

 

№ 

з\п 

Назва заходів з  енергозбереження,  які виконані 

за  кошти комунальних   підприємств ЖЕК№1,6,7 

 

Сума,  тис. грн 

 - утеплення  тех. поверхів 16,3 

 - заміна вікон - 

 - установка дверей вхідних (дверних блоків) 247,124 

 - ремонт покрівель 1348,55   

 - встановлення  лічильників - 

 - систем  теплопостачання - 

 - ремонт внутрішньо будинкових  систем 3949,631 

 - заміна енергоємного обладнання 830,872 

 -ремонт вхідних тамбурів будинків 97,896 

 Всього 6490,373 

 

           Взято на облік для поліпшення житлових умов за період з січня по вересень 2018 

року - 48 сімей та одиноких громадян. 

           За період з січня по вересень 2018 року 27 сімей  учасників, інвалідів та сімей 

померлих ветеранів АТО стали на квартирний облік.  
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          В 2018 році за рахунок бюджетних коштів по Програмі забезпечення жителів  міста 

Біла Церква муніципальним  житлом на 2013 -2018 надано 28 кімнат за адресами : вул. 

Шолом - Алейхема, 82 та Шолом - Алейхема, 86. Протягом року було видано ордерів на 

11 квартир: 4-службових квартири та 7- для постійного проживання. З них за кошти МО 

ЗСУ було придбано та надано 3 службових квартири та 14 квартир для постійного 

проживання. За кошти ДСНС було придбано та надано 1 службову квартиру. Також було 

видано 16 ордерів на кімнати в гуртожитках міста. 

 

            В 2018 році розпочато реалізацію проекту «Модернізація вуличного освітлення в м. 

Біла Церква», який фінансується за рахунок грантового кредиту від Північно-екологічної 

фінансової корпорації (НЕФКО). Проект передбачає заміну близько 2,5 тисяч світильників 

на енергозберігаючі, модернізацію шаф включення та мереж. Станом на 01.09.2018 року 

встановлено 1361 світильник (120 Вт – 147 шт., 80 Вт – 276 шт., 27 Вт – 411 шт., 20 Вт – 

527 шт.), кронштейнів – 106 шт., гаків 579 шт., СІП – 11821 м та фурнітури на СІП – 4083 

шт. Закінчення реалізації проекту планується до кінця року. 

 

За 9 місяців 2018  виконані  роботи по благоустрою міста  на суму 119 324,94 тис. 

грн., в тому числі на: 

- Поточний ремонт вулиць 34 098,91м2 – 20 459,3 тис. грн. 

- Відновлення 1 500 м2 дорожньої розмітки – 876,5 тис. грн. 

- Поточний ремонт прибудинкової території – 2 230,8тис. грн. 

- Поточний ремонт доріг на о. Дитинства – 194,9 тис. грн. 

- Утримання зливової каналізації – 52,0 тис. грн. 

- Очищення зливової каналізації – 150,4 тис. грн. 

- Послуги з відкачування стічних вод в м.Біла Церква – 194,9 тис. грн. 

- Послуги з відведення стічних вод в м.Біла Церква – 122,6 тис. грн 

- Послуги з відкачування мулу в м.Біла Церква – 115,7 тис. грн. 

- Поточний ремонт та утримання світлофорних об’єктів – 571,2 тис. грн. 

- Утримання  мереж вуличного освітлення – 3172,8 тис. грн 

- Санітарна очистка міста – 14400,7 тис. грн. 

- Послуги з прибирання та підмітання вулиць (очищення ґрунтових наносів з вулиць 

міста Біла Церква) – 1986,2 тис. грн. 

- Послуга з видалення дерев та догляд за деревами – 3515,7 тис. грн. 

- Послуга з озеленення територій та утримання зелених насаджень (утримання 

зелених зон міста Біла Церква) – 3890,0 тис. грн. 

- Послуга з благоустрою по утриманню зелених зон (обрізка дерев, в тому числі 

формовочна обрізка) – 969,8  тис. грн. 

- Послуга утримання пляжу – 199,9 тис. грн. 

- Поточний ремонт споруд на території   пляжу – 199,8 тис. грн. 

- Санітарна очистка кладовищ – 1014,8 тис. грн. 

- Придбання та виготовлення стендів, щитів,плакатів та інше – 20,3 тис. грн. 

- Придбання,виготовлення засобів організації дорожнього руху – 80,3 тис. грн. 

- Придбання світлодіодних конструкцій – 10,0 тис. грн. 

- Придбання ящиків для зберігання піщано-соляної суміші – 110,5 тис. грн. 

- Придбання органно-мінеральних сумішей (холодний асфальт) – 86,1 тис. грн. 

- Придбання контейнерів для сміття – 39,0 тис. грн. 

- Консультаційні послуги з управління проектом -198,0 тис.  грн. 

- Транспортні послуги – 10,247 тис. грн. 

- Поточний ремонт в"їздних знаків та пам’ятників – 39,5 тис. грн. 

- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 481,4  тис. грн.   

- Відлов блукаючих агресивних тварин – 97,0 тис. грн. 

- Підбирання трупів тварин – 24,1 тис. грн. 
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- Стерилізація тварин – 177,8 тис. грн. 

- Дезінфекція питної води в колодязях – 106,4 тис. грн. 

- Очищення  колодязів – 121,5 тис. грн. 

- Створення та розміщення інформаційної продукції – 77,6 тис. грн. 

- Послуги комбіновані,щодо ліквідації аварійних ситуацій на різних об’єктах 

благоустрою – 176,6 тис. грн. 

- Послуги, пов’язані із проблемою забруднення повітря  - 46,4 тис. грн. 

- Поточний ремонт споруд на території кладовищ – 189,9 тис. грн. 

- Утримання кладовищ – 166,9 тис. грн. 

- Послуги зі збирання сміття (в т.ч. утримання пам’ятників) – 37,2 тис. грн. 

- Утримання БІО  та громадських туалетів – 54,2 тис. грн. 

- Утримання великогабаритних контейнерів – 32,3 тис. грн. 

- Капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. ПКД) 5067 м2 на суму 6689,7 тис. грн. 

- Капітальний ремонт доріг (в т.ч. ПКД) 46 640 м2 на суму 15 492,0 тис. грн. 

- Капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів (в т.ч. ПКД) 3395,1 м2 на 

суму 7333,5 тис. грн. 

- Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів (в т.ч. ПКД) – 8 769,6 тис. грн. 

- Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (в т.ч. ПКД) – 134,4 тис. 

грн. 

- Капітальний ремонт зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД) – 

39,1 тис.грн. 

- Капітальний ремонт об"єктів кладовищ (в т.ч. ПКД) – 889,5 тис.грн. 

- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення – 1487,5 тис. грн. 

- Заходи  згідно Комплексної програми охорони довкілля в м. Біла Церква – 2 2299,2 

тис. грн. 

- Реконструкція зовнішнього освітлення пішоходних переходів вулично-дорожньої 

мережі в м. Біла Церква (в т.ч.ПКД) – 853,1 тис. грн. 

- Реконструкція (модернізація) вуличного освітлення в м. Біла Церква Київської 

області,в т.ч.внутрішньодворових територій (в т.ч.ПКД) – 1 776,0 тис. грн. 

- Реконструкція світлофорних об"єктів (в т.ч. ПКД) – 75,7 тис. грн. 

- Будівництво світлофорних об"єктів (в т.ч.ПКД) – 99,7 тис. грн. 

- Реконструкція тротуарної частини (в т.ч. ПКД) – 3741,3 тис. грн. 

- Реконструкція скверу на масиві Таращанський (в т.ч. ПКД) – 3,4 тис. грн. 

- Реконструкція рекреаційної зони Замкова гора (в т.ч.ПКД) – 6,5 тис. грн. 

- Реконструкція зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД) – 133,3 

тис. грн. 

- Реконструкція вулиць (в т.ч.ПКД) – 104,3 тис. грн. 

- Реконструкція та модернізація мереж вуличного освітлення в м.Біла Церква 

шляхом технічного переоснащення (співфінансування по проекту НЕФКО) (в т.ч.ПКД) – 

6785,1 тис. грн. 

- Реконструкція вул.А.Линника (мікрорайон Піщаний) (в т.ч. ПКД) (громадський 

бюджет) -  622,2 тис. грн. 

- Реконструкція (доопрацювання до повного об"єму) сміттєзвалища ТПВ в м.Біла 

Церква в районі балки"Сухий яр"з виконанням рекультиваційних робіт (в т.ч.ПКД) 

виконання ПКД : 119,8 тис. грн. 

     Протягом  звітного періоду виконані природоохоронні  заходи по реалізації 

Комплексної  програми охорони довкілля в місті Біла Церква на період 2017 - 2021 років 

за рахунок  коштів міського бюджету, а саме: 

- виконані роботи по капітальному ремонту: «Покращення гідрологічного режиму та 

екологічного стану річки Рось з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та 

житлових будинків в м. Біла Церква Київської області»  (в межах від вул. Новоселівська до 

острова «Дитинство», вул. Запорізька); 
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  - виготовлена проектно-кошторисна документація по об’єкту: «Роботи з поліпшення 

технічного стану та благоустрою водойми в районі проспекту Князя Володимира в м. Біла 

Церква Київської області», 

  - виготовлена проектно-кошторисна документація по об’єкту: Капітальний ремонт: 

«Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Рось з метою захисту 

від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в межах провулку Замковий 

3-й м. Біла Церква Київської області»; 

  - виконані роботи по санітарній   розчистці    водних об’єктів міста від мулу, сміття 

та рослинності в межах від водойми до вулиці Шевченко та в межах вул. Героїв Крут; 

 - виконані роботи по розчистці від дерево-чагарникової рослинності прибережних 

смуг р. Рось в межах від моста по вул. Заярська до водойми до вулиці Шевченко, вул. 

Ставищанська, вул. Івана Франка, вул. Озерна; 

- ліквідовані несанкціоновані сміттєзвалища та винесені об’єкти забруднення з 

території  прибережних смуг р. Рось в межах пров. Горний, Замкової гори, острова 

«Дитинство», від моста по вул. Заярська до водойми біля Церкви Українського 

патріархату, вул. Ставищанська, вул. Запорізька; 

-  придбане обладнання для збору побутових відходів (контейнер – 12 куб. м – 3 шт.) 

для встановлення їх на територіях прибережних смуг водних об’єктів та паркових зон 

міста; 

-  придбаний Хроматограф рідинного «ЛЮМАХРОМ» (або еквівалент) у комплекті з 

флюорометричним детектором серії «Люмахром ФЛД 2420 Флюорат-02-4М» для 

здійснення контролю за кількісними та якісними характеристиками води, стічних та 

поверхневих вод, грунтів, повітря в м. Біла Церква. 

 

Транспорт та дорожнє господарство 

За період січень-вересень 2018 року міською радою та виконавчим комітетом 

прийнято ряд рішень, реалізація яких дозволила розпочати роботу по заміні рухомого 

складу на транспортні засоби більшої пасажиромісткості, запровадити новітні електронні  

засоби для контролю за роботою громадського транспорту, відповідно до Концепції  

розвитку пасажирського транспорту міста Білої Церкви на 2017-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 23 березня 2017 року № 555-28-VII.   

Проведено конкурс по визначенню перевізників на міських автобусних маршрутах. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 червня 2018 року №259 було визнано 

переможців конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування №№ 2,3,4,5,11,13,16,17,17А,18,19,21,25. 

Наслідком проведеного конкурсу стала заміна транспорту малої пасажиромісткості 

на автобуси великої пасажиромісткості, а саме на автобусних маршрутах - №№ 4, 17, 17А, 

21. 

Протягом 9 місяців 2018 року здійснювався постійний  контроль за дотриманням 

автоперевізниками умов договору на перевезення пасажирів із складанням відповідних 

актів. 

В м. Біла Церква  функціонує мобільний додаток DozoR, за допомогою якого  можна 

побачити рух громадського транспорту. 

 

Місто Біла Церква має наступну структуру міського пасажирського транспорту: 

Електричний транспорт – 24 одиниці тролейбусів обслуговує 6 маршрутів, загальна 

протяжність маршрутів 73 км. 

Автомобільний транспорт -246 од. рухомого складу обслуговує 19 автобусних 

маршрутів, перевезення на яких за підсумками проведених конкурсів здійснює рухомий 

склад підприємств-перевізників 
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Станом на жовтень 2018 року  87% рухомого складу забезпечені приладами GPS-

моніторингу; 69 % рухомого складу обладнані засобами візуального та звукового 

оголошення зупинок; 84% автобусів облаштовані відеореєстраторами зовнішнього та 

внутрішнього спостереження, проводиться робота по 100% забезпеченню водіїв 

уніфікованою формою одягу. 

Перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями  здійснюється  

пристосованим для таких перевезень  транспортом, а саме - на автобусних маршрутах №  

3, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22 в загальній кількості – 24 од. 

Особлива увага до виконання  перевізниками інвестиційних зобов’язань – заміні 

рухомого складу на рухомий склад, що відповідає умовам конкурсу: автобуси рік випуску 

яких не перевищує 7 років, обладнані двигунами, що відповідають нормам екологічної  

безпеки не нижче «ЄВРО-5». 

 

КП БМР «Тролейбусне управління»  

На балансі підприємства – 24 пасажирських та  вантажний тролейбусів, 4 тягові 

підстанції, 44 км контактної мережі та 20,5 кабельних мереж.  

Рухомий склад обслуговує 6 маршрутів, щоденно в дві зміни працюють на лініях у 

робочі дні -16 - 17 тролейбусів, у вихідні – 10-11 тролейбусів. 

Тролейбусні перевезення є найбільш соціально значущими.  Тролейбуси в кількості  

23 одиниці обладнані  АСОП (автоматизованими системами оплати проїзду).  

Встановлено прилади  GPS -  мониторингу – 23 од.  

Встановлено відеореєстратор внутрішнього запису.   

Кількість тролейбусів обладнаних засобами візуального та звукового інформування 

про найменування зупинок – 3 од. 

У зв’язку із впровадженням електронного квитка працюють спеціалізовані каси з 

обслуговування пасажирів, в яких можна придбати, обміняти або поповнити електронні 

квитки на проїзд у тролейбусах. В асортименті всі види квитків: на кількість поїздок, на 

термін дії, студентські, учнівські, а також разові проїзні квитки. 

Значний негативний вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства має  

значне зростання  вартості електроенергії, недостатня кількість рухомого складу 

тролейбусів, технічний стан тролейбусів ( 15 тролейбусів  відпрацювали більше 

нормативного терміну). 

 

Містобудівна діяльність 

З початку року проведено ряд заходів, а саме: 

 - переведено в цифрову форму чинної паперової містобудівної документації та 

наповнення баз даних інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру, а також 

впроваджено в роботу Міський геопортал відкритих даних містобудівного кадастру та 

Тролейбусне 
управління - 47 одн;     

19%

ПАТ 
"Білоцерківський 
автобусний парк"-

67 одн.;     27%

ТОВ "ТРАНССІТІ" -
63 одн.; 

25%

МПП "Діліжанс"- 12 
одн.;     

5%

ПП "К-А-Н" - 46 одн; 
18%

ТОВ "Епітранс" -
15 одн.;    6%
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створення наборів базових геопросторових даних ГІС містобудівного кадастру, що є 

засобом інформування міської громади про містобудівні регламенти та забезпечення 

доступу громадян до інформації служби містобудівного кадастру з відкритим доступом в 

онлайновому режимі; 

 

На виконання рішення міської ради від 13 червня 2017 року № 925-33-VІІ «Про 

внесення змін до Програми розробки містобудівної документації для використання 

територіальною громадою м. Біла Церква на період 2015-2019 рр.» замовлено розробку: 

- Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста Біла Церква та Комплексної схеми 

розміщення зовнішньої реклами на території міста Біла Церква; 

          -  аналітичного  звіту  за результатами аналізу проектних рішень Генерального 

плану міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 03.11.2016 року № 319-

18-VII «Про затвердження Генерального плану міста Біла Церква» та раніше розроблених 

проектів містобудівної документації (детальних планів території, планів зонування 

території) для здійснення містобудівного  моніторингу; 

          - розроблення детальних  планів територій;   

- коригування Схеми вулично-дорожньої мережі міського та зовнішнього 

транспорту. 

 

Децентралізація влади та добровільне об’єднання громад 

Відповідно до положень Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», ініційований та розпочатий процес добровільного приєднання 

Піщанської сільської територіальної громади  до Білоцерківської міської територіальної 

громади з адміністративним  центром в місті Біла Церква. На даний час відбувається 

процес вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних 

громад та її громадське обговорення.  

За умови прийняття позитивного рішення, щодо добровільного приєднання 

Піщанської сільської територіальної громади  до Білоцерківської міської територіальної 

громади, остаточний процес має завершитись орієнтовно в лютому 2019 року.  

 

Будівництво 

Згідно даних Головного управління статистики у Київській області за період січень-

вересень 2018 року підприємствами усіх форм власності міста Біла Церква виконано 

будівельних робіт на суму 186,0 млн.грн. 

Серед міст та районів Київщини, за обсягом будівельних робіт, місто Біла Церква 

посідає 8 місце. Його частка складає 4,0% від загальнообласного обсягу будівельних робіт. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 66,8% від 

загального обсягу виконаних робіт по місту, капітальний і поточний ремонти – 13,5% та 

19,7% відповідно. 

За січень-червень 2018 року місто Біла Церква посідає 19 місце серед 

адміністративних територій Київщини з питомою вагою 0,4% від загального обсягу 

прийнятого в експлуатацію житла. За даний період прийнято в експлуатацію 17 квартир. 

Середній розмір квартири становив 142,2 кв.м. У розрахунку на 1 тис. осіб постійного 

населення у місті прийнято в експлуатацію 11,8 кв.м загальної площі житла. 

Крім того, у січні-червні 2018 року у Білій Церкві прийнято в експлуатацію дачні та 

садові будинки загальною площею 339 кв.м (нове будівництво). 

 

За 10 місяців 2017 року виконано роботи капітального характеру у різних сферах, 

а саме: 

Освіта 
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Обсяг фінансування  з бюджету розвитку 22 446,1 тис.грн., субвенцій з обласного  

бюджету 9 567,4 тис. грн, державного бюджету 5 995,9 тис. грн. 

Виконано: 

1. реконструкцію покрівлі басейну БНВК (ЗОШ №15-ДЮСОК) по вул. Польова 70;  

2. реконструкцію існуючої покрівлі з влаштуванням шатрової ДНЗ № 11 "Золотий 

ключик" (вул.Леваневського 43) та капітальний ремонт покрівлі Гімназії №1;  

3. ремонт  спортзалу  та кабінету хімії БЗШ №22; 

4. ремонт санвузлів БНВО «Звитяга», 

5. заміну опалювальних приладів у окремих групах ДНЗ №3;  

6. ремонт овочесховищ  у чотирьох  садочках ( ДНЗ№1,9, 21 та 27); 

7. заміну вікон  на  енергоефективні   у приміщеннях  ДНЗ №1, №2, №15, БСШ №1, 

проводяться роботи  у ДНЗ №25; 

8. ремонт вентиляційної системи харчоблоку  та санвузла ДНЗ №22 "Ластівка", вул. 

Першотравнева, 59а; 

9. ремонт спортивного залу БЗШ №20; 

10. ремонт актових залів  БСШ № 9 та №11; 

11. ремонт вхідної групи БСШ №17. 

Здійснюються роботи по встановленню індивідуальних теплових пунктів у 16-ти 

закладах дошкільної закладах міста. 

Завершується реконструкція території БНВК (ЗОШ № 13-ДНЗ) по вул.Таращанська, 

18 зі встановленням альтанок  та влаштуванням навчально-ігрової зони  на свіжому повітрі 

для діток перших класів та дошкільного відділення закладу освіти. 

Особлива увага приділяється  фізичній підготовці дітей та молоді. У цьому році вже 

виконано  реконструкцію стадіонів зі штучним покриттям  (штучною травою) для 

мініфутболу зі встановленням трибун на території БЗШ 3, 4, 17, 18 ТА БСПМШ № 16.  

Завершено будівництво мультиспортивного майданданчика на території БЗШ №7.  

Цей майданчик дає можливість займатись трьома видами спорту: волейбол, теніс та 

баскетбол. В якості покриття використано спеціальний поліуритановий матеріал, який 

складається з гумової  та каучукової крихти і поліуританових клеїв. Завдяки своєму складу, 

покриття має стійкість проти ультрафіолету та атмосферних впливів, знижує ризик 

отримання травм до мінімуму.  

Розпочато роботи по будівництву стадіону для американського футболу на території  

БНВО «Гімназія №1» та для мініфутболу на території БСШ №12. 
 

Охорона здоров’я 

Обсяг фінансування з бюджету розвитку 4 518,1 тис.грн, державного бюджету  790, 

0 тис. грн.  

Для покращення надання медичної допомоги мешканцям міста, створюються нові 

амбулаторії. Так на даний час  завершено ремонтні  роботи  у приміщеннях міського 

центру первинної медико-санітарної допомоги №2  по вул. Некрасова, 30 та проводяться 

роботи у приміщеннях по вул.І.Кожедуба, 155.  

Завершено роботи по ремонту вікон та  3-х ліфтів у міській лікарні №2 по вул. 

Семашка, 9.  

Виконано ремонт приміщень 2-го поверху хірургічного корпусу міської лікарні 

№1. Проводяться роботи по ремонту покрівлі будівлі міської лікарні №3 по вул. 

Карбишева. 
       

         Соціальний захист 
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Обсяг фінансування з бюджету розвитку 3 915,0 тис.грн.  

Виконано: 

1. ремонт приміщень територіального центру  по вул.Шевченко 69. В місті з’явився 

сучасний обладнаний центр, де зможуть отримати допомогу різні верстви населення, 

які цього потребують; 

2. ремонт приміщень Білоцерківського центру комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю "Шанс" ( для інклюзивної освіти). 

 

 Культура 

Обсяг фінансування з бюджету розвитку 1 245,424 тис.грн.  

Розпочато роботи по переобладнанню бібліотеки №8 по вул. Леваневського, 57 під 

коворкінг простір. В минулому році розроблено ескізий проект реконструкції, на даний 

час у приміщенні бібліотеки вже встановлено нові віконні блоки, що дозволить значно 

знизити тепловтрати приміщення. 

          Фізична культура та спорт 

Обсяг фінансування з бюджету розвитку 3 364,0  тис.грн.   

В поточному році продовжується робота по встановленню дитячих майданчиків у 

дворах житлових будинків. Вже встановлено нове обладання на  майданчиках у дворах  

житлових будинків за адресами: вул. О.Гончара, 2, вул. Таращанська, 163, 163а,161, вул. 

Вернадського, 4, вул. Леваневського, 56а-68, Коновальця, 3, пров. Курсовий, 14а, бул. 

Олександрійський, 99. 

До кінця року заплановано оновити ще три майданчики. 

        

Комунальне господарство 

Обсяг фінансування з бюджету розвитку 20 589, 5 тис.грн, субвенцій з обласного  

бюджету 9 952,8 тис. грн, державного бюджету 6 498,0 тис. грн.  

Завершено будівництво мереж освітлення доріжки вздовж р.Рось, що збудована у 

минулому році . Виконано роботи по влаштуванню покриття  ділянки пішохідної доріжки 

до вул. Запорізька. 

Завершено  роботи з реконструкції алеї бульвару Олександрійський. 

Продовжуються роботи по благоустрою пішохідних алей бул. Грушевського та Княгині 

Ольги. 

Виконано: 

 реконструкцію частини приміщень 1-го  поверху гуртожитку по вул.Шолом 

Алейхема 86, внаслідок чого з’явилось десять кімнат соціального житла; 

 будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул.Київська- Глиняна 

реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання по вул.Таращанська (від 

вул.Тімірязєва до буд.№ 191а по вул.Таращанська). 

Проводяться роботи по: 

 реконструкції котельні по вул. О.Гончара та по вул. Павліченко, 20; 

 оснащенню житлового фонду засобами обліку використання, регулювання теплової 

енергії у 34  житлових будинках; 

 ремонту нежитлових приміщень по вул. Сквирське шосе, 256; 
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 Розроблено проектно-кошторисну документацію для: 

- будівництва пішохідного мосту через р. Рось в районі вул. В.Стуса; 

- будівництва підземного пішоходного переходу через залізничну колію по 

вул.Східна; 

- будівництва притулку для тварин; 

- реконструкції пл. Соборна та Привокзальна. 

 

Об’єкти, які реалізуються у 2018 році відповідно до Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) 

Всього заплановано коштів 4 817, 556  тис. грн. 

Виконано: 

- будівництво дитячого спортивного майданчику по вул.Польова 70 (БНВО «ЗОШ № 15-

ДЮСОК») та реконструкцію дитячого, спортивного майданчику БСЗШ № 19 по вул. 

Л.Симиренка 49. На вказаних майданчиках встановлено  обладнання для діток з 

особливими потребами; 

- будівництво дитячого майданчику по вул.Карбишева 17; 

- капітальний ремонт  кабінету хімії БЗШ № 22 по вул.Таращанська 167; 

- реконструкцію  універсального спортивного майданчику по бул. Олександрійський, 75. 

 

Профілактика та протидія злочинності 

Упродовж 9 місяців 2018 року до Білоцерківського ВП надійшло 26 537  заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що на 3,7 % менше 

ніж у 2017 році, з яких 3632 з ознаками кримінального правопорушення  (із розрахунку на  

10 тис. мешканців міста  реєстрація складає  близько 1256 заяв і повідомлень). 

 Незважаючи на наявність дестабілізуючих чинників суспільно-політичного, 

економічного, соціального характеру, ужиті упродовж 2018 року Білоцерківським 

відділом поліції організаційні та практичні заходи сприяли посиленню протидії 

злочинності, забезпеченню належного рівня публічної безпеки і порядку та стабілізації 

криміногенної ситуації в місті. 

 За 9 місяців 2018 року на території міста було зареєстровано 1819 кримінальних 

правопорушень, в тому числі  559 тяжких та 24  особливо тяжких злочинів.   

У порівнянні з 2017 роком відбулося зниження рівня загальної  злочинності  на 

29,6 % (менше на 767 злочинів), в тому числі особливо тяжких  - на 47,8 % (менше на 22 

злочини). 

Безпека дорожнього руху  

Кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими порівняно з 2017 роком 

зменшилася з 49 до 42 під час яких 2 особи загинули (2017 р.- 10) та 74 отримали тілесні 

ушкодження (2017 р. - 83). 

Працівниками Білоцерківського ВП щоденно проводяться заходи, спрямовані на 

забезпечення безпеки дорожнього руху, профілактики та попередження  дорожньо-

транспортного травматизму, в тому числі було виявлено 5567 адміністративних 

правопорушень, які безпосередньо впливають на стан  аварійності: 

Охорона публічного порядку та безпеки 

 Проведеними оперативно-профілактичними заходами вдалося знизити рівень 

злочинності в публічних місцях - кількість таких злочинів в у порівнянні з 2017 роком 

зменшилася на 59,6 % (з 312 до 126). Із загальної кількості скоєних злочинів у публічних 

місцях (126) було розкрито 115 злочинів, або  91,3 % . 

Профілактика злочинів скоєних в стані алкогольного сп’яніння  
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 Проведеними профілактичними заходами упродовж 2018 року в цілому вдалося  

втримати рівень злочинності в стані алкогольного сп’яніння  у порівнянні з 2017 роком – 

відбулося зниження з 63 до 58 злочинів. 

 В ході проведених профілактичних заходів було виявлено 931 адміністративне 

правопорушення, пов’язаних з пияцтвом (2017 р. - 686). 

Розумне та безпечне місто 

За звітний період в рамках реалізації Стратегії розвитку міста Біла Церква на 

період до 2025 року та міської цільової програми «Безпечне місто Біла Церква» (СМАРТ-

СІТІ: Безпека) на 2016-2018 роки реалізовано наступні проекти та заходи: 

1. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради повністю запроваджено 

систему електронного документообігу між структурними підрозділами та 

окремими комунальними підприємствами; 

2. Впроваджено електронну систему голосування виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради; 

3. Впроваджено електронний сервіс  «Відкритий бюджет» 

4. Місто Біла Церква піднялась в рейтингу прозорості 100 найбільших міст 

України за звітний період з 54 позиції на 26 позицію за даними Transparentcities. 

5. За результатами дослідження Transparentcities  рейтингу прозорості 

інвестиційного сектору 100 найбільших міст України Біла Церква посіла 5 місце 

в Україні.  

6. В рамках програми «Безпечне місто Біла Церква» (СМАРТ-СІТІ: Безпека) на 

2016-2018 роки в усіх закладах загальної середньої освіти міста встановлені 

тривожні кнопки для безпеки учнів. 

7. В БНВО «Перша Білоцерківська гімназія-школа І ступеня» в рамках 

експерименту  завершується  впровадження проекту «Розумна та безпечна 

школа» 

8. В місті запроваджено загальноміську систему відеонагляду та аналітики, вже 

збудовано моніторинговий центр та підключено 9 камер відеонагляду серед 

яких є камери з функцією розпізнавання номерних знаків автомобілів та 

вимірювання швидкості руху транспортних засобів. Наразі завершуються 

підготовчі роботи з будівництва периметральної системи відеонагляду міста з 

підключенням додатково 24 розумних відеокамер. 

 

Зайнятість населення та ринок праці 

Станом на 01.10.2018 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної 

служби зайнятості, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зросла на 3,8 % та 

становить 1407 одиниць.  

Протягом 9 місяців 2018 року загальна кількість вакансій склала 5841. 

Укомплектовано за сприянням служби зайнятості 2364 вакансії. Рівень укомплектування 

вакансій становить 40,0%. 

Кількість безробітних станом на 01.10.2018 року, у порівнянні з відповідною датою 

2017 року скоротилась на 10  осіб і становить 1674. Кількість громадян, які мали статус 

безробітного та перебували на обліку протягом року зменшилась на 237 осіб  (протягом 9 

місяців 2017 року – 4327 осіб; протягом 9 місяців 2018 року – 4090 ).  

Впродовж звітного періоду за сприяння Білоцерківського міськрайонного центру 

зайнятості працевлаштовано 1904 особи. Отримали одноразово допомогу по безробіттю 

для відкриття власної справи 19 безробітних.  

Рівень працевлаштування безробітних  станом на 01.10.2018 року  -  24%. 

Аналіз роботи з соціально-незахищеними верствами населення показав, що впродовж 

9 місяців 2018 року з їх числа за направленням служби зайнятості працевлаштовано 433 

особи.  
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Впродовж січня-вересня  2018 року послугами центру зайнятості скористалося  156 

осіб з інвалідністю, які мали статус безробітного. Чисельність працевлаштованих осіб з 

інвалідністю складає 36 осіб.  

Протягом звітного періоду послугами служби зайнятості скористались 222 учасника 

АТО. 16 безробітних даної категорії проходили професійне навчання. За звітний період 

було  працевлаштовано 60 осіб. На 01.10.2018 року 79  учасників АТО перебувають на 

обліку.    

Кількість роботодавців, які співпрацюють з центром зайнятості, становила - 1210  

підприємств, установ та організацій. Для роботодавців за січень-вересень 2018 року було 

організовано 99 масових заходів таких як засідання «круглого столу», ярмарків вакансій, 

відкриті дні на виробництві та інші.  

З початку 2018 року 38 осіб було працевлаштовано на новостворені робочі місця з 

наданням компенсації єдиного соціального внеску. 

Протягом січня-вересня  2018 року професійне навчання проводилося для 526 

безробітних, що складає 89% від показників минулого року. Ефективність професійного 

навчання (працевлаштування) складає 63%. 3375 безробітних отримали профорієнтаційні 

послуги, що становить 81,0% від числа зареєстрованих безробітних. 

Для громадян було проведено інформаційні семінари, ярмарки вакансій, професій, 

надавалися індивідуальні та групові профінформаційні послуги.  

 

Заробітна плата 
Протягом поточного року на засіданні комісії з питань забезпечення своєчасності 

сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, стипендій та інших 
соціальних виплат виконавчого комітету міської ради було розглянуто стан справ 74 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які допустили виплату працівникам 
заробітної плати на рівні та в розмірі нижче встановленого законодавством  мінімального 
рівня мають заборгованість  із сплати внесків по пільгових пенсіях та заборгованість зі 
сплати податків та зборів, а також, направлено листи щодо підвищення рівня заробітної 
плати 19 юридичним особам та фізичним особам-підприємцям. 

У травні-вересні поточного року інспекторами праці виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, на виконання затвердженого Плану заходів з питань 

дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу з 176 роботодавцями та їх працівниками про найбільш ефективні 

способи дотримання законодавства про працю, оформлення трудових відносин, зайнятість 

населення, забезпечення своєчасності сплати єдиного соціального внеску. 

В результаті проведених заходів в серпні 2018 року в м. Біла Церква (за даними 

Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з повідомлень про оформлення 

трудових відносин) створено 248 робочих місць юридичними та фізичними особами, що 

на 11 робочих місць більше, ніж за серпень 2017 року. Загалом, за січень-серпень створено 

1879 нових робочих місць, що становить 59% до планового показника на рік. 
  
 Середньомісячна заробітна плата по місту за 1 півріччя 2018 року становить 6715 
грн.  Прогнозовано середньомісячна заробітна плата по місту у 2018 році  зросте на 11 % і 
становитиме 7446 гривень. 



 35 

 
 

Пенсійне забезпечення 

Станом на 01.10.2018 року по м. Біла Церква перебуває на обліку 67 607 пенсіонерів. 

Середній розмір пенсії становить 2472,19 грн. 

Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію за віком – 53792 чол., за 

інвалідністю – 7869 чол., по втраті годувальника – 3227 чол., за вислугу років – 774 чол., 

соціальні пенсії – 413 чол. 

По місту надходження власних коштів від сплати обов’язкових платежів до 

бюджету Пенсійного фонду склали 18,3 млн.грн., що на 4,0 млн. грн. більше в порівнянні 

з відповідним періодом минулого року.Борг до Пенсійного фонду по економічно-активних 

підприємствах становить 21,6 млн.грн. Із загальної суми боргу підприємств, щодо яких 

порушено справу про банкрутство та які визнані банкрутами становить 33,4 млн.грн. 

Найбільшими боржниками до Пенсіного фонду залишаються ПРАТ 

“Білоцерківський завод гумових технічних виробів”- 19,1 млн.грн., ПРАТ “Техмашремон” 

– 1,3 млн.грн. та ТОВ “Інтер-ГТВ” – 1,0 млн.грн. 

Забезпеченість власними коштами склала 38,9 % (станом на 01.01.2018 – 34,7%). 

 

Соціальний захист населення 

Підсумки соціально-економічного розвитку міста за 9 місяців 2018 року у сфері 

соціального захисту населення: 

- забезпечено реалізацію прав громадян на отримання допомог, компенсацій та 

видатків, а саме: забезпечено виплати допомог та компенсацій згідно Законів України 

«Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та інших 

нормативно-правових актів; 

- в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги зменшено 

фінансове навантаження на громадян шляхом надання пільг та субсидій.  

Із заявами про призначення допомог, компенсацій та субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг з початку 2018 року звернулось 15 995 осіб, зокрема, 5 651 особа 

звернулись за отриманням житлових субсидій, 10344 осіб – за отриманням державних 

соціальних допомог; 

- за звітний період призначено житлових субсидій 5 250 домогосподарствам. 

Станом на 01.10.2018р. кількість домогосподарств, які отримують субсидії, становить 19 
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- з 01 січня 2018 року, згідно звернень громадян, до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, було внесено відомості про 

3705 особам. Управлінням профінансовано надання пільг: за рахунок субвенцій з 

державного бюджету – на суму понад 52,2 млн. грн., за рахунок коштів міського бюджету 

– на суму понад 13,8 млн. грн.; 

- відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України 19 жовтня 2016 

року №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» 

компенсацію для придбання житла у 2018 році призначено 9 особам на загальну суму 9,9 

млн. грн.; 

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214 

виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких 

категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів 

їх сімей компенсацію для придбання житла у 2018 році призначено 8 особам на загальну 

суму 7,8 млн. грн.; 

- у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року 

№179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції» за звітний період укладено 29 договорів на загальну суму 

126,9 тис. грн.; 

 З 2017 року вдало зарекомендував себе новий підхід до санаторно-курортного 

лікування пільгових категорій громадян - таким особам забезпечено право вільного 

вибору санаторно-курортного закладу. За 9 місяців 2018 року для оздоровлення з 

санаторно-курортними закладами укладено договорів: 

- для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 583 на 

загальну суму 4,2 млн. грн.; 

- для осіб з інвалідністю загального захворювання – 23 на загальну суму 328,1 тис. 

грн.; 

- для учасників антитерористичної операції – 36 на загальну суму 289,0 тис. грн.; 

- для осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни та жертв нацистських 

переслідувань  - 28 на загальну суму 184,0 тис. грн. за кошти місцевого бюджету. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 

«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів» з 1 січня 2017 року через управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради здійснюється виплата соціальних стипендій. Так, за 9  

місяців 2018 року 324 особам виплачена соціальна стипендія на загальну суму 3 525,1тис. 

грн. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. № 365 

«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» згідно 

рішень комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам  за 9 місяців 2018 року 1447 внутрішньо переміщеним особам 

призначено соціальні виплати; 

- головними державними соціальними інспекторами управління соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради перевірено 1089 справ отримувачів 

державних соціальних допомог; 

- державними соціальними інспекторами проводяться обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї. З початку 2018 року проведено 1181 обстеження, про що складено 

відповідні акти;  

- управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

здійснюється нарахування державних соціальних допомог. Так, за 9 місяців 2018 року 

нараховано понад 160 млн. грн. 
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У 2018 році за кошти місцевого бюджету (2,04 млн. грн.) було проведено 

капітальний ремонт приміщення Білоцерківського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: вул. Шевченка, 69. 

Виконано комплекс робіт капітального характеру, який включає: 

- облаштування сучасної системи вентиляції та кондиціювання відповідно до 

призначення приміщень; 

-  заміна електромережі та електроосвітлювальних приладів (з врахуванням вимог 

енергозбереження); 

- облаштування системи пожежної сигналізації; 

- загальнобудівельні роботи всередині та зовні будівлі: ремонт внутрішніх 

приміщень різного функціонального призначення з врахуванням потреб  терцентру ( 

кабінетів, кімнат для занять, конференцзали, актової зали, спортивної зали, підсобних 

приміщень та ін.); 

- ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу для маломобільних груп 

населення, ремонт аварійних виходів, ремонт водостічної системи, ремонт систем 

опалення вопостачання та водовідення, обладнання санвузлів.  

 

2. У місті Біла Церква у 2018 році діють такі програми соціального захисту 

населення: 

1) Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських 

організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2013-2018 роки: на 

фінансування заходів Програми у 2018 році виділено 359,5 тис.грн., з яких 312,5 

спрямовано на підтримку громадських організацій інвалідів війни і ветеранів та 47 

тис.грн. - громадським організаціям соціального спрямування. 

2) Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла 

Церква Турбота» на 2017-2022 роки. 

Всього за звітний період по Програмі соціального забезпечення та соціального 

захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки використано кошти в 

розмірі 5,22 млн. грн. 

3) Програма надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 

2018-2020 роки. 

На реалізацію зазначеної програми у 2018 році передбачено 19,4 млн. грн., з яких 

за 9 місяців 2018 року використано понад 13,8 млн. грн. 

4) Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 

роки. 

У 2018 році на фінансування заходів даної програми передбачено 450 тис.грн.  

5) Міська комплексна програма підтримки ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції на 2018-2020 роки. 

Дана програма спрямована на забезпечення комплексу заходів, покликаних на 

створення сприятливих умов для швидкого і безболісного переходу учасників 

антитерористичної операції до життя у мирний час, забезпечення для них комплексної 

ресоціалізації та реабілітації. Програма діє в межах специфічних аспектів, не 

врегульованих відповідними програмами загальнодержавного рівня. 

На фінансування заходів програми у 2018 році передбачено 600 тис.грн., з них 

використано 60,04 тис. грн. 

 

Підтримка дітей, сім`ї та молоді 

На виконання міської цільової програми сприяння  соціальному становленню та 

розвитку молоді, підтримки сім’ї на 2016-2020 роки, міської програми оздоровлення та 

відпочинку дітей в 2018 році та  ряду інших цільових програм,спрямованих на соціальне 

становлення  молоді міста, зміцнення української родини, у місті здійснювалась 
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практична робота  щодо забезпечення реалізації в місті державної сімейної та молодіжної 

політики  стосовно  сімей, молоді та дітей  шляхом  

Протягом звітного періоду працював Молодіжний Уряд міста Біла Церква –

 консультативно - дорадчий орган при міському голові. Зокрема ним визначено перелік 

соціальних проблем (соціального замовлення), на вирішення яких спрямовані проекти 

міського конкурсу проектів і програм дитячих та молодіжних громадських організацій 

стосовно дітей, молоді та сімей у 2018 році. 

У звітному періоді продовжила працювати  міська студентська рада, яка є його 

дорадчим органом, і координує діяльність органів студентського самоврядування  9 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква з денною формою 

навчання.  17 квітня 2018 року управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської 

міської ради спільно з міською студентською радою традиційно було організовано та 

проведено щорічну міську молодіжну екологічну акцію-конкурс на краще впорядкування 

прибережної смуги річки Рось. В акції взяли участь понад 400 студентів вищих 

навчальних закладів міста. 

 Традицією  стало призначення щорічних іменних стипендій міського голови 

кращим студентам Білої Церкви за успішне навчання та активну участь у громадському 

житті міста. Стипендію в розмірі 500 грн  на 2017-2018 навчальний рік було призначено  

21 студенту. 

На якісно новий рівень вдалося підняти співпрацю міської ради та інститутів 

громадянського суспільства – молодіжних громадських організацій, у забезпеченні  

реалізації в місті державної молодіжної політики. На сьогодні забезпечено суттєвий рівень 

(121 тис. грн в 2018 році проти 110 тис. грн в 2017 році) фінансування міського конкурсу 

проектів та програм дитячих та молодіжних громадських організацій, який ґрунтується на 

принципах соціального замовлення. 

З метою всебічного сприяння розвитку обдарованої молоді, формування творчої 

особистості, створення в місті умов для її самореалізації, було проведено 

відповідну організаційну роботу щодо  присудження міської молодіжної літературно-

мистецької преміяї імені М.С. Вінграновського  за 2017 рік.   

На виконання Програми організації оздоровлення та відпочинку дітей міста у 2018 

році за рахунок різних джерел фінансування охоплено 4272 дітей (20% від кількості дітей 

шкільного віку). У тому числі, за рахунок міського бюджету організовано відпочинок 

1832 дітей( 1480 – у пришкільних таборах, 352-у заміських оздоровницях). 

 З метою створення умов для корисної та змістовної зайнятості дітей та підлітків за 

місцем проживання в позашкільний та позанавчальний час було організовано роботу 

позашкільних навчальних закладів управління - Центру дитячо – юнацьких клубів за 

місцем проживання «Дивосвіт», Комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Клуб за місцем проживання «Прометей», Клубу юних техніків «Аврора». 

 Окрім того з метою унормування та оптимізації діяльності нині діючих 

позашкільних закладів (клубів) за місцем проживання управлінням з питань молоді та 

спорту проведена робота щодо об’єднання їх з 1 жовтня поточного року в один заклад 

позашкільної освіти.  

Управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради  протягом 

звітного періоду була продовжена  робота щодо видачі посвідчень батькам і дітям з 

багатодітних сімей, які підтверджують статус багатодітної сім’ї та статус дитини з 

багатодітної сім’ї, на підставі яких, відповідно до законодавства, надаються соціальні 

пільги і компенсації.  Станом на 01.09.2018 року 1266 батьків та 3047 дітей отримали 

посвідчення/довідки членів багатодітної сім’ї, що дало їм право на оформлення 

відповідних  пільг.  

 Протягом звітного періоду відділом було забезпечено організаційну роботу по 

підготовці необхідних документів для присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня» 3-м багатодітним  жінкам міста. На сьогодні в місті Біла Церква даного звання  
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удостоєні 114 жінок міста. Ще 1  нагородна справа перебуває на розгляді в Адміністрації 

Президента. 

 

Станом на 01.10.2018 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 

299 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість із 

цих дітей – соціальні сироти. Основними причинами соціального сирітства у місті є такі: 

алкоголізм, наркоманія, відсутність у частини батьків навичок усвідомленого батьківства, 

їх безвідповідальне ставлення до дітей та свідоме ухилення від виконання батьківських 

обов'язків тощо. 

З початку 2018 року службою виявлено 23 дитини, які залишилися без піклування 

батьків, котрим згідно з відповідними рішеннями органу опіки та піклування було надано 

статуси дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість із 

виявлених дітей влаштована в сімейні форми виховання. Зокрема, 14 дітей взято під опіку 

та піклування родичами, 3 дітей усиновлені, 5 дітей, які тимчасово влаштовані в центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода», невдовзі також будуть влаштовані в 

сімейні форми.  

Протягом звітного періоду  поставлено на  місцевий облік дітей, які підлягають 

усиновленню - 7  дітей, із них 3 дітей вже усиновлено громадянами України. 

          Загалом у 2018 році усиновлено 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на місцевому обліку для усиновлення.   

 

На особливому контролі служби у справах дітей перебуває питання захисту 

житлових та майнових прав дітей. В рамках експериментальної програми „Житло дітям” 

ведеться електронний реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Встановлено, що 11 таких дітей є власниками житла, а 50 – 

співвласниками житла, 211 – мають право на користування житловою площею, 27 - не 

мають власного житла. Впродовж 2018 року органом опіки та піклування за поданням 

служби у справах дітей було прийнято 12 рішень щодо захисту житлових прав дітей, 

зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

При службі у справах дітей функціонує центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей  «Злагода». В центрі «Злагода» проходять курс реабілітації не лише діти, а й батьки 

вихованців. Працівники закладу працюють над підвищенням компетентності батьків, 

залучаючи їх як партнерів до процесу реабілітації. За направленням служби у справах 

дітей протягом 9 місяців 2018 року в центрі «Злагода» отримали допомогу 139 сім’ї та 162 

дитини: з них 85 дітей у стаціонарному відділенні; 77 дитини у відділенні денного 

перебування. 

 За 9 місяців 2018 року з центру «Злагода» вибуло 115 дітей: із них 3 дитини 

влаштовані під опіку, піклування громадян, 112 повернулися в свої сім’ї . За цей період у 

закладі 19 батьків пройшли навчання за тренінговою програмою «Батьківство в радість».  

 

Під патронатом міського голови службою у справах дітей щорічно проводиться 

свято для випускників 9-х, 11-х класів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування «Біла Церква – назустріч дітям». В цьому році 45 випускникам в 

рамках міської програми «Турбота» була надана матеріальна допомога на суму 135000 

грн.  

На обліку Центру перебуває 184 особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Для них діє молодіжний клуб «Крокуючи до успіху» за 

тренінговою програмою «Як стати успішним». 

З початку 2018 року фахівцями з соціальної роботи виявлено близько 3 тисяч сімей 

та осіб з ознаками складних життєвих обставин. На даний час на обліку та під соціальним 
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супроводом перебуває 213 сімей, в яких виховується 403 дітей та 33 особи молодіжного 

віку.  

З метою формування усвідомленого батьківства та батьківських навичок  

спеціалісти Центру систематично організовують та проводять  тренінговий курс 

«Батьківство в радість».   

Центром проводиться цілеспрямована діяльність і в напрямку запобігання та 

протидії домашньому насильству. З грудня  2017 року в рамках проекту «Комплексний 

підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» за підтримки 

ФН ООН в Україні при центрі діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги 

особам, які зазнали гендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства.  

З кінця 2017 року на  Центр соціальних служб покладено здійснення соціального 

супроводу сімей опікунів та піклувальників з метою соціально-психологічної адаптації 

дітей в сім’ї та підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  які досягли 17-ти річного віку. З початку року під соціальним 

супроводом перебувало 53 сім’ї даної категорії.   

З метою виявлення сімей та осіб, які мають ознаки складних життєвих обставин  та 

попередження відмов від новонароджених дітей при жіночій консультації та міському 

пологовому будинку діє консультаційний пункт, послугами якого з початку року 

скористалося понад 250 жінок. На сьогодні в місті спостерігається чітка тенденція до 

зменшення кількості відмов від новонароджених дітей завдяки тісній співпраці Центру з  

міським пологовим будинком. Починаючи з 2006 року Центром  було зафіксовано 50 

намірів відмов від новонароджених дітей, з яких  36 попереджено.  

Для запобігання  емоційному вигоранню та підтримки прийомних сімей продовжив 

роботу клуб взаємопідтримки прийомних батьків.  

Фахівці із соціальної роботи систематично здійснюють соціальний патронаж 

неповнолітніх та молоді, які повертаються з місць позбавлення волі чи відбувають 

покарання без позбавлення волі (умовно). Центром оцінено потреби 80 молодих людей, 

які перебувають в конфлікті з законом. Для молодих людей з особливими потребами при 

фінансовій підтримці Міжнародної благодійної організації «Божії приховані скарби» діє 

клуб спілкування  молодих людей з особливими потребами «ВОЛДІС», який об’єднує біля 

30 чоловік. Головною метою клубу є організація змістовного дозвілля, майстер-класи, 

відпочинок, подорожі, щотижневі зібрання.   

Освіта 

Для забезпечення  реалізації державної політики в галузі освіти і виховання спрямовано 

зусилля на виконання Програми розвитку системи освіти м. Білої Церкви на 2016-2020 роки, 

яка передбачає формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам 

суспільства, запитам особистості, потребам держави і регіону, та реалізації завдань концепції 

«Нова українська школа».  

У 2017/2018 навчальному році в комунальних закладах загальної середньої освіти м. Білої 

Церкви навчалося 19800 школярів. 

Загальна середня освіта в місті представлена одним колегіумом, 1 ліцеєм у складі 

навчально-виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія наук», двома гімназіями, чотирма 

спеціалізованими школами (поглиблене вивчення іноземних і слов’янських мов, інформаційних 

техноголій, природничо-математичних наук), тринадцятьма школами І-ІІІ ступенів (3 заклади у 

складі навчально-виховних об’єднань - №8, 15, ліцей), двома навчально-виховними 

комплексами «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 – дошкільний навчальний заклад» та 

«Казка», однією школою І ступеня (№ 23), спеціальною школою для дітей з особливими 

потребами (№ 19), двома вечірніми школами та одним приватним навчально-виховним 

комплексом «Міцва-613». 
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У Білій Церкві функціонує 36 закладів дошкільної освіти комунальної власності та 2 

дошкільних підрозділи, у яких у 2017/2018 н. р. перебувало 7713 дітей дошкільного віку, та 1 

ДНЗ у складі приватного НВК «Міцва-613» – 33 дитини дошкільного віку.  

На базі закладів дошкільної освіти функціонувало 43 перші класи, у яких навчалися 1262 

учні.  

Функціонують санаторні заклади (групи) для дітей з ранніми проявами тубінфекції, у 

яких забезпечено соціально-психологічна реабілітація та адаптація дитини, способом 

організованого навчання та лікувально-оздоровчої роботи для 248 дітей. 

В усіх закладах дошкільної та загальної середньої освіти міської комунальної власності 

забезпечено організацію гарячого харчування учнів/вихованців. Безкоштовним харчуванням 

охоплено дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, а також 

учнів/вихованців із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Установлено плату для батьків або 

осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у закладах дошкільної освіти в розмірі 50% від 

вартості харчування на  день. Безкоштовним харчуванням також забезпечено 

учнів/вихованців закладів дошкільної та загальної середньої освіти із сімей учасників 

АТО (загиблих чи померлих, учасників бойових дій АТО).  

Кілька років поспіль на рівні держави порушується питання інклюзивної освіти. У 

закладах освіти комунальної власності м. Білої Церкви створено комфортні умови для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами, на запити батьків упроваджується інклюзивна освіта. 

У 2017/2018 н. р. БЗШ № 5, 11, 20 та БНВО «ЗОШ № 15-ДЮСОК» залучили до навчання 

за інклюзивною освітньою моделлю 99 дітей з різними особливостями психофізичного 

розвитку. 

У ДНЗ № 25, 31, 32 функціонує 5 груп для дітей з особливими освітніми потребами, 

де виховувалося 15 дітей.  

У санаторних закладах (групах) для дітей з ранніми проявами тубінфекції (ДНЗ № 9 

«Тополинка», № 23 «Дзвіночок», № 30 «Росиночка») забезпечено соціально-психологічну 

реабілітацію та адаптацію 248 дітей шляхом організованого навчання та лікувально-

оздоровчої роботи. 

Також забезпечує право на здобуття загальної середньої освіти спеціальна 

загальноосвітня школа №19, у якій у 2018 році навчається 112 особливих дітей, зокрема з 

синдромом Дауна, із розладами аутистичного спектру.  

У 2017/2018 навчальному році за рахунок субвенції з державного бюджету на 

придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та заробітну плату педагогам 

було виділено 1 627 000 грн. Це дало змогу додатково організувати корекційно-розвиткові 

заняття для дітей з особливими потребами з дефектологом, психологом, сурдопедагогом, 

логопедом, реабілітологом, придбати необхідне обладнання, дидактичні матеріали для 

корекційної роботи. 

У закладах освіти створено кабінети психологічного розвантаження, фізичної 

реабілітації, кімнати санітарної гігієни, кабінети для корекційної роботи, кабінети для 

індивідуальної і групової роботи з дітьми,  кабінети мовленнєвої корекції, ресурсний 

кабінет для роботи з дітьми з аутизмом У БНВО «ЗОШ № 15-ДЮСОК» створено 

модельний центр інклюзивної освіти Закуплено обладнання для сенсорної кімнати БЗШ № 

20 на суму 144 000 грн., який розпочав працювати з 01 вересня 2018 року. 

У 2017/2018 навчальному році 212 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, двічі отримали матеріальну допомогу  для придбання спортивного і 

шкільного одягу на суму  97 616  гривень.    

Здійснено виплату одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, у сумі 1810 грн.  

У 2018 році виплачено 48 тисяч 870 грн. 27 особам із числа дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 
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Протягом літа 2018 року здійснювалися роботи з капітального ремонту приміщення 

новоствореної комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-ресурсний 

центр». За кошти субвенції з державного бюджету в сумі 119 138 грн. придбано 

комп’ютерну техніку.  

З метою підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української 

школи протягом квітня-серпня 2018 року за очно-дистанційною формою пройшли 

навчання та підвищення кваліфікації 85 учителів початкової школи, які навчатимуть учнів 

1 класів у 2018/2019 н. р., та 10 заступників директора закладів загальної середньої освіти. 

Для забезпечення комфортних умов навчання з державного бюджету на проект «Нова 

українська школа» для м. Біла Церква у 2018 році виділено 5 736 020 грн., а з міського – з 

розрахунку 30-ти % – на придбання сучасного навчального обладнання, комп’ютерної 

техніки та дидактичних матеріалів  профінансовано 2 339 718 грн. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року демонструють 

конкурентоспроможні якісні показники випускників закладів загальної середньої освіти 

міста Білої Церкви. Особливо це стосується таких предметів, як-от: українська мова і 

література, математика, історія України, біологія. Є один результат у 200 балів з 

української мови і літератури у випускниці БЗШ № 22 Груші Анастасії. Результати 

тестувань з фізики, англійської мови, географії збігаються з обласними та  середніми 

показниками по Україні. У топ-200 кращих шкіл України традиційно ввійшло 

Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук». Із 483 

закладів освіти Київської області в першу сотню ввійшли 13 закладів загальної середньої 

освіти Білої Церкви, а це майже 60 % від їх загальної кількості. 

Важливим показником конкурентоспроможності освітньої системи є міжнародне 

співробітництво та співпраця з закладами  вищої освіти Білої Церкви, Київщини, України, 

Європи, Британії, США. Учні шкіл Білої Церкви беруть активну участь у міжнародних 

освітніх проектах і програмах, у результаті чого отримують можливість безкоштовного 

навчання та літнього відпочинку за кордоном. За кошти місцевого бюджету влітку працює 

мережа пришкільних таборів для обдарованої молоді, лідерів самоврядування, дітей соціально 

незахищених категорій, військового і спортивного напрямів, іноземних мов.  

Різними формами позашкільної освіти охоплено 14332 учні, що  становить 73% від 

загальної кількості дітей шкільного віку. У місті розширюється мережа гуртків у закладах 

загальної середньої освіти, зокрема у 2017/2018 навчальному році працювало 559 гуртків, у 

яких навчалося 13052 учні, що становить 67% від загальної кількості учнів у закладах освіти.  

Протягом 04-22 червня 2018 року на базі закладів загальної середньої освіти 

працювали пришкільні літні та мовні табори, у яких відпочило 1967 учнів, з яких 1392 

дитини за кошти міського бюджету, а 575 учнів – за кошти батьків. Другий рік поспіль у 

пришкільних таборах Білої Церкви відпочивають школярі прифронтового Попаснянського 

району Луганської області.  

 

Загалом на виконання заходів із підготовки до нового навчального року та опалювального 

періоду в усіх закладах освіти здійснюються планові поточні ремонти, на які кожному закладу 

загальної середньої освіти виділено по 50 тис. грн, дошкільної освіти – по 40 тис. грн, 

позашкільним – по 25 тис. грн. Загалом із бюджету розвитку на проведення капітальних і 

поточних ремонтів виділено 16 450,0 тис.грн, на придбання – 2 900,0 тис грн. 

За 9 місяців 2018 року було здійснено низку ремонтних робіт у закладах освіти міста. Так, 

закінчено капітальні ремонти овочесховищ у ДНЗ № 1, 9, 21, 27  та капітальний ремонт системи 

вентиляції ДНЗ № 24. 

Виконано роботи зі спорудження спортивних майданчиків у БЗШ №3 , БЗШ №4, БЗШ 

№7, БСШ № 9, БЗШ № 17, БЗШ № 18, БСПМШ №16, БЗШ №20, БНВО «Перша 

Білоцерківська гімназія-школа І ступеня». 

Також відремонтовано актову залу БСШ №9, здійснено ремонт даху БНВО «ЗОШ №15-

ДЮСОК», спортивного залу БЗШ №22, проведено реконструкцію спортивного майданчика 
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БСЗШ №19, капітальний ремонт санвузлів БНВО «Звитяга», ремонт вхідної групи БЗШ №17, 

капітальний ремонт даху малого спортзалу БНВО «Перша Білоцерківська гімназія», 

капітальний ремонт актової зали БЗШ №11 та приміщення інклюзивно-ресурсного центру (вул. 

Східна, 34). Завершується реконструкція території БНВК «ЗОШ № 13-ДНЗ». 

 

Націонал-патріотичне виховання 

З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

(Наказ МОНУ № 641 від 16 червня 2015 року), Стратегії національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016 — 2020 роки (Указ Президента України № 580/2015 від 13 жовтня 2015 

року) розроблено і впроваджується проект національно-патріотичного виховання. 

У період з січня по серпень 2018 року в закладах освіти м.Білої Церкви було проведено 

низку культурних, просвітницьких та виховних заходів з учнівською молоддю. 

Так, з метою підвищення престижу військової служби, усвідомлення взаємозв’язку між 

індивідуальною свободою та патріотичною відповідальністю до дня Добровольця в закладах 

освіти пройшли заходи за участі учасників АТО: 

- благодійний збір коштів на лікування бійця 72 ОМБР; 

- 16 січня учні БНВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - №15 – ДЮСОК» запросили 

бійців 72 ОМБР імені Чорних Запорожців,  щоб привітати їх з днем заснування бригади; 

- 19 січня в БК «Росава» пройшов «Дитячий благодійний концерт» з нагоди святкування 76-

ої річниці створення 72 ОМБР; 

- з 15 по 21 лютого в закладах освіти пройшов тиждень мужності і патріотизму за участю 

воїнів АТО та учасників Майдану; 

-  20 лютого в  БНВО «Ліцей – МАН» відбулося відкриття меморіальної дошки пам’яті 

Героям Небесної сотні;  

- 19-20 лютого пройшли лінійки та вечори пам’яті з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні та покладання квітів до меморіальної стели загиблим захисникам України; 

- протягом лютого відбувся благодійний збір коштів на купівлю тасолу для військової 

техніки, яка знаходиться в зоні АТО; 

- учні закладів освіти м. Білої Церкви взяли участь в благодійній акції «Зігрій своїм теплом», 

де всі небайдужі передавали теплі речі воїнам АТО; 

- учні БЗШ №7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова напередодні 8 

Березня привітали жінок-військовослужбовців 72-ї механізованої бригади імені Чорних 

Запорожців зі святом весни. 

У закладах загальної середньої освіти м. Біла Церква з нагоди Дня українського 

добровольця 14 березня проведено низку заходів. 

З метою сприяння молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в 

процесах державотворення 22 січня понад чотири сотні білоцерківців прийшли до погруддя 

Тараса Шевченка, щоб відзначити День Соборності України, в межах якого відбулося 

утворення живого Ланцюга Єднання від погруддя Т.Г.Шевченка до стели Героїв Небесної 

Сотні та покладання квітів до меморіальної стели загиблим захисникам України. Такі Ланцюги 

Єднання пройшли у всіх закладах загальної середньої освіти м. Білої Церкви. 

З метою формування мовленнєвої культури та спонукання зростаючої особистості до 

активної протидії українофобству та сепаратизму в закладах освіти пройшли  Шевченківські 

дні. 

21 лютого 2018 року гімназійне товариство відзначало Міжнародний день рідної мови. До 

цього свята учні підготували радіогазету, відеофільм, плакати, а також усі гімназисти писали 

Диктант єдності. 

З 02 по 08 квітня в закладах загальної середньої освіти пройшов Великодній тиждень 

добра, в межах якого були організовані майстер-класи з розпису великодніх писанок, виставки 

малюнків та виробів декоративно-вжиткового мистецтва. 

Окрім того, аби бійці в зоні АТО відчули свято Світлого Христового Воскресіння п’ятий  

рік поспіль у м.Біла Церква відбулася благодійна акція «Великодній кошик воїнам АТО».  
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17 травня 2018 року всі освітні заклади м. Біла Церква взяли активну участь 

у відзначенні Дня вишиванки.  

18 травня 2018 року з нагоди закінчення вивчення предмета «Захист Вітчизни» на базі 

Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки БНВО «Звитяга» 

пройшло військово-спортивне свято. У ньому взяли участь учні 11 класів закладів загальної 

середньої освіти міста. Були запрошені учасники АТО, представники військового комісаріату. 

Чотири роки проводиться благодійна акція «У Попасну для малечі зберемо до школи 

речі», під час якої білоцерківські діти збирають шкільне приладдя для учнів Попаснянського 

району Луганської області. У 2018 році знову долучитися до цієї акції й зробили дітям 

прифронтової Попасної подарунок до 1 вересня: книги українською мовою, м’ячі, спортивний 

інвентар, канцтовари. 

Надзвичайно популярним є військово-патріотичний табір «Звитяга» на базі Центру 

військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки БНВО «Звитяга», робота якого 

проводилася за програмою Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), де школярі навчалися вишколу, стрільбі, таборуванню, військовим 

премудростям.  

 

Охорона здоров’я 

Протягом 9 місяців 2018 року проводилися заходи реформування первинного рівня 

надання медичної допомоги. З 01.01.2018 року міське населення, що обслуговувалося 

комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1» 

та комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня 

№2», передано на обслуговування до Центрів первинної медико-санітарної допомоги №1 

та №2. Створені нові амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. Центри 

первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 підключені до системи «Електронне 

здоров'я». 

З 2 квітня населення міста може вільно обрати свого лікаря: терапевта для 

дорослого, педіатра для дитини чи сімейного лікаря для усієї сім’ї.  Станом на 24.10.2018 

зареєстровано 115453 декларацій про медичне обслуговування з лікарями первинної 

ланки. 

Сесією міської ради прийняті рішення щодо створення Комунальних 

некомерційних підприємств, а саме: 

- від 29.03.2018 №2020-48-VII «Про створення  Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1»; 

- від 29.03.2018 №2021-48-VII «Про створення  Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2»; 

- від 24.05.2018 №2243-48-VII «Про створення Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №2»; 

- від 24.05.2018 №2244-52-VII «Про створення Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок»; 

- від 24.05.2018 №2245-52-VII «Про створення Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка»; 

- від 24.05.2018 №2246-52-VII «Про створення Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне 

бюро»; 

- від 24.05.2018 №2247-52-VII «Про створення Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3»; 

- від 24.05.2018 №2248-52-VII «Про створення Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4»; 

http://moz.gov.ua/article/news/z-kvitnja-mozhna-obrati-svogo-simejnogo-likarja-
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- від 30.08.2018 №2553-55-VII «Про створення Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1».  

Також, сесією міської ради прийняті рішення щодо затвердження передавальних 

актів та Статутів Комунальних некомерційних підприємств, а саме: 

- від 21.06.2018 № 2412-53-VII «Про затвердження передавального акту та Статуту 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1»; 

- від 21.06.2018 № 2413-53-VII «Про затвердження передавального акту та Статуту 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2»; 

- від 27.09.2018 № 2797-57-VII «Про затвердження передавального акту та Статуту 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня  №2»; 

- від 27.09.2018 № 2798-57-VII «Про затвердження передавального акту та Статуту 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня  №3»; 

- від 27.09.2018 № 2799-57-VII «Про затвердження передавального акту та Статуту 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня  №4»; 

- від 27.09.2018 № 2800-57-VII «Про затвердження передавального акту та Статуту 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський пологовий будинок»; 

- від 27.09.2018 № 2801-57-VII «Про затвердження передавального акту та Статуту 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Дитяча 

стоматологічна поліклініка»; 

- від 27.09.2018 № 2802-57-VII «Про затвердження передавального акту та Статуту 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське 

міське патологоанатомічне бюро». 

Протягом 2018 року амбулаторії загальної практики-сімейної медицини Центрів 

первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 забезпечувалися персональними 

комп’ютерами. За кошти міського бюджету створено 111 автоматизованих робочих місць.  

Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини Центрів первинної медико-

санітарної допомоги №1 та №2 забезпечені медичним обладнанням, відповідно до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 26.01.2018 року №148 «Про затвердження 

Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та 

фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу».  

Протягом 9 місяців 2018 року в м. Біла Церква продовжували розвиватися новітні 

технології в сфері медицини. Так, в КНП БМР «Білоцерківська  міська лікарня № 2» 

продовжує удосконалюватися малоінвазивна хірургія. Хірургами цього відділення 

проведено 710 операції, в тому числі з використанням лазерної апаратури – 114 операцій, 

ендоскопічної - 596. У Міжрайонному центрі гемодіалізу, який укомплектований 20-ма 

сучасними апаратами штучних нирок фірми «Фрезеніус», обслуговується 144 хворих. За 

звітний період Центром проведено 16 399 діалізів.  

Все більше хворих на ішемічний інсульт може отримати сучасну медичну 

допомогу на базі Інсультного блоку КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2». За 

звітний період проведено  тромболітична терапія 24-м пацієнтам. 

Продовжує вдосконалюватися надання медичної допомоги хворим на гострий 

інфаркт міокарда на базі інфарктного відділення КЗ БМР «Білоцерківська  міська лікарня 

№ 1», що дозволяє запобігти інвалідності та смертності серед людей молодого 

працездатного віку. За 9 місяців 2018 року проведено 17 тромболізисів, із них на 

догоспітальному етапі 11 тромболізисів. З метою зменшення смертності від хвороб 
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системи кровообігу, в тому числі від інфаркту міокарда та патології коронарних артерій, 

128  пацієнтам проведено агіографічне обстеження коронарних судин та 83 стентувань. 

Нові перинатальні технології розвиваються та вдосконалюються на базі  

комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий 

будинок». Протягом 9 місяців 2018 року народилося 1066 дитини, пройшло 609 

партнерських пологів, що складає 57,9%. На сумісному перебуванні з матерями 

знаходилося 997 новонароджених, що складає 93,5%. 

Протягом звітного періоду доросле та дитяче населення міста були забезпечені 

дороговартісними лікарськими засобами, які були отримані згідно централізованих 

поставок для лікування хворих: 

- на Розсіяний склероз – 206,38 тис. гр.; 

- на Муковісцидоз – 742,78 тис. грн; 

- з трансплантацією органів та тканин – 886,51 тис. грн; 

- на Ревматоїдний артрит – 796,29 тис. грн; 

- на Бульозний епідермоліз – 726,09 тис. грн; 

- на хворобу Гоше – 2 322,58 тис. грн; 

- на Гіпофізарний нанізм – 351,67 тис. грн.; 

- на легеневу артеріальну гіпертеннзію – 51,50 тис. грн; 

- на фенілкетонурію – 811,80 тис. грн.; 

- на лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань – 388,42 тис. 

грн. 

Населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС було забезпечено 

лікарськими засобами на суму 2 243,53 тис. грн. 

Для проведення імунізації населення міста централізовано отримано 

імунобіологічних препаратів на суму 1 063,55 тис. грн.  

З метою проведення високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) та для 

профілактики туберкульозу, опортуністичних інфекцій хворим з ВІЛ/СНІДОМ 

централізовано отримано лікарські засоби на суму 6 303,27 тис грн. Для виконання заходів 

інфекційного контролю за туберкульозом заклади охорони здоров’я міста отримало 14 

опромінювачів бактерицидних, які закуплені за кошти Глобального фонду для боротьби зв 

СНІДом, туберкульозом, малярією. 

Протягом 9 місяців 2018 року хворі на цукровий діабет забезпечувалися 

препаратами інсуліну згідно міської цільової програми «Цукровий діабет на 2018 рік», 

затвердженої рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 № 1883-43-VII. На 

фінансування заходів даної Програми передбачено 7 700 000,00 грн. На 2018 рік виділено 

6 204,2 тис. грн. Станом на 24.10.2018 року суб’єктам господарювання здійснено 

відшкодування на загальну суму 6 204,2 тис. грн., з них місцевого бюджету – 2 767,3 тис. 

грн., державного – 3 436,9 тис. грн. 

Згідно рішення міської ради від 24 травня 2018 року № 2279-52-VII затверджена міська 

цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових 

захворювань населення міста Біла Церква на 2018-2020 роки (далі Програма). На 

фінансування заходів даної Програми на 2018 рік виділено 700,00 тис. грн. Станом на 

24.10.2018 року використано 158,3 тис. грн. 

Населення міста, яке страждає на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 

ІІ типу, бронхіальну астму, забезпечувалися лікарськими засобами згідно Урядової 

програми «Доступні ліки». Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської 

міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» та Комунальне 

некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» уклали договори з 14 суб’єктами господарювання. 

Всього обсяг фінансування на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань на 2018 рік складає 4 055,3 тис. грн. Станом на 24.10.2018 року 

використано 2 866,8 тис. грн. 
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11 січня відбулося урочисте відкриття амбулаторії сімейної медицини «Здорова 

родина», що за адресою: вул. Леваневського, 63. В амбулаторії ЗПСМ обслуговується 

понад 22 тис. дорослих та 1,5 тис. дітей, які зможуть за першою потребою звернутися до 

лікаря за місцем проживання. Це мешканці вулиць Леваневського, Митрофанова, Східна, 

Молоджіна Томилівська, Раскової, Кагарлицька та приватного сектору району 

Томилівська.  

19 січня 2018 року в м. Біла Церква відбулася конференція з офтальмології під 

керівництвом завідувача кафедрою офтальмології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, професора Рикова С.О. Протягом квітня та 

травня для населення міста проводилися безкоштовні консультації провідних лікарів-

офтальмологів.  

02 серпня відбулося відкриття електронної реєстратури на базі КНП БМР «Міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №1». Відтепер жителі нашого міста зможуть 

записатися на прийом до лікаря, не виходячи з дому та заощадивши свій час – за 

допомогою інтернету, комп’ютера, телефону або планшету. Зробити це дасть змогу 

система Helsi, які відтепер розпочала працювати в амбулаторіях Міського 

центру первинної медико-санітарної допомоги №1, а в подальшому, після завершення 

навчання лікарів, охопить інші амбулаторії Білої Церкви. 

06 вересня відбулося урочисте відкриття чергової амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини №7 КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2», що розташоване за адресою: вул. Некрасова. 30. Віднині понад 10,5 тис. дорослих і 

2,5 тис. дітей, що мешкають у даному мікрорайоні, зможуть за потребою звернутися до 

сімейного лікаря чи педіатра за місцем проживання. Всього у новій амбулаторії працює 5 

сімейних лікарів та 2 педіатри. 

Протягом 9 місяців 2018 року проводилося покращення матеріально-технічної бази 

лікувально-профілактичних закладів міста, за рахунок коштів бюджету розвитку придбано 

обладнання на суму 3076,2 тис.грн 

Протягом 9 місяців 2018 року проводилися реконструкції та капітальні ремонти 

наступних об’єктів за рахунок коштів бюджету розвитку: 

- капітальний ремонт кисневих концентраторів КЗ БМР Білоцерківська міська 

лікарня № 2 вул. Семашко 9 (в т.ч. ПКД) на суму 336 000,0 грн. 

Всього використано коштів з міського бюджету - 5 882 985,0 грн. 

 

Культура 

Значними подіями в культурно-мистецькому житті міста стали: 

- 04 січня - мітинг з нагоди 74-ї річниці визволення м. Біла Церква від німецько-

фашистських загарбників; 

-  03-12 січня різдвяна програма шкіл естетичного виховання в будинку органної та 

камерної музики; 

- 07 квітня фестиваль колядок в парку культури та відпочинку ім. Т.Шевченка; 

- 13 січня свято щедрий вечір на Меланки в парку культури та відпочинку ім. 

Т.Шевченка; 

- 19 січня благодійний концерт з нагоди 76-ї річниці 72-ї ОБМР; 

-  22 січня  проведено заходи з нагоди Дня Соборності та Свободи України; 

- 15 лютого урочистості з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав; 

- 17 січня проводи зими в парку культури та відпочинку ім.. Т.Шевченка; 

- 15 лютого мітинг до дня вшанування  учасників бойових дій на території інших 

держав біля каплиці Георгія Побєдоносця; 

- 20 лютого покладання квітів до стендів з портретами Героїв Небесної Сотні; 
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- 21 лютого літературно-музичний захід з нагоди Міжнародного дня рідної та 

вручення премії І. Нечуя-Левицького; 

- 06 березня свято до Міжнародного жіночого дня; 

- 09 березня мітинг та покладання квітів до погруддя Т.Г.Шевченка з нагоди 204-

річниці від дня народження Т.Г. Шевченка та святковий концерт; 

- 14 березня День добровольця біля стендів з портретами Героїв Небесної Сотні; 

- 28 березня звіт творчих колективів для підтвердження звання «зразковий» та 

«народний» в будинку органної та камерної музики; 

- 09 квітня відбулося Великоднє свято писанки; 

- 18-30 квітня звітні концерти шкіл естетичного виховання, 

- 26 квітня відбулася хресна хода до пам’ятного знаку «Чорнобильський дзвін» та 

мітинг у зв’язку з 32-ю річницею аварії на Чорнобильській АЕС; 

-28-29 квітня відбулася 230-річниця дендропарку «Олександрія»; 

- 08 травня війні відбувся мітинг та  урочистосте покладання квітів до пам’ятників 

ВВв; 

- 09 травня  відбувся мітинг та покладання квітів до Вічного вогню; 

- 13 травня відбувся фестиваль хорової музики «Пісенна веселка «Олександрії»; 

22 травня відбулося покладання квітів до погруддя Т.Г.Шевченку з нагоди 157-ї 

річниці з дня перепоховання Великого Кобзаря в Україні; 

- 01 червня з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей міський голова 

вручив  учням шкіл естетичного виховання свідоцтва стипендіатів міського голови за 

2017-2018 навчальний рік; 

- 22 червня  в парку Слави відбулося покладання квітів до Вічного вогню з нагоди 

Дня скорботи і вшанування  пам’яті жертв війни в Україні. 

- 06 липня на березі річки Рось відбулася святкова програма з нагоди Івана Купала 

та коваль-фест «Сталева жарптиця», 

- 23-24 серпня урочисте зібрання та концерт, покладання квітів до погруддя 

Т.Шевченка з нагоди Дня незалежності України та Дня Державного прапора України. 

 

 За 9 місяців 2018 року: 

- виконано ремонтні роботи вентиляційної системи в бібліотеці-філіалі №10; 

- встановлено нову вхідну групу в бібліотеці-філіалі №8; 

-  розпочаті роботи по  впровадженню проекту «Бібліоковоркінг» в бібліотеці-

філіалі № 8, а саме, розроблено проектну документацію для облаштування громадського 

простору. Завдяки спільній співпраці з КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої 

Церкви» бібліотека отримала грант та придбала мультимедійне обладнання для 

громадського простору. З міського бюджету виділено 900,0 тис. грн на ремонтні роботи, 

замінено вікна на енергозберігаючі. 

Успішно діє сайт централізованої бібліотечної системи, де висвітлюються всі 

заходи бібліотек, працівники знайомлять користувачів з цікавими книжковими 

новинками. При бібліотеках № 5, № 8 надаються безкоштовні консультації із правової 

допомоги читачам бібліотек та мешканцям мікрорайонів. 

На придбання обладнання  для центральної бібліотеки виділено 22 500 грн, на 

капітальні ремонти шкіл естетичного виховання виділено:  

- дитяча музична школа № 2 - 265 424 грн; 

- школа мистецтв № 4 – 50 000 грн; 

- школа мистецтв № 5 – 30 000 грн; 

На діяльність та утримання Будинку органної та камерної музики виділено 1050,0 

тис. грн. Розроблено проектно-кошторисну документацію на реставрацію пам’ятки 
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архітектури Національного значення «Костьол» та виконано георадарне сканування 

території пам’ятки; 

Варто відмітити, що спільно з державним підприємством «Мультимедійна 

платформа іномовлення України» знято фільм про Білу Церкву, про його історичне 

минуле та сучасне життя в рамках травел-проекту «Історія одного міста» який 

транслюватиметься на каналі UA/TV у різних куточках світу п’ятьма мовами. 

 

Спорт 

Відповідно визначених пріоритетів протягом звітного періоду здійснювалась 

практична робота  щодо забезпечення реалізації в місті державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту, стосовно  збереження існуючої мережі спортивних закладів, 

розвитку дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, ветеранського руху, 

проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення за місцем проживання, 

збереження наявної, з подальшим удосконаленням матеріально-технічної бази, 

поліпшення умов її функціонування та ефективного її використання, формування 

свідомості, основ здорового способу життя, створення умов для задоволення потреб 

кожного громадянина у фізичному розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної 

культури і спорту, пропаганди здорового способу життя шляхом виконання   рішень 

міської ради: 

 -від 01 грудня 2016 року №352-20-УІІ «Про затвердження міської комплексної Програми 

розвитку фізичної культури і спорту міста Біла Церква на 2017-2021 роки»; 

- від 31.03.2015 року №1433-73-УІ Про затвердження Програми розвитку велосипедної 

інфраструктури та популяризації велосипедного руху в м. Біла Церква на 2015-2020 

роки»; 

- від 29 вересня 2016 року 3293-17-УІІ« Про затвердження Програми розвитку футболу  в 

м. Біла Церква на 2016-2020 роки» 

- від 07 вересня 2017 року 1111-35-УІІ «Про затвердження облаштування дитячих ігрових 

майданчиків у м. Біла Церква на 2017-2020 роки (без загальноосвітніх навчальних 

закладів).  

 Забезпечено виконання організаційно-практичних заходів щодо розвитку фізичної 

культури і спорту.  

Прийнято участь у засіданні робочої групи по облаштування велоінфраструктури в 

м. Біла Церква, відповідно до «Програми розвитку велосипедної інфраструктури та 

популяризації велосипедного руху в м. Біла Церква на 2015-2020 роки»; 

Проведено роботу по присвоєнню спортивних розрядів з видів спорту спортсменам 

спортивних установ м. Біла Церква. Протягом звітного періоду присвоєно спортивні 

розряди з видів спорту 245спортсменам.  

 

Аналіз стану роботи показує, що є певні зрушення щодо покращення показників. 

Зокрема, протягом звітного періоду проведено близько 200 спортивно-масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів серед різних вікових груп, із яких масовими та 

традиційними є: 

 Забезпечена участь збірної команди м. Біла Церква в чемпіонаті України з футболу  

серед команд юніорів U 19 сезону 2017/2018 р.; 

 Відкритий чемпіонат міста Біла Церква з футболу серед команд КФК, СК та 

аматорських об’єднань ; 

 міська Спартакіада школярів; 

 міські спортивні ігри серед студентської молоді; 

 «Веселі старти» серед дітей за місцем проживання; 

 «Кубок м. Біла Церква» з триатлону (дуатлону); 
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 Відкритий чемпіонат міста Біла Церква з футболу серед команд КФК, СК та 

аматорських об’єднань 2018 р.;  

 Відкритий міський турнір  з греко-римської боротьби  «Соколята» серед юнаків 

2001-2003 та 2004-2006 р.н. 

 Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті льотчика космонавта П.Р. Поповича 

3 метою збільшення чисельності представників різних верств населення, у тому 

числі, дітей та підлітків, які регулярно займаються різними видами фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи, ефективно працює міський центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», КЗ БМР «Льодовий стадіон». 

В місті активно набирає обертів ветеранський рух. До переліку видів спорту 

ветеранів, що культивуються в регіоні та проводяться змагання, входять такі види спорту: 

баскетбол, волейбол, велоспорт, плавання , футбол, настільний теніс, легка атлетика шахи. 

Спортсмени Білої Церкви гідно представляли свій край на обласних, всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях. До складу збірних команд України з різних видів спорту 

входить понад 30 білоцерківських атлетів.  

Діяльність управління  з питань молоді та спорту протягом звітного періоду  була 

спрямована на ефективне використання можливостей фізичної культури і спорту в 

оздоровленні жителів Білої Церкви, досягненні високих результатів білоцерківських 

спортсменів на обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, створенні 

необхідних умов для організації фізкультурно-масової та спортивної роботи за місцем 

проживання громадян, розвитку і вдосконалення мережі закладів фізичної культури і 

спорту, облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання 

Забезпечено стабільне функціонування шести дитячо-юнацьких спортивних шкіл- 

комунальних закладів Білоцерківської міської ради. В місті також працює понад 20 

міських громадських організацій, федерації фізкультурно-спортивного напрямку та ряд 

установ обласного підпорядкування, серед яких спеціалізована дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву «Промінь» з велоспорту, ліцей-інтернат фізичної культури і спорту, 

філія обласної ДЮСШ, обласний центр «Інваспорт». Забезпечено сприяння утворенню та 

функціонуванню фізкультурно-спортивних клубів різних організаційно-правових форм 

власності. Культивуються 36 видів спорту. Заняттями в спортивних секціях в ДЮСШ та 

спортивних клубах, а також фізкультурно-оздоровчою роботою в ЗОШ, ПТУ, ВНЗ, в 

колективах фізкультури підприємств та установ та за місцем проживання охоплено 

близько 16 тис. чол. У сфері фізичної культури та спорту працюють близько 150 штатних 

тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту. 

          Триває капітальний ремонт спортивних майданчиків за адресами вул.Грибоєдова,10 

та вул.Леваневського,63. 

           Здійснено капітальний ремонт універсального (мультиспортивного ігрового 

майданчику по бул. Олександрійський,75 ( проект громадського бюджету). 
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II.  Пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку 

міста Біла Церква у 2019 році 

 

Головною метою Програми економічного і соціального розвитку міста Біла Церква 

є створення умов для економічного розвитку на інноваційно-інвестиційній основі та 

залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, забезпечення належного функціонування 

та зниження енергозатратності міської інфраструктури, поліпшення екологічного стану 

довкілля, доступності широкого спектра соціальних послуг, підвищення якості і комфорту 

проживання мешканців міста. 

Аналіз основних показників та тенденцій соціально-економічного розвитку міста є 

основою для визначення пріоритетів, оперативних цілей та заходів, які будуть спрямовані 

на вирішення проблемних питань у 2019 році, у першу чергу, направлених на зростання 

економіки і підвищення ефективності системи управління ресурсами міста з метою 

забезпечення сталого функціонування міського господарства та створення належних умов 

для життєдіяльності містян та підвищення рівня їх добробуту. 

Проект програми економічного і соціального розвитку м. Біла Церква на 2019 рік 

сформований, виходячи з очікуваного наповнення бюджету міста, відповідно до 

стратегічних напрямків розвитку міста та завдань міських цільових програм. Основні 

фінансові ресурси першочергово будуть спрямовані на реалізацію заходів з 

енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій, направлених на 

зменшення витрат на утримання об’єктів соціальної сфери та житлового фонду міста; на 

завершення робіт на розпочатих будівництвом об’єктах; на запобігання виникненню 

аварійних ситуацій та забезпечення екологічної безпеки. 

Основними пріоритетами соціально-економічного розвитку міста Біла Церква у 

2019 році визначені наступні: 

1. Формування конкурентоспроможної економіки міста: 

- збереження та зростання економічного потенціалу міста, забезпечення 

конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників через інноваційний 

розвиток та освоєння нових видів продукції; 

- забезпечення функціонування підприємств державного, комунального та 

приватного секторів економіки міста; 

- розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи; 

- створення ефективної системи надання адміністративних послуг; 

- забезпечення реалізації державної регуляторної політики; 

- підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергетичних 

ресурсів в усіх сферах господарювання; 

- сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у місті, залучення 

коштів стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки, на реалізацію 

інфраструктурних та соціальних проектів; 

- популяризація міста Біла Церква в Україні та за кордоном, розвиток 

міжнародного співробітництва; 

- подальший розвиток туристичного потенціалу міста, удосконалення туристично-

сервісної інфраструктури; 

- забезпечення стабільного розвитку внутрішнього цивілізованого ринку 

споживчих товарів та послуг; 

- здійснення заходів по модернізації транспортної інфраструктури міста, 

ліквідація транспортних “тромбів”, відкриття для промисловості та туристичної галузі 

міста нових логістичних можливостей шляхом модернізації Аеродрому “Біла Церква”. 

 

2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Біла Церква: 

- забезпечення стабільної роботи та розвитку житлово-комунального 

господарства;  
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 - підвищення якості житлово -комунальних послуг, що надаються населенню міста; 

 - якісне утримання території та об’єктів благоустрою; 

 - розвиток транспортної інфраструктури, удосконалення системи міських 

пасажирських перевезень; 

 - будівництво об’єктів містобудування, реконструкція й технічне переоснащення 

діючих виробничих та інфраструктурних об'єктів, проведення капітальних ремонтів 

об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства; 

 

3. Розвиток соціальної та гуманітарної сфери: 

 - підвищення рівня зайнятості та збільшення доходів населення; 

   - забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм; 

 - забезпечення соціальної підтримки вразливих верств населення; 

 - підвищення якості та доступності освіти, забезпечення подальшого розвитку 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти; 

 - підтримка та розвиток культурних та духовних цінностей; 

 - формування засад здорового способу життя, створення умов для занять фізичною 

культурою та спортом; 

 - забезпечення широкого доступу населення до якісних медичних послуг. 

 

4. Муніципальне управління (ресурсне забезпечення розвитку міста):  
- ефективне використання та управління майновими ресурсами міста;  

- удосконалення механізмів управління ресурсами міста та підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів; 

- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг за 

публічні кошти. 

 

 

5. Забезпечення інформаційної прозорості діяльності міської ради та її 

виконавчих органів, формування ефективної системи муніципального управління на 

основі запровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій 

електронного урядування. 

 

6.Підвищення безпеки життєдіяльності населення. 
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ПРІОРИТЕТ 1: Формування конкурентоспроможної 

економіки міста 

 
1.1.Промисловість та інновації 

Головна мета: 

Створення умов для відновлення та подальшого зростання промислового потенціалу 

міста, підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників, 

залучення стратегічних інвесторів у розвиток промислового комплексу міста, сприяння 

інноваційному, енергоефективному характеру виробництва, нарощування обсягів 

виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення 

її якості до рівня світових стандартів, збільшення чисельності робочих місць. 

 

Цілі та пріоритетні напрями діяльності на 2019 рік: 

- підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку  (підвищення 

рівня інноваційної та інвестиційної спроможності міста, розвиток підприємницького 

середовища та конкуренції); 

- підвищення ролі та функціональних можливостей міста у подальшому розвитку 

регіону; 

- впровадження політики стимулювання розвитку «точок зростання»; 

- створення умов для продуктивної праці населення; 

- збільшення обсягів реалізації продукції місцевих товаровиробників на ринку міста, 

держави та стимулювання виходу на міжнародні ринки;  

- всебічне використання можливостей, наданих Угодою про асоціацію з  ЄС; 

- сприяння  модернізації виробничих процесів на підприємствах міста;  

- сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій. 
       

Завдання на 2019 рік:  

- формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного 

іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей міста; 

- стимулювання промисловців до запровадження новітніх технологій та інновацій; 

- розвиток інноваційної культури шляхом популяризації провадження наукової, 

винахідницької та інноваційної діяльності, а також створення цілісної системи освіти з 

урахуванням кадрового забезпечення інноваційної діяльності; 

- налагодження та забезпечення співпраці між керівниками промислових 

підприємств міста та виконавчими органами міської ради;  

- створення умов для збільшення експорту продукції шляхом співпраці з торговими 

представництвами, торгово-економічними місіями, містами-партнерами; 

- покращення доступу до фінансових ресурсів; 

- сприяння підприємствам у вирішенні проблемних питань на регіональному та 

державному рівні.  

 

Очікуваний результат: 

- збільшення кількості підприємств, які  мають виробничі потужності на території  

міста Біла Церква і звітують  за ф.№ 1-П, ф.№1-ПЕ  до Держстату; 

- зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції; 

- збільшення чисельності працюючих на промислових підприємствах міста; 

      - зростання обсягів експорту товарів і послуг; 

- зростання кількості суб’єктів господарювання, які ведуть інноваційну 

діяльність; 

- зростання кількості інноваційних товарів і інноваційних процесів у 

виробництві; 
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- зростання рівня оплати праці в промисловості; 

      - збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

 

1.2. Інвестиційна політика 

Головна мета: 

Створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної 

діяльності міста для забезпечення сталого економічного зростання та покращення 

добробуту територіальної громади м. Біла Церква, поширення інформації про інвестиційні 

можливості міста серед міжнародних інвестиційних фондів, цільовий пошук та 

встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел 

фінансування задля суттєвого збільшення вітчизняних та іноземних інвестицій в 

економіку міста. Розвиток міжнародного співробітництва, популяризація міста Біла 

Церква за кордоном, поглиблення транскордонної співпраці, налагодження співпраці з 

іноземними партнерами в усіх сферах діяльності. 

 

Основні цілі  на 2019 рік: 

1. Формування прозорого інвестиційного середовища та рівних умов для 

інвесторів; 

2. Залучення інвесторів до реалізації проектів міського значення; 

3. Просування інвестиційного потенціалу міста. 

 

Основні заходи на 2019 рік: 

- створення інвестиційної платформи міста Біла Церква; 

- формування переліку інвестиційних об’єктів міста та підготовка інвестиційних 

карток; 

- створення центру підтримки інвестора; 

- організація і проведення щорічного Білоцерківського інвестиційного форуму; 

- оформлення проектів комунальної власності відповідно до загально прийнятих 

норм оформлення інвестиційної документації; 

- участь у підготовці ТЕО проектів; 

- проведення рейтингування міста Біла Церква; 

- розробка та оновлення інвестиційного паспорту міста та  інвестиційного буклету;  

- участь в інвестиційних форумах / конференціях від імені міста ( у т. ч. тренінгах). 

 

Очікувані результати: 

- зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку міста Біла Церква; 

- діюча інвестиційна платформа на українській та англійській мові; 

- збільшення кількості замовлень; 

- позитивна динаміка показника активних відвідувачів платформи; 

- постійно оновлюваний перелік потенційних об’єктів інвестування; 

- вивірені організаційні та технічні параметри об’єкта інвестування; 

- розроблені інвестиційні картки об’єктів інвестування; 

- погоджений алгоритм входження інвестора до міста; 

- розроблені стандарти обслуговування інвестора; 

- діючий Центр обслуговування інвестора; 

- залучено до участі щонайменше 3 потенційних інституційних інвесторів; 

- популяризація м. Біла Церква як інвестиційно привабливої території; 

- організовані заміри, збір та узагальнення даних інвестиційного характеру, що 

описують потенційний об’єкт фінансування; 

- розроблені ТЕО проектів об’єктів  інвестування комунальної власності; 
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- одержаний рейтинг інвестиційної привабливості та кредитоспроможності міста та 

вчасно оновлені рейтинги (щопівроку); 

- щорічно оновлений паспорт міста та буклет «Біла Церква Інвестиційна» на 

українській та англійській мовах; 

- посилення іміджу міста як інвестиційно привабливої території. 

 

1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу, регуляторна політика 

Основна мета: 

Забезпечення максимально сприятливих умов для діяльності суб’єктів малого та 

середнього підприємництва, усунення обмежень, які стримують розвиток 

підприємницької діяльності в місті Біла Церква. 

 

Основні цілі на 2019 рік: 

- активізація підприємницької діяльності; 

- покращення доступу до фінансування бізнесу; 

- посилення конкуренто-спроможності МСП; 

- розвиток соціального підприємництва; 

- формування сприятливого іміджу підприємництва; 

- підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики. 

 

Основні заходи на 2019 рік: 
- організація навчання для підприємців; 

- менторська підтримка підприємців; 

- створення коворкінгового центру для підприємців міста/бізнес-хабу; 

- впровадження часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, 

залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва відповідно до Положення про 

фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті 

Біла Церква та Меморандуму про співробітництво, укладеного з Німецько-Українським 

Фондом 

- створення Місцевого фонду підтримки підприємництва; 

- сприяння доступу до альтернативних джерел фінансування; 

- підтримка кластерних ініціатив; 

- сприяння нарощенню експортного потенціалу;  

- розробка програми соціального підприємництва; 

- розробка програми соціалізації та професійної орієнтації переселенців та ветеранів 

АТО;  

- організація та проведення Дня підприємця;  

- популяризація досягнень підприємців міста; 

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у відповідності до 

вимог законодавства, вчасне внесення відповідних проектів рішень на розгляд сесії 

міської ради та виконавчого комітету міської ради; 

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів 

регуляторних актів; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного 

впливу, проведення відкритих обговорень проектів регуляторних актів за участю 

представників громадськості; 

- виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та їх 

перегляду; 

- оприлюднення щорічного звіту міського голови про здійснення регуляторної 

діяльності; 

- організація та проведення спеціалізованих навчальних семінарів для 

відповідальних фахівців органів місцевого самоврядування із залученням експертів з 
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питань забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності, в тому числі використання методики М-тесту;           

- ведення набору даних «Перелік регуляторних актів Білоцерківської міської ради та 

виконавчого комітету» на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та її 

виконавчих органів і Єдиному державному веб-порталі відкритих даних». 

 

Очікувані результати: 

- реалізація щорічно 2-х середньострокових програм навчання для підприємців; 

- позитивна динаміка показника кількості зареєстрованих СПД; 

- позитивна динаміка показника податкових надходжень до бюджету; 

- організовані та проведені менторські зустрічі з МСП (4 рази на рік); 

- сформований пул менторів; 

- підготовлений проект з реконструкції приміщення  (об’єкт комунальної власності) 

у бізнес-хаб; 

- розроблена стратегія та операційний план з часткової комерціалізації центру; 

- оснащений простір для спілкування; 

- діюча коворкінгова платформа для підприємців-початківців; 

- угоди з фінансово-кредитними інститутами щодо реалізації програми кредитування 

МСП міста з частковим відшкодуванням відсотків по кредитам; 

- розроблене положення щодо  механізму надання пільгового кредитування та 

часткове відшкодування відсотків для МСП; 

- затверджена програма часткового відшкодування відсотків по кредитам для МСП 

- обсяг наданих кредитних ресурсів; 

- розроблене Положення щодо створення та функціонування місцевого фонду 

підтримки підприємництва; 

- створений фонд  (ІТ галузь); 

- актуальний електронний інтегрований каталог діючих відкритих програм 

фінансування МСП (щомісячне оновлення); 

- проведені тренінги щодо підготовки грантових заявок для одержання фінансування 

(2 заходи на рік); 

- проведені публічні заходи освітнього характеру щодо ефективності кластеризації 

бізнесу (2 заходи/рік); 

- реалізовані заходи з обміну досвідом між об’єднаннями бізнесів у межах 

сформованих кластерів; 

- участь у національних та міжнародних публічних заходах для просування кластерів 

та акумуляції прогресивного досвіду; 

- досягнуті домовленості між містами-побратимами щодо підтримки  крос- 

кордонного партнерства між місцевими бізнесами підписані Меморандуми; 

- проведені консультації та воркшопи для виведення бізнесу на закордонний ринок 

(2 рази/рік); 

- розроблені промоційні матеріали для «smart» галузей міста для країн-партнерів на 

англійській мові;  

- розроблена Програма соціального підприємництва; 

- розроблена Програма соціалізації та професійної орієнтації переселенців та 

ветеранів; 

- виконані заходи згідно розробленої Програми; 

- щорічна організація та проведення святкування Дня підприємця; 

- підготовка матеріалів, що популяризують місцевий бізнес; 

- участь у національних та міжнародних форумах; 

- вчасне планування регуляторної діяльності; 

- забезпечення дотримання вимог законодавства щодо реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 
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1.4. Розвиток туризму 

Головна мета: 

Ефективне використання історичних, культурних і природних туристично-

рекреаційних ресурсів міста Біла Церква, створення потужної туристичної галузі як 

вагомого джерела бюджетних надходжень, сприяння поширенню позитивного іміджу 

міста за кордоном. 

 

Цілі та пріоритетні напрями діяльності на 2019 рік: 

- впровадження комплексних заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі, 

створення конкурентоспроможних туристичних продуктів; 

- підвищення якості туристичних та готельних послуг, промоціювання 

туристичного потенціалу міста на національному та міжнародному рівнях; 

- розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури міста, 

підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів; 

- покращення якості туристичних послуг, підвищення професійного рівня 

працівників туристичного та готельного бізнесу;  

- активізація міжнародної співпраці у сфері туризму; 

- інформаційна доступність міста для туристів; 

- створення нових туристичних продуктів, в тому числі, шляхом запровадження 

додаткових видів туризму (спортивного, рекреаційного тощо), в першу чергу, в районі р. 

Рось та парку Олександрія. 

 

Завдання на 2019 рік:  

- створення та діяльність міського туристичного центру; 

- організація та проведення виставок, семінарів, нарад, конференцій із питань 

розвитку туризму у місті; 

- виготовлення промо-роликів, інформаційних та презентаційних матеріалів  про 

місто; 

- виготовлення та встановлення знаків, стел, терміналів туристично-інформаційної 

інфраструктури. 

 

Очікувані результати: 

- збільшення кількості туристів; 

- підвищення туристичної привабливості міста, активізація міжнародної співпраці у 

сфері туризму; 

- покращення стану об’єктів туристичної інфраструктури міста, подальший її 

розвиток; 

- покращення туристично-екскурсійного обслуговування туристів, що відвідують 

місто, підвищення  якості надання  туристичних та готельних послуг; 

- збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

 

1.5. Споживчий ринок та надання послуг 

Головна мета:  

Забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та 

послуг, належного рівня торговельного обслуговування населення, зростання обсягу 

роздрібного товарообороту,  створення на основі конкуренції сприятливих умов для 

розвитку місцевого товаровиробника, підвищення рівня активності населення у 

вирішенні питань захисту своїх прав як споживачів, сприяння перетворенню ринків із 

продажу продовольчих і непродовольчих товарів у сучасні торговельно-сервісні 

комплекси, забезпечення продовольчої безпеки міста. 
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Основні напрямки на 2019 рік: 

- задоволення попиту населення на споживчі товари і послуги в широкому 

асортименті та у межах територіальної доступності; 

 - забезпечення достатнього рівня торговельного та побутового обслуговування 

населення;  

- стимулювання попиту на товари, що виробляються місцевими 

товаровиробниками, сприяння їх виходу на споживчий ринок області шляхом проведення  

ярмаркових заходів, відкриття  відділів у торговельній мережі тощо; 

- удосконалення функціонування ринків із продажу продовольчих і 

непродовольчих товарів за рахунок проведення реконструкції, модернізації матеріально-

технічної бази та сприяння залученню на ринки з продажу сільськогосподарської 

продукції товаровиробників з інших регіонів; 

- недопущення несанкціонованої торгівлі в місті; 

- координація роботи у сфері контролю якості та безпеки товарів, реалізації 

заходів, спрямованих на забезпечення насичення ринку безпечною продукцією. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої на 

подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб споживачів у 

якісних і безпечних товарах та послугах за доступними цінами; 

- формування сприятливого підприємницького середовища у сфері торгівлі; 

- трансформація ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси; 

- оптимізація розвитку і територіального розміщення мережі ресторанного 

господарства, розвиток об’єктів ресторанного господарства, заснованих на традиціях і 

рецептурах української національної кухні; 

- організація спільних рейдів із контролюючими службами міста з ціллю 

попередження виникнення стихійної торгівлі на вулицях міста, у невстановлених місцях 

та без  відповідних дозвільних  документів, а також продаж пива, алкогольних напоїв на 

розлив у невстановлених місцях, порушення режиму роботи закладами торгівлі та 

громадського харчування; 

- вирішення разом із керівниками ринків питань про створення додаткових 

торговельних місць для торгівлі сільськогосподарською групою товарів; 

- сприяння у проведенні на ринках міста реконструкцій та збільшенні торговельних 

територій; 

- проведення спільних нарад, семінарів, засідань «круглих столів», конференцій із 

питань торгово-побутового обслуговування населення; 

- посилення контролю за дотриманням вимог нормативно-технічної документації з 

наданням послуг населенню; оформленням куточків для замовників; виконанням заходів 

щодо забезпечення незахищених категорій населення соціально-необхідними побутовими 

послугами; 

- забезпечення координації та функціонального регулювання у сфері захисту прав 

споживачів на території міста; 
- забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої на 

вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення; 

- відновлення та подальший розвиток мережі підприємств торгівлі, побуту та 

підприємств громадського харчування в місті згідно з чинним законодавством України; 

- впровадження сучасних технологій обслуговування населення (торгівля за 

зразками, каталогами, дистанційна форма продажу, доставка продовольчих, 

непродовольчих товарів, страв, виготовлених на замовлення підприємствами 

ресторанного господарства тощо). 
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1.6. Енергоефективність та енергозбереження 

Основні пріоритети розвитку на 2019: 

- Реалізація плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Біла Церква на 2017-

2030 роки; 

- Впровадження енергоефективних заходів у закладах бюджетної сфери, 

комунального господарства та житловому фонді міста; 

- Залучення кредитних та грантових коштів на реалізацію проектів; 

- Підтримка ОСББ та ЖБК шляхом відшкодування за рахунок коштів міського 

бюджету частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів; 

- Удосконалення існуючої системи енергоменедженту бюджетних установ. 

 

Основні завдання та заходи на 2019: 

1. Проведення енергоаудиту та ПКД. 

2. Зниження енергоспоживання у бюджетних установах, покращення їх 

експлуатаційних показників та економія фінансових ресурсів. 

3. Капітальний ремонт та модернізація дошкільних навчальних закладів. 

4. Капітальний ремонт покрівель, пралень, харчоблоків у дошкільних навчальних 

закладах в т.ч. заміна старих електричних плит на нові. 

5. Капітальний ремонт басейнів, спортзалів у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

6. Капітальний ремонт приміщень бюджетної сфери: 

      - утеплення та ізоляція фасадів, дахів та горищних приміщень; 

      - утеплення цоколю та підлоги 1-го поверху; 

      - заміна вікон, дверей, покрівель, харчоблоків, санвузлів, систем опалення; 

      - встановлення зливних бачків, які мають функцію вибору сили зливу; 

      - встановлення автоматичних регуляторів витрат води, аераторів, сенсорних 

здавачів; 

      - будівництво енергетичних блоків на біопаливі з супутнім виробництвом 

електроенергії; 

      - встановлення сонячної електростанції на даху; 

      - встановлення теплових насосів; 

      - реконструкція системи освітлення із застосуванням світлодіодних 

світильників; 

      - модернізація системи постачання гарячої води; 

      - модернізація системи вентиляції. 

7. Роботи з модернізації системи тепло забезпечення, в т.ч. автоматичне 

балансування та регулювання: 

         - ізоляція мереж для зниження втрат тепла у довкілля; 

         - скорочення шляху теплоносія від виробника до споживача теплової енергії 

(наприклад міні-котельня у будівлі); 

         - заміна застарілих теплових пунктів на сучасні індивідуальні теплові пункти; 

         - обладнання опалювальних приладів у всіх будівлях радіаторними 

терморегуляторами; 

         - будівництво та введення в експлуатацію твердопаливних котелень; 

         - встановлення котлів на біомасі. 

8. Впровадження системи дистанційного моніторингу енергоспоживання та 

внутрішніх температур. 

9. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення. Встановлення  світлодіодних 

світильників вуличного освітлення. 

З метою зменшення споживання природного газу та електроенергії у 2019 році 

передбачається реалізація наступних заходів: 
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1. Заміна 1065 застарілих світильників з лампами накалювання ЛОН потужністю 

300 Вт*год на сучасні світлодіодні за рахунок енергосервісних контрактів; 

2. Заміна котлів НІІСТУ-5 на високоефективні жаротрубні котли з ККД 92-94% 

(Бізнес-план розглядається НЕФКО для участі в програмі DemoUkrainaDH). Проект 

передбачає встановлення високоефективних газових котлів, а також впровадження 

енергозберігаючого та енергоефективного насосного та вентиляційного обладнання. Інші 

заходи включають впровадження систем погодного регулювання на джерелах генерації 

теплової енергії та автоматизацію теплоенергетичних процесів. 

 

Очікувані результати: 

- скорочення споживання електроенергії; 

- скорочення споживання води; 

- скорочення споживання теплової енергії; 

- поліпшення умов перебування в будівлях; 

- зменшення викидів СО2. 

 

1.7. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин 

Головні цілі:  

- забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва;  

- розробка та прийняття основних містобудівних документів; 

- реформа децентралізації шляхом добровільного об’єднання територіальних 

громад.  

 

Головними завданнями та заходами на 2019 рік є: 

1. Ведення земельного кадастру, моніторинг земель, здійснення землеустрою. 

2. Організація виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізація 

плану земельно-господарського устрою території міста. 

3. Розробка і подання міській раді необхідних розрахунків та обгрунтувань програм 

робіт із проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо 

раціонального використання та охорони земель. 

4. Добір та підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у комунальній власності, до відчуження шляхом їх продажу або прав на 

них (оренди, суперфіцію) на земельних торгах (аукціоні), організація проведення 

земельних торгів (аукціонів), оформлення договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію 

земельних ділянок. 

5. Створення системи інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, 

пов'язаних зі проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням 

державного земельного кадастру. 

6. Ведення бази даних та архіву землевпорядної документації в електронній формі. 

7. Виявлення земель, що використовуються не за цільовим призначенням, з 

порушенням установлених законодавством вимог. 

8. Контроль за виконанням умов договорів оренди  земельних ділянок, за 

своєчасним поновленням договорів оренди та за дотриманням термінів дії договорів 

оренди землі. 

9. Контроль за використанням земельних ділянок прибережних захисних смуг 

уздовж річки Рось. 

10. Контроль за використанням земель природоохоронного, оздоровчого та 

рекреаційного призначення; 

11. Продовження реформи децентралізації влади шляхом добровільного 

приєднання суміжних громад до м. Біла Церква за умови виявлення таких ініціатив в 

суміжних сільських та селищних радах. 
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Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день в м. Біла Церква актуальним є 

встановлення та зміна меж населеного пункту, що дасть можливість органам місцевого 

самоврядування ефективніше здійснювати управління земельними ресурсами для 

створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов їх територіального 

розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх 

природних ландшафтів та історико-культурних цінностей.  

 

ПРІОРИТЕТ 2: Підвищення комфорту життя мешканців міста Біла Церква 

 

2.1. Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста 

Головна мета:  

Реформування житлово-комунального господарства міста та забезпечення 

фінансово-економічної стабільності його функціонування, підвищення рівня 

обслуговування споживачів, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, 

забезпечення розміру тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні економічно 

обґрунтованих витрат на їх виконання, поліпшення благоустрою та санітарного стану 

міста. 

 

Оперативні цілі:  

- удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства; 

- технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-

комунального господарства; 

- організаційне забезпечення розвитку житлово-комунального господарства. 

 

Завдання та заходи на 2019 рік: 

- забезпечення ефективної роботи, беззбиткового функціонування та розвитку 

підприємств житлово-комунального господарства ;  

- оновлення основних фондів комунальної власності ; 

- проведення заходів  по реконструкції, капітальному ремонту та заміні ліфтового 

господарства;  

- раціональне використання ресурсів, насамперед, енергоносіїв; 

- утримання в належному стані доріг, вулиць, залізничних переїздів; 

- забезпечення безпеки дорожнього руху;  

- підвищення ефективності та надійності функціонування  зовнішнього  освітлення;   

- забезпечення утримання об’єктів благоустрою -  площ, вулиць, парків, скверів на 

належному  рівні; 

- реконструкція існуючих об’єктів озеленення та об’єктів зеленого будівництва; 

- оновлення спеціалізованого автотранспорту; 

- удосконалення системи поводження із ТПВ; 

- реконструкція полігону зі складання твердих побутових відходів відповідно до 

сучасних вимог щодо захисту довкілля та охорони навколишнього природного 

середовища, впровадження технологій щодо зменшення обсягів утворення відходів 

на полігонах, будівництво сміттєпереробного заводу; 

- забезпечення належної санітарної очистки міста; 

- забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, раціональне 

використання водних ресурсів за рахунок заміни аварійних ділянок водогонів та 

впровадження енергозберігаючих технологій на насосних станціях; 

- реалізація проекту “Простір для відпочинку та спілкування” – реконструкція 

рекреативної зони острова Дитинства (облаштування зони відпочинку) в т.ч. ПКД 

(проект № 036 громадського бюджету); 

- реалізація проекту “Скульптура з бронзи видатному українському єврейському 

письменнтку Шолом-Алейхему” – благоустрій території за адресою вул..Леся 
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Курбаса, 4а з встановленням скульптури видатному українському єврейському 

письменнику Шолом-Алейхему (проект № 022 громадського бюджету). 

 

2.2. Розвиток транспортної інфраструктури 

Стратегічним завданням галузі є своєчасне, повне та якісне задоволення потреб 

населення в перевезеннях, захист прав споживачів під час їх транспортного 

обслуговування, безпечне функціонування автомобільного транспорту, створення рівних 

умов для господарської діяльності підприємств-перевізників незалежно від форм 

власності, обмеження монополізму та розвиток конкуренції, координація роботи різних 

видів транспорту, охорона навколишнього природного середовища. 

 

Основні завдання галузі  на 2019 рік: 
- Досягнення максимального балансу інтересів між пасажирами та перевізниками. 

- Оснащення пасажирського транспорту міста сучасними інформаційними системами та 

автоматизованими системами управління, контролю та диспетчеризації. 

- Збільшення кількості  автобусів великої  пасажиромісткості. 

- Сталий розвиток комунального електротранспорту, планове оновлення його рухомого 

складу. 

- Підвищення якості транспортних послуг та рівня безпеки на пасажирському транспорті. 

- Забезпечення доступності громадян з  обмеженими фізичними можливостями до 

транспорту та транспортної інфраструктури. 

- Розвиток екологічно чистих видів громадського транспорту та покращення екологічного 

стану міського середовища. 

- Забезпечення облаштування автобусних маршрутів загального користування необхідною 

інфраструктурою, а саме: автопавільйонами, інформаційним забезпеченням. 

 

2.3. Містобудівна діяльність та капітальне будівництво 

Головна мета: 

Реалізація державної політики в галузі будівництва та архітектури, удосконалення 

містобудівної діяльності, розвиток інфраструктури міста, покращення житлових умов 

населення, в т.ч., за рахунок будівництва соціального та доступного житла, створення 

необхідних умов щодо житлової забудови. 

 

Основні пріоритети  на 2019 рік: 

- прогнозування розвитку територій; 

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку 

територій; 

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; 

- взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час 

планування і забудови територій; 

- визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської 

забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-

культурних та інших зон і об’єктів; 

- встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження 

містобудівної діяльності; 

- розроблення містобудівної та проектної документації; 

- реконструкція існуючої забудови та територій; 

- збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, 

оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених 

насаджень; 

- створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури; 
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- створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; 

- проведення моніторингу забудови; 

- ведення містобудівного кадастру; 

- нарощення обсягів житлового будівництва та об’єктів соціальної сфери та 

інфраструктури міста. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

Реалізація заходів, передбачених Програмою розробки містобудівної документації 

для використання територіальною громадою м. Біла Церква на період 2015-2019 рр., 

затвердженої рішенням міської ради від 31 березня 2015 р. № 1444-73-VІ, а саме, розробки 

наступної містобудівної документації:  

- розробка детальних планів території ; 

- розробка детального плану території для будівництва полігону твердих 

побутових відходів (ТПВ). 

Також до даної програми планується внесення змін шляхом передбачення на  

2018 рік наступних заходів: 

- коригування науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний 

план м. Біла Церква Київської області та «Зони охорони пам’яток культурної спадщини м. 

Біла Церква Київської області»; 

- моніторинг, внесення змін до Генерального плану міста; 

- розроблення Комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами на території 

міста Біла Церква; 

- розроблення Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 

впровадження підприємницької діяльності на території міста Біла Церква; 

- інша діяльність у сфері державного управління (проведення місцевих 

архітектурних конкурсів на кращі ескізні проекти); 

- реалізація проекту “Профілактика передракових захворювань та раку шийки 

матки у жінок м.Біла Церква” – капітальний ремонт приміщення КНП БМР 

«Білоцерківський пологовий будинок» по вул. Ярослава Мудрого, 44 в м. Біла Церква 

Київської області (проект № 015 громадського бюджету); 

- реалізація проекту “Паростки” - реконструкція теплиці Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов по 

вул.  Логінова, 28  в м. Біла Церква Київської області (проект № 028 громадського 

бюджету); 

- реалізація проекту “Сонячне тепло для лікарів та пацієнтів” - реконструкція 

системи гарячого водопостачання з встановленням альтернативного джерела енергії блоку 

«Б» КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня  №2» по вул. Семашка, 9 в м. Біла Церква 

Київської області (проект № 011 громадського бюджету); 

- реалізація проекту “Енергозбереження - крок до майбутнього” - реконструкція 

системи електропостачання з встановленням альтернативного джерела енергії КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня  №1» по вул. Ярослава Мудрого,49 в м. Біла Церква 

Київської області (проект №004 громадського бюджету); 

- реалізація проекту “Інклюзивний простір для занять адаптивною фізкультурою 

та сенсорною інтеграцією” - капітальний ремонт приміщення КЗ БМР клубу за місцем 

проживання «Прометей» по вул. Східна, 22  в м. Біла Церква Київської області (проект № 

032 громадського бюджету); 

- реалізація проекту “Здоров'я, сила і краса - основа для досягнення життєвого 

успіху в сучасному світі (встановлення теплообмінника в приміщенні басейну)” - 

реконструкція системи теплопостачання БНВО «ЗОШ №15-ДЮСОК» по вул. Польова, 

будинок 70 м.істі Біла Церква Київської області (проект № 042 громадського бюджету). 
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  - реконструкція нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну 

будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг (у форматі 

“Прозорий офіс”) по вул. Театральна,5 в м. Біла Церква Київської області. 

 

2.4. Охорона навколишнього природного середовища 

Головна мета:  
Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану 

навколишнього природного середовища в місті для забезпечення сталого розвитку 

території та  екологічної безпеки для населення міста.  

 

Основні пріоритети на 2019 рік: 

- впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим 

принципом у співпраці з Басейновою Радою річки Рось шляхом впровадження заходів 

Стратегії розвитку міста Біла Церква на період до 2025 року; 

- реалізація першочергових заходів Комплексної програми з охорони довкілля в 

місті Біла Церква на період 2017-2021 років, Програми «Розвиток  та реконструкція 

систем водопостачання та водовідведення на період 2006-2020 рр. м. Біла Церква «Питна 

вода» та  Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Біла Церква на 

період 2009 – 2014 років, та на розрахунковий термін до 2019 року. 

 

Основні завдання та заходи: 

- проведення заходів з покращення гідрологічного режиму та санітарно-

екологічного стану водних об’єктів міста; 

- створення водоохоронних зон р. Рось та р. Протока з комплексом санітарних та 

інших заходів;  

- проведення берегоукріплювальних   робіт на водних об’єктах міста; 

- будівництво локальних очисних споруд на  випусках мережі зливової каналізації 

міста; 

- створення системи зі збору та утилізації небезпечних відходів;  

- створення водоохоронної та рекреаційної зон на острові «Дитинство» з 

виконанням комплексу санітарно-екологічних робіт; 

- впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів на території 

міста;  

- санітарне обрізання та видалення дерев, вражених омелою; 

- заходи з озеленення міста, відродження рослинних ресурсів на території міста та  

рекреаційних і водоохоронних зон. 

 

ПРІОРИТЕТ 3: Розвиток соціальної та гуманітарної сфери 

 

3.1. Ринок праці та доходи населення 

Головна мета: 

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту працюючих, з питань 

соціально-трудових відносин, оплати та охорони праці, розвитку соціального діалогу, 

забезпечення зайнятості  населення, соціального захисту від безробіття та зменшення 

дисбалансу між пропозицією та попитом на робочу силу.  

 

Цілі та завдання на 2019 рік:  

- посилення мотивацій до легальної зайнятості;  

- підвищення рівня зайнятості населення;  

- організація надання комплексу соціальних послуг незайнятим громадянам, в 

першу чергу, тим, хто потребує соціального захисту і не може на рівних конкурувати на 
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ринку праці, внутрішньопереміщеним особам, демобілізованим військовослужбовцям, які 

брали участь в антитерористичній операції; 

- забезпечення надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних та 

послуг, пов’язаних із працевлаштуванням, індивідуального супроводу окремих категорій 

зареєстрованих безробітних під час працевлаштування;  

- недопущення заборгованості з виплати заробітної плати; 

- проведення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати 

працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності;  

- забезпечення виконання заходів зі збереження ефективно функціонуючих і 

створення нових робочих місць; 

- організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку 

праці;  

- сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного 

бізнесу. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

- проведення перевірок підприємств міста всіх форм власності в частині 

дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці, законодавства про охорону 

праці; 

- поглиблення співпраці органів місцевої виконавчої влади зі службою зайнятості, з 

об’єднаннями роботодавців, профспілками, іншими громадськими організаціями; 

- виконання заходів зі збереження ефективно функціонуючих та створення нових 

робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності; 

- продовження роботи  комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків та погашення заборгованості із заробітної плати, своєчасної виплати пенсій та 

інших соціальних виплат, опрацювання причин виникнення заборгованості з керівниками 

кожного підприємства-боржника, визначення шляхів та термінів погашення; 

- забезпечення соціальних гарантій громадян, які тимчасово втратили роботу, 

розширення можливостей зайнятості шляхом організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру. 

 

3.2. Соціальний захист населення 

Головна мета: 

Реалізація державної політики та програм, затверджених міською радою, у сфері 

соціального захисту населення, покращення матеріального стану та умов життя вразливих 

верств населення шляхом надання житлових субсидій, соціальних допомог, пільг та 

компенсацій, забезпечення якісного надання соціальних послуг та розширення спектру 

соціальних послуг.  

 

Основні пріоритети: 

- удосконалення системи соціального захисту населення; 

- пом’якшення соціальної нерівності в суспільстві; 

- забезпечення соціально гарантованих умов для нормального існування та 

розвитку людини. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

- забезпечення реалізації громадянами права на отримання допомоги, компенсацій 

та видатків. Функціонування «єдиної приймальні» управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради та консультативних пунктів управління в 

житлово-експлуатаційних конторах міста; 

- зменшення фінансового навантаження на громадян в умовах підвищення тарифів 

на житлово-комунальні послуги; надання громадянам пільг та субсидій; 
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- посилення соціального захисту жителів міста; надання додаткових пільг та 

гарантій за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до Програми соціального 

забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 

роки. 

 

3.3. Охорона здоров’я 

Головна мета: 

Протягом останніх років  визначені чіткі напрямки розвитку медичної галузі,  які 

передбачають пріоритетний розвиток у місті  первинної медико-санітарної допомоги  

населенню на засадах загальної практики - сімейної медицини;  охорони материнства і 

дитинства, переоснащення матеріально-технічної бази медичних закладів шляхом 

оновлення їх сучасною новітньою в технологічному плані медичною апаратурою та 

впровадження новітніх лікувальних технологій. 

 

Основні пріоритети на 2019 рік: 

- забезпечення доступності і покращення якості надання первинної, невідкладної та 

вторинної медичної допомоги; 

- забезпечення розвитку первинної та вторинної медичної допомоги; 

- забезпечення надання медичної допомоги згідно затвердженого МОЗ гарантованого 

переліку надання медичної; 

- дотримання стандартів надання медичної допомоги, що  забезпечить досягнення 

достатнього рівня здоров’я населення та покращення якості і довготривалості життя. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

1. Проведення капітальних ремонтів, реконструкції приміщень та будівництво нових 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, які увійдуть до складу центрів 

первинної медичної допомоги. 

2. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів та 

оснащення їх сучасним обладнанням. 

3. Укладання договірів про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій між Комунальними некомерційними підприємствами, що надають 

вторинну медичну допомогу та Національною службою здоров’я України. 

4. Забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня 

захворюваності на керовані інфекції шляхом широкого застосування імунопрофілактики. 

5. Продовження впровадження електронних медичних карток.  

6. Здійснення поступового переходу до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я 

за принципом оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів. 

7. Забезпечення виконання державних і міських програм, спрямованих на 

поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцево-судинними 

захворюваннями, захворюваннями на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, тощо. 

8. Прийняття міських програм розвитку та підтримки (фінансової) Комунальних 

некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2019 рік. 

9. Реалізація проектів громадського бюджету: 

- «Профілактика передракових захворювань та раку шийки матки у жінок м.Біла 

Церква». В рамках реалізації проекту планується придбання медичного обладнання,  

меблів, комп’ютерну техніку для Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок»; 

- «Поліклініка без черг та обмежень – сервіс, який полегшує життя лікарів та 

пацієнтів». В рамках реалізації проекту планується придбання комп’ютерної техніки для 

впровадження інформатизації Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня  №2». 
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3.4. Підтримка дітей, сім’ї та молоді 

Головна мета: 

Реалізація державної поітики щодо захисту прав дітей, підтримка сімейних форм 

виховання, поширення мережі прийомних сімей, створення дитячих будинків сімейного 

типу, створення сприятливих умов для реалізації державної молодіжної політики, 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, формування традицій здорового 

способу життя, активної громадянської позиції, патріотичного виховання молоді та 

підлітків. 

 

Цілі та пріоритетні напрями діяльності на 2019 рік: 
- започаткування створення у місті мережі вільних просторів для молоді; 

- розвиток мережі дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання через виділення 

комунальних приміщень для відкриття нових клубів за місцем проживання; 

- збільшення кількості дітей з числа учнівської молоді міста, які охоплені 

послугами з оздоровлення та відпочинку; 

- розвиток альтернативних сімейних форм виховання дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах і залишилися без батьківського піклування, зокрема, 

розширення мережі сімей патронатних вихователів, впровадження наставництва; 

- своєчасне виявлення та підтримка сімей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

- реалізація заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, 

надання максимального сприяння громадським ініціативам у цій сфері; 

- активізація участі молоді у громадському житті міста через роботу відповідних 

дорадчих органів, розбудову та вдосконалення системи стимулів; 

- забезпечення фінансової підтримки для  ефективного використання потенціалу 

активної молоді, молодіжних і дитячих громадських організацій, інститутів 

громадянського суспільства в реалізації державної молодіжної політики в місті через 

відповідний конкурс програм і проектів. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 - координація виконання міської цільової програми сприяння соціальному 

становищу та розвитку молоді, підтримки сім’ї на 2016-2020 роки; 

- координація виконання  щорічної міської програми оздоровлення та відпочинку 

дітей міста, забезпечення своєчасного підбору і направлення дітей на відпочинок до 

оздоровчих закладів за квотою Київської обласної державної адміністрації; 

- надання необхідної підтримки Молодіжному Уряду міста у вирішенні 

організаційних питань та реалізації Програми дій  на 2018-2019 роки;   

- створення міського молодіжного центру; 

- відкриття нових клубів за місцем проживання у центральній частині міста в 

районі вул. П. Запорожця, на Залізничному селищі, у мікрорайоні Заріччя; 

- вирішення питання щодо можливості передачі приміщення за адресою: вул. 

Академіка Вула, 8, для відкриття дитячо-юнацького клубу за місцем проживання на 

масиві Піщаний; 

- забезпечення фінансування програми забезпечення жителів м. Біла Церква 

муніципальним житлом в частині надання молодіжного житлового пільгового 

кредитування; 

- капітальний ремонт приміщення дитячо-юнацького клубу «Надія» (б-р 

Олександрійський, 86) та дитячо-юнацького клубу «Ровесник» (вул. Шолом Алейхема,96); 

- поновлення матеріально-технічної бази клубів за місцем проживання після 

проведених капітальних ремонтів приміщень та створення умов для роботи з дітьми; 

- утеплення фасаду приміщення дитячо-юнацького клубу «Юність» (вул. 

Водопійна,19); 
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- заміна вікон на 1-му та 2-му поверхах комунального закладу Білоцерківської 

міської ради клубу за місцем проживання «Прометей», (вул. Східна, 22);   

- початок робіт з реконструкції дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Лісова казка» (с. Логвин Володарського району); 

- реалізація проекту “Створення гуртка «Школа робототехніки»” - придбання 

обладнання для забезпечення роботи гуртка робототехніки та навчання викладача 

Комунального закладу Білоцерківської міської ради Клуб за місцем проживання 

«Прометей» ( "Школа робототехніки") по вул. Східна, 22 (проект № 003 громадського 

бюджету); 

- реалізація проекту “Інклюзивний простір для занять адаптивною фізкультурою та 

сенсорною інтеграцією” - придбання, доставка, встановлення  обладнання, жалюзі та 

меблів для створення інклюзивного простору для занять адаптивною фізкультурою та 

сенсорною інтеграцією на базі  Комунального закладу Білоцерківської міської ради Клуб 

за місцем проживання «Прометей» (вул. Східна, 22) (проект № 032 громадського 

бюджету). 

  

 Очікувані результати: 

Виконання запланованих у 2019 році заходів щодо реалізації в місті державної 

політики стосовно сім’ї, дітей та молоді дозволить закріпити позитивну тенденцію по   

створенню умов для реалізації молоддю міста свого позитивного потенціалу. 

 

3.5. Освіта 

Головна мета:  

Збереження й удосконалення мережі закладів освіти відповідно з потребами 

територіальної громади міста, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та 

функціонування, підвищення рівного доступу до якісної освіти шляхом удосконалення 

форм організації освітнього процесу та системи державно-громадського управління 

закладами освіти, розвитку інклюзивного освітнього середовища  відповідно до нового 

Закону України «Про освіту». 

 

Основні пріоритети на 2019 рік: 

- Охорона дитинства, захист прав дітей. 

- Забезпечення заходів протипожежного захисту закладів освіти та дотримання 

санітарно-гігієнічних умов. 

- Послідовне зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти. 

- Підвищення суспільного статусу та соціального забезпечення педагогічних 

працівників. 

- Оновлення навчально-комп'ютерних комплексів і телекомунікаційних засобів у 

закладах освіти міста. 

- Створення умов для 100% охоплення дошкільним суспільним вихованням дітей 5 

років. 

- Розвиток інклюзивної освіти. 

- Продовження модернізації освітньої галузі відповідно до запитів і потреб громади. 

- Відкритість і демократичність моделі державно-громадського управління системою 

освіти міста. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

- Початок будівництва ДНЗ на 220 місць на Піщаному масиві. 

- Капітальний ремонт приміщень закладів освіти за рахунок бюджету розвитку з 

метою створення умов для збереження здоров’я учасників освітнього процесу. 

- Добудова їдальні БЗШ № 18 за рахунок бюджету розвитку з метою поліпшення 
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умов для організації дитячого харчування. 

- Подальша комп’ютеризація закладів загальної середньої освіти й облаштування 

предметних кабінет сучасною інформаційно-комунікаційною технікою. 

- Здійснення заходів із енергозбереження (встановлення пластикових вікон у 

закладах дошкільної освіти, заміна ламп, світильників на енергозберігаючі). 

- Забезпечення заходів протипожежного захисту закладів освіти. 

- Забезпечення необхідного фінансування для повноцінного життєзабезпечення 

закладів освіти. 

- Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти та учнів 1-11 

класів пільгових категорій та дітей, батьки яких є учасниками бойових дій АТО. 

- Реконструкція приміщень басейну БСПМШ № 16 під навчальний корпус. 

 

Очікувані результати: 

- Стабільність функціонування освітньої галузі міста. 

- Створені умови для 100% охоплення дошкільним суспільним вихованням дітей 5 

років. 

- Подальший розвиток інклюзивної освіти. 

- Модернізована освітня галузь відповідно до запитів і потреб громади. 

- Сучасна матеріально-технічна база закладів освіти. 

- Створення ефективної моделі державно-громадського управління системою 

освіти міста. 

- Забезпечений протипожежний захист закладів освіти міста. 

- Відповідність приміщень закладів освіти санітарним нормам. 

 

3.6. Культура 

Головна мета: 

 Забезпечення конституційних прав громадян на доступність до культурних 

цінностей, створення умов для творчості та відпочинку, мистецької освіти, заохочення 

творчої особистості до самореалізації, покращення і розвиток творчого, духовно – 

культурного  середовища, патріотичного, духовного виховання засобами мистецтва, 

культурної, духовної спадщини Білої Церкви. 

  

Цілі та пріоритетні напрями діяльності на 2019 рік: 

 формування єдиного культурного простору міста; 

 створення умов для забезпечення рівного доступу мешканців до культурного 

продукту в незалежності від місця проживання у разі створення ОТГ; 

 створення умов для збереження та розвитку багатонаціонального культурного 

потенціалу міста; 

 збереження і розвиток матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; 

 формування кадрового потенціалу галузі культури; 

 трансформація та модернізація закладів культури; 

 впровадження проектного фінансування, створення рівних стартових умов для 

організацій різних юридичних форм, що реалізують проекти в галузі культури; 

 створення умов для вільного творчого самовираження  

 розширення доступу до історико-культурних цінностей; 

 розвиток професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів; 

 відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та 

аматорського мистецтва; 

 повноцінне функціонування мережі навчальних закладів культури і мистецтва; 

 покращення інструментів взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевим 

бізнесом у сфері кластеризації туризму в Білій Церкві; 
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 посилення міжвідомчої взаємодії. 

 

Основні завдання : 

1. подальший розвиток культури і мистецтв в місті, збереження цілісності культури, 

зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом використання 

культурної спадщини українського народу, кращих народних звичаїв, традицій, 

обрядів;  

2. створення умов для культурного розвитку громадян всіх національностей, 

залучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури; 

3. подальший розвиток бібліотечної, театральної справи, мистецької освіти;  

4. підтримка діяльності установ та організацій у сфері культури та мистецтва, 

творчих колективів та спілок;  

5. естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва;  

6. залучення до сфери культури інвестицій; 

7. збільшення кількості об'єктів туристичного показу, туристичних маршрутів та 

екскурсій в м. Біла Церква;  

8. впорядкування пам’яток архітектури, природних об'єктів, ландшафтів і оглядових 

майданчиків, що можуть бути використані з метою туристичного показу;  

9. модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів культури 

міста. 

 

3.7. Фізична культура та спорт 

Головна мета:   

Розвиток фізичної культури та спорту в місті, створення умов для організації 

змістовного дозвілля і максимальної реалізації фізичних здібностей людини, збереження і 

розвиток спортивної інфраструктури, підвищення рівня системи дитячо–юнацького 

спорту, створення умов для задоволення потреб мешканців міста у фізичному розвитку.  

 

Основні цілі на 2019 рік:  
- підвищення рівня охоплення заняттями фізичною культурою і спортом дітей, молоді та 

дорослих, залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять 

фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи; 

-  розвиток дитячо-юнацького спорту; 

- підтримка розвитку спорту вищих досягнень; 

- вдосконалення системи підготовки збірних команд, спортивного резерву, підвищення 

якості функціонування  дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

- залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом шляхом 

впровадження різних форм і засобів фізкультурно - спортивної  діяльності за місцем 

проживання населення та у місцях масового відпочинку; 

- збереження наявної, з подальшим удосконаленням матеріально-технічної спортивної 

бази, ефективне її використання; 

- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти, яка б сприяла формуванню 

традицій і культури здорового способу життя, зміцненню здоров’я і організації активного 

відпочинку. 

- підтримка і розвиток масового та дитячо–юнацького спорту, забезпечення охоплення 

школярів заняттями в спортивних школах та секціях; 

- проведення фізкультурно–оздоровчої роботи серед людей з особливими потребами. 

- забезпечення будівництва сучасних спортивних комплексів та реконструкції існуючих 

спортивних споруд, приведення до належного стану спортивної інфраструктури міста, 
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оновлення їх до сучасних вимог та приведення їх у відповідність до потреб населення з 

метою створення умов для задоволення потреб та інтересів населення у вільний час; 

- забезпечення міських ДЮСШ сучасним обладнанням та інвентарем. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік:  

- запровадження доступних якісних та різноманітних форм спортивних, реабілітаційних та 

оздоровчих послуг для різних груп населення; 

- збільшення кількості громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

масової роботи; 

- збільшення обсягу рухової активності дітей та молоді з метою ефективного їх залучення 

до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах; 

- забезпечення успішної участі білоцерківських спортсменів у змаганнях різного рівня та 

удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме підвищенню спортивного 

авторитету міста у всеукраїнському та світовому спортивному русі; 

- формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту 

вищих досягнень в т. ч. шляхом збільшення кількості відновлених і збудованих 

спортивних майданчиків в навчальних закладах, спортивних установах, за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку громадян; 

- провести капітальний ремонт К ЗБМР ДЮСШ “Олімп”; 

- провести капітальний ремонт К ЗБМР ДЮСШ “Юність”; 

- провести капітальний ремонт даху КЗ БМР ДЮСШ “Богатир»; 

- провести встановленння вуличного освітлення  спорткомплексу КЗ БМР ДЮСШ «Зміна» 

(масив «Піщаний»); 

-завершення капітального ремонту спортивного майданчика за адресою вул. 

Турчанінова,15 (проект «Здорова молодь – здорова нація» - реконструкція міні-

футбольного поля (проект громадського бюджету); 

- провести капітальний ремонт дитячих спортивних майданчиків. 

 

ПРІОРИТЕТ 4: Муніципальне управління (ресурсне забезпечення розвитку міста) 

 

4.1. Бюджетно-фінансова політика 

Цілі і пріоритети  

Основним завданням усіх учасників бюджетного процесу на середньостроковий 

період є здійснення заходів загальнодержавного та місцевого значення із проведення 

дієвих реформ в усіх сферах діяльності з максимально можливим економічним ефектом 

при мінімальних затратах та підвищення ефективності використання бюджетних коштів в 

умовах бюджетної економії. 

Основні напрями діяльності на 2019 рік: 

- забезпечення виконання запланованих показників доходів  місцевого бюджету 

для забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста у 2019 році; 

- забезпечення соціальної спрямованості місцевого бюджету та функціонування 

соціально-культурної сфери відповідно до галузевих нормативів і стандартів надання 

послуг; 

- забезпечення ефективного та результативного управління бюджетним процесом; 

- забезпечення публічності та прозорості бюджетного процесу; 

- забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних установ міста; 

- дотримання жорсткої фінансової дисципліни. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 



 72 

- обґрунтоване та реальне планування доходів міського бюджету на базі показників 

соціально-економічного розвитку міста, з урахуванням норм бюджетного та податкового 

законодавства, рекомендацій Міністерства фінансів України; 

- активізація роботи виконавчих органів міської ради, податкових та інших 

контролюючих органів із залучення коштів до бюджету міста, використання резервів його 

наповнення, у тому числі, відпрацювання підприємств щодо збільшення заробітної плати 

найманим працівникам, яким нараховувалась середньомісячна заробітна плата нижче 

законодавчого рівня, виведення з тіні доходів фізичних та юридичних осіб; 

- підвищення рівня податкової культури населення, поінформованості суспільства 

про важливість  наповнення бюджету; 

- здійснення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, економним та 

раціональним витрачанням бюджетних коштів; 

- забезпечення доступності інформації про кошти місцевого бюджету шляхом 

розміщення на офіційному сайті міської ради. 

 

4.2. Ефективне управління комунальним майном територіальної громади 

Головна мета:  

Ефективне та раціональне використання майна, що знаходиться у комунальній 

власності територіальної громади міста, виконання доходної частини місцевого бюджету 

від надходжень за оренду та відчуження комунального майна. 

 
Цілі та пріоритетні напрями діяльності на 2019 рік: 

- реалізація державної та міської політики в галузі управління майном комунальної 

власності територіальної громади міста; 

- розроблення та впровадження інноваційних механізмів та фінансових 

інструментів, спрямованих на підвищення ефективності використання комунального 

майна; 

- виконання дохідної частини місцевого бюджету в частині надходжень коштів від 

приватизації та оренди об'єктів міської комунальної власності; 

- забезпечення прозорості  діяльності виконавчих органів міської ради в питаннях 

управління комунальним майном. 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

- забезпечення інформаційної відкритості процесу відчуження; 

- здійснення контролю за станом та належним використанням об’єктів 

комунального майна; 

- здійснення постійного аналізу ефективності використання комунального майна, 

усунення причин виникнення заборгованості з орендної плати, забезпечення скорочення 

існуючої заборгованості; 

- здійснення контролю за своєчасним надходженням платежів за оренду та 

відчуження майна, проведення претензійно-позовної роботи у випадках невиконання або 

неналежного виконання умов договорів оренди, користування або відчуження 

комунального майна; 

- здійснення контролю за виконанням умов договора концесії від 25.03.2013 року 

(ТОВ “Білоцерківвода”); 

- проведення інвентаризації нерухомого майна та поповнення інформаційної бази 

даних об’єктів нерухомості. 

 

4.3. Закупівлі товарів, робіт, послуг за публічні кошти 

Головна мета: 

Дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур закупівель 

товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, забезпечення проведення 
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ефективних та прозорих закупівель, створення конкурентного середовища у сфері 

закупівель, максимальна економія та ефективність, запобігання проявам корупції у цій 

сфері, розвиток добросовісної конкуренції. 

 

Цілі та пріоритетні напрями діяльності на 2019 рік: 

- прозорість закупівельних процедур з метою запобігання економічних зловживань 

при здійсненні публічних закупівель та підвищення їх якості; 

- відкритість процедур закупівель, забезпечення умов добросовісної конкуренції 

серед учасників; 

- недопущення учасниками бюджетного процесу порушень чинного законодавства у 

сфері публічних закупівель, зокрема, здійснення закупівель за завищеними цінами; 

- забезпечення проведення розпорядниками коштів (замовниками) процедур 

закупівель через систему електронних торгів «PROZORRO». 

 

Завдання та заходи на 2019 рік: 

        - забезпечення здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок 

бюджетних коштів відповідно до вимог законодавства про публічні закупівлі; 

       - здійснення моніторингу процедур закупівель; 

      - забезпечення доступу до публічної інформації та системного й оперативного 

оприлюднення інформації з питань організації процедур закупівель на офіційному веб-

порталі «PROZORRO» та на офіційному веб-порталі міської ради. 

 

III. Розвиток інформаційного простору та електронного урядування 

Головна мета: 

Забезпечення інформаційної прозорості діяльності міської ради, її виконавчих 

органів, підпорядкованих комунальних підприємств та бюджетних установ, формування 

ефективної системи муніципального управління на основі запровадження інноваційних 

інформаційно-комунікаційних технологій електронного урядування; створення зручних і 

доступних умов для отримання  мешканцями міста Біла Церква адміністративних послуг, 

оптимізація процедур надання адміністративних послуг та підвищення їх якості. 

 

Цілі та пріоритетні напрями діяльності на 2019 рік:  

- удосконалення роботи та інформаційного наповнення офіційного веб-порталу 

міської ради і сайтів виконавчих органів в мережі Інтернет; 

- побудова надійної системи безпеки інформаційних систем; 

- інформатизація закладів освіти, культури, охорони здоров’я; 

- запровадження та удосконалення муніципальної системи електронного урядування; 

- розроблення та впровадження інноваційних автоматизованих систем 

муніципального управління, програм та проектів на основі інформаційних технологій; 

- збільшення кількості орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів, 

мобільних додатків та адміністративних послуг, які надаються дистанційно; 

- здійснення заходів щодо мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

- подальший розвиток та удосконалення систем відеоспостереження в місті; 

- автоматизація господарської діяльності міської ради, її виконавчих органів та 

комунальних підприємств міста шляхом впровадження сучасної системи управління 

містом; 

- реалізація програм навчання та підвищення комп’ютерної грамотності населення, 

розвиток безкоштовної програми навчання комп’ютерної грамотності населення; 

- проведення заходів популяризації електронного урядування, електронної 

демократії та інновацій. 
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Завдання та заходи на 2019 рік: 

- забезпечення всебічного інформування територіальної громади через засоби 

масової інформації щодо  планів та результатів роботи міської ради,  ключових подій та 

тенденцій розвитку міста; 

- проведення  он-лайн трансляцій пленарних засідань сесій міської ради, засідань 

виконавчого комітету, виступів керівників виконавчих органів міської ради, комунальних 

підприємств тощо; 

-  запровадження системи онлайн відео-конференцій для проведення нарад та 

робочих зустрічей в стінах муніципалітету; 

- здійснення придбання, модернізації технічних пристроїв, обладнання та ліцензій, 

забезпечення розгортання і взаємодії нових технологій в інформаційній інфраструктурі; 

- підготовка та навчання спеціалістів виконавчих органів міської ради, комунальних 

підприємств та бюджетних установ з метою впровадження та технічної підтримки 

існуючих інформаційних технологій; 

- здійснення закупівель, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету через 

електронну платформу; 

- впровадження елементів концепції Smart City; 

         - продовження реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі); 

         - функціонування на офіційному веб-порталі міської ради в мережі інтернет 

платформи реалізації ідей для покращення твого міста (громадський бюджет); 

         -  створення на офіційному веб-порталі міської ради в мережі інтернет єдиної 

платформи моніторингу об’єктів будівництва в місті; 

         - впровадження проекту «Муніципальна карта «Картка білоцерківця»; 

         - наповнення геопорталу відкритих даних Білоцерківської міської ради;   

          - подальше впровадження і розвиток проекту  «Система візуалізації «Відкритий 

бюджет міста»; 

- створення ресурсу доступу мешканців міста до відкритих даних про 

життєдіяльность міста («Портал відкритих даних») та робота з наборами даних; 

- створення внутрішнього порталу для діяльності Білоцерківської  міської ради та 

комунальних підприємств; 

- створення електронного архіву та оцифрування існуючих справ; 

- впровадження “Електронного кабінету мешканця“ з розширенням переліку послуг 

та сервісів, що надаються онлайн; 

- запровадження у виконавчих органах Білоцерківської  міської ради та комунальних 

підприємствах електронно-цифрового підпису (надалі -  ЕЦП); 

- впровадження системи моніторингу показників оточуючого середовища та 

санітарних норм у навчальних закладах; 

- впровадження системи єдиного електронного квитка в транспорті міста; 

- облаштування на зупинках громадського транспорту електронних інформаційних 

табло; 

- впровадження проекту «Смарт-Бас»; 

- впровадження електронно-медичної картки в міських лікарнях та поліклінічних 

відділеннях, електронного рецепту тощо. Комплексне рішення Е-медицина; 

- залучення ІТ-компаній та університету до соціальних проектів; 

- проведення тренінгів та вебінарів; 

- проведення Форуму електронного урядування та інформаційних технологій у Білій 

Церкві; 

- облаштування безкоштовних Wi-Fi зон у місті; 

- встановлення інформаційно-сенсорних кіосків у місцях великого скупчення людей; 

- розміщення «розумних» лавок; 

- впровадження та облаштування міського дата центру; 
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- створення електронної бази територіальної громади міста. 

 

IV. Безпека життєдіяльності населення 

Головна мета: 
Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищенності територій від 

наслідків таких ситуацій, запобігання надзвичайним ситуаціям, належне функціонування 

регіональної та міської системи централізованого оповіщення, створення матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення 

оперативного реагування  на надзвичайні ситуації, забезпечення захисту населення, 

навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів,об’єктів підвищеної 

небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня 

протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалазації державної 

політики у сфері  техногенної та пожежної безпеки.   

 

Пріоритетні напрямки діяльності у  2019 році: 

- створення умов власної безпеки громадян; 

- об’єднання зусиль правоохоронних органів, підрозділів СБУ, ЗСУ, НГУ, ДПСУ,  

інших військових формувань, органів державної влади, міської ради, підприємців, 

громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку; 

- підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості 

отримання якісних поліцейських послуг; 

- реалізація державної політики у сфері цивільного захисту з метою захисту 

населення та територій міста Біла Церква від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного, соціального характеру та їх наслідків; 

- забезпечення функціювання Білоцерківської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області; 

- будівництво міської системи централізованого оповіщення керівного складу 

цивільного захисту та інформування населення міста; 

- реалізація заходів із забезпечення непрацюючого населення і особового складу 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту засобами індивідуального 

захисту; 

- створення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

- вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки міста, 

належного функціювання локальних систем оповіщення хімічно небезпечних 

об’єктів міста. 

 

Основні завдання та заходи  у 2019 році: 

- комплексне розв’язання проблеми забезпечення охорони громадського порядку та 

громадської безпеки шляхом  встановлення сучасних систем безпеки, застосування 

засобів зовнішнього контролю (спостереження) та організації швидкого реагування 

на правопорушення; 

- захист важливих об'єктів міста, комунального майна, власності, посилення безпеки 

дорожнього руху; 

- забезпечення можливості відтворення ходу подій завдяки їх фіксації та зберіганню 

відповідної відеоінформації; 

- виконання Білоцерківської міської цільової програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 

роки; 
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- завершення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту - 

заглибленого пункту управління керівника цивільного захисту міста Біла Церква, 

розташованого у підвальному приміщенні по вул. Павліченко, 14 а; 

- забезпечення  майном та обладнанням  збірного пункту евакуації на базі 

«Центральної дитячої навчально-спортивної бази «Трудові резерви», яка 

розташована по вул. Ярмаркова, 4; 

- забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і 

природного характеру та ліквідації їх наслідків, забезпечення функціювання 

розрахунково-аналітичної групи шляхом придбання приборів радіаційної і хімічної 

розвідки; 

-  будівництво міської системи централізованого оповіщення керівного складу 

цивільного захисту та інформування населення міста; 

- навчання населення щодо підготовки та дій у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                          В. О. Кошель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 77 

                                                                                           Додаток 1                                             

                                         до  Програми соціально-економічного  

                                                                               та культурного  розвитку міста 

                                                                   Біла Церква на 2019 рік 

 

Показники соціально – економічного  розвитку на 2019 рік 

 

Показник Одиниця 2017 рік 2018 рік 

очікуваний 

2019  рік 

прогнозний 

Кількість постійного 

населення (на початок 

року) 

тис. осіб 203,8 205,4 206,0 

Середньомісячна 

заробітна плата  одного 

середньоспискового 

штатного працівника 

грн  

6357 7446 

 
8339 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції у 

діючих цінах, всього 

млн. грн 15127,4 10120,0 10420,0 

Обсяг реалізації 

промислової продукції на 

одну особу 

тис. грн 74,2 49,27 

 

50,53 

 

Роздрібний товарооборот 

торгових організацій і 

підприємств усіх форм 

власності, всього 

млн грн 3535,87 3988,4 4147,9 

Обсяг виконаних 

будівельних робіт 

млн грн 246,9 260,0 300,0 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій  

млн. 

дол.США 

26,10 27,25 27,4 

Обсяг експорту товарів млн 

дол.США 

121,9 126,0 130,0 

Обсяг імпорту товарів млн. 

дол.США 

198,6 220,0 230,0 

Суб”єкти малого 

підприємництва, всього 

одн. 16500 16550 16600 

 

 

 

 

 

 

 

  



 78 

 

                                                                                                              Додаток 2                                             

                                 до  Програми соціально-економічного  

                                                                                 та культурного  розвитку міста  

                                                                     Біла Церква на 2019 рік 

 

Перелік міських цільових програм,  

які передбачені до виконання у 2019 році 

 

№ 

п/п 

Назва цільової  

програми 

Термін 

реалізації 

Рішення, яким 

затверджена програма 

Розпорядник 

бюджетних 

коштів 

1. 

Програма розвитку 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності в 

місті Білій Церкві на 2019-

2020 роки   

2019-2020 

роки 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

2. 

Програма щодо організації 

громадських та інших робіт 

тимчасового характеру у м. 

Біла Церква на 2019 рік 

2019 рік 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради в 

листопаді 2018 року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

3. 

Програма реалізації 

громадського бюджету 

(бюджету участі) у місті Біла 

Церква на 2017-2020 роки 

2017-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 23 березня 

2017 року №559-28- VII 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

4. 

Програма  фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств та здійснення 

внесків до статутних фондів 

(поповнення Статутного 

фонду) комунальних 

підприємств Білоцерківської 

міської ради на 2017 рік  та 

прогноз на 2018-2021 роки 

2017-2021 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради  від 25 травня 

2017 року № 774-32-VII 

 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

5. 

Програма відзначення 

державних та професійних 

свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед 

містом, здійснення 

представницьких та інших 

заходів на 2017-2019 роки 

 

 

2017-2019 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 01 грудня 

2016 року  №376-20-VII  

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

6. 

Програма професійного 

розвитку кадрового 

потенціалу Білоцерківської 

міської ради та її виконавчих 

органів на 2019-2021 роки 

2019-2021 

роки 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради в 

листопаді 2018 року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

7. 

Програма щодо залучення 

міською радою юридичних 

осіб приватного права до 

надання безоплатної 

первинної правової 

допомоги в м. Біла Церква на 

 

2019-2021 

роки 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради в 

листопаді 2018 року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 
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2019-2021 роки 

8. 

Програма розвитку системи 

енергетичного менеджменту 

в м. Біла Церква на 2017-

2020 роки 

2017-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 22 грудня 

2016 року № 411-22-VIІ 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

9. 

Комплексна програма з 

організації та фінансового 

забезпечення мобілізації, 

призову на військову службу 

за контрактом, призову на 

строкову військову службу 

та приписки до призовної 

дільниці громадян у місті 

Біла Церква на 2019 рік 

2019 рік 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради 

 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

10. 

Програма допомоги 

військовим частинам 

Збройних сил України, які 

розташовані на території 

м.Біла Церква на 2018-2020 

роки 

2018-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 30 

листопада 2017 року 

№1626-40-VIІ  

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

11. 

Програма підтримки розвитку 

засобів масової інформації в 

м. Біла Церква на 2016-2020 

роки 

2016-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 18 лютого 

2016 року № 83-07-VIІ 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

12. 

Програма розвитку 

земельних відносин у 

м. Біла Церква на 2017-2020 

роки 

2017-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 23 лютого  

2017 року №501-26-VII  

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

13. 

Смарт Сіті: прозора та 

безпечна громада міста Біла 

Церква на 2019-2021 роки 

 

2019-2021 

роки 

 

 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради у 

листопаді 2018 року  

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

 

14. 

Програма забезпечення 

діяльності комунального 

підприємства 

Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» на 

2019-2021 роки  

2019-2021 

роки 

 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради у 

листопаді 2018 року  

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

 

15. 

Програма розвитку 

громадянського суспільства 

у місті Біла Церква на 2016-

2020 роки 

2016-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 03 

листопада 2016 року № 302-

18-VIІ 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

КП БМР «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

16. 

Комплексна програма 

реалізації Стратегії розвитку 

міста Біла Церква на період 

до 2025 року комунальним 

підприємством 

Білоцерківської міської ради 

2019-2020 

роки 

Проект рішення планується 

до розгляду на сесії міської 

ради в листопаді 2018 року 

КП БМР «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви», 

Виконавчий 

комітет міської 
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«Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви» 

(операційний план) на період 

2019-2020 роки 

ради, Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

17. 

Білоцерківська міська 

цільова програма захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру 

ІІ півріччя 

2018-2022 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 30 серпня 

2018 року № 2543-55-VIІ 

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій 

18. 

Програма запобігання та 

лікування серцево-судинних 

і судинно-мозкових 

захворювань населення міста 

Біла Церква на 2018-2020 

роки 

2018-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 24 травня 

2018 року № 2279-52-VIІ 

Управління 

охорони здоров’я 

19. 

Міська цільова програма 

безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів 

у разі амбулаторного 

лікування окремих груп 

населення міста Біла Церква 

та за певними категоріями 

захворювань на 2019 рік 

2019 рік 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради в 

листопаді 2018 року 

Управління 

охорони здоров’я 

20. 

Міська цільова програма 

«Цукровий діабет» на 2019 

рік 

2019 рік 

Рішення Білоцерківської 

міської ради  № 2882-59-VІІ 

від 25 жовтня 2018 року 

Управління 

охорони здоров’я 

21. 

Програма організації 

харчування дітей у 

комунальних навчальних 

закладах м. Біла Церква  на 

2017-2020 роки 

2017-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 26 жовтня 

2017 року № 1473-38-VII 

Управління освіти 

і науки 

22. 
Програма розвитку системи 

освіти міста Біла Церква 
2019 рік 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради в 

листопаді 2018 року 

Управління освіти 

і науки 

23. 

Міська програма 

оздоровлення та відпочинку 

дітей міста в 2019 році 

2019 рік 

Рішення Білоцерківської 

міської ради  № 2869-59-VІІ 

від 25 жовтня 2018 року 

Управління освіти 

і науки 

24. 

Програма розвитку 

культури, мистецтва та 

духовності  та туризму міста 

Біла Церква на 2018-2022 рр. 

2018-2022 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 30 

листопада року № 1634-40-

VIІ 

Відділ культури і 

туризму 

25. 

Міська комплексна 

Програма розвитку фізичної 

культури і спорту міста Біла 

Церква на 2017-2021 роки  

2017-2021 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 01.12.2016р.  

№ 352-20-VІІ 

Управління з 

питань молоді та 

спорту 

26. 
Програма розвитку футболу 

в м. Білій Церкві  

2016-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 29 вересня 

2016 р.  № 293-17-VIІ  

Управління з 

питань молоді та 

спорту 

27. 
Програма облаштування 

дитячих ігрових майданчиків 

2016-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 07 вересня 

Управління з 

питань молоді та 
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у м. Біла Церква на 2016-

2020 роки 

2017  р.  № 111-35-VIІ спорту 

28. 

Програма розвитку 

велосипедної 

інфраструктури та 

популяризації велосипедного 

руху в м. Біла Церква на 

2015-2020 роки 

2015-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 31 березня 

2015 р.  № 1433-73-VI 

Управління з 

питань молоді та 

спорту 

29. 

Програма розвитку боксу в 

місті Біла Церква на 2019-

2021 роки 

2018-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради  № 2884-59-VІІ 

від 25 жовтня 2018 року 

Управління з 

питань молоді та 

спорту 

30. 

Міська цільова програма 

сприяння 

соціальному становленню та 

розвитку молоді, підтримки 

сім’ї  на 2016-2020  роки 

2016-2021 

роки 

Рішення  Білоцерківської 

міської ради від 25.12 2015р.  

№ 13-03-VІІ 

 

Управління з 

питань молоді та 

спорту, Служба у 

справах дітей 

31. 

Міська програма 

оздоровлення та відпочинку 

дітей міста у 2019 році 

2019 

Проект програми планується 

до розгляду на сесії міської 

ради 

Управління з 

питань молоді та 

спорту, Служба у 

справах дітей 

32. 

Міська комплексна програма 

подолання дитячої 

бездоглядності, 

профілактики негативних 

явищ у дитячому 

середовищі, підтримки сімей 

з дітьми й розвитку 

соціальних послуг для сім’ї, 

дітей та молоді «Назустріч 

дітям» на 2018 – 2022 роки 

2018-2022 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради віж 21 грудня 

2017 року №1803-42- VII 

Служба у справах 

дітей 

33. 

Програма розробки 

містобудівної документації 

для використання 

територіальною громадою м. 

Біла Церква на період 2015- 

2019 рр. 

2015-2019 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 31 березня 

2015 року № 1444-73-VI 

  

Управління 

містобудування та 

архітектури 

34. 

Програма розробки 

містобудівної документації 

для використання 

територіальною громадою м. 

Біла Церква на період 2015- 

2019 рр. 

2015-2019 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 31 березня 

2015 року № 1444-73-VI 

  

Управління 

містобудування та 

архітектури 

35. 

Програма облаштування 

дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків у м. 

Біла Церква на 2017-2020 

роки 

(без загальноосвітніх 

навчальних закладів) 

2017-2020 

роки 

 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 07 вересня 

2017 р.  № 1111-35-VIІ 

Відділ 

капітального 

будівництва 

36. 

Комплексна Програма 

підтримки діяльності Філії-

Центральна дитячо-юнацька 

2017-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради  від 29 червня 

2017р. № 935-34-VII 

Відділ 

капітального 

будівництва 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2-11-1455_pro_vnesennia_zmin_do_kompleksnoi_prohramy_pidtrymky_diialnosti_filii-tsentralna_dytiacho-iunatska_navchalno-sportyvna_baza_trudovi_rezervy__v_m_bila_tserkva_kyivskoi_oblasti_tssk_kfvs_mon_ukrainy_na_2017___2020_roky__zatverdzhennoi_rishenniam_m/27565.docx
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2-11-1455_pro_vnesennia_zmin_do_kompleksnoi_prohramy_pidtrymky_diialnosti_filii-tsentralna_dytiacho-iunatska_navchalno-sportyvna_baza_trudovi_rezervy__v_m_bila_tserkva_kyivskoi_oblasti_tssk_kfvs_mon_ukrainy_na_2017___2020_roky__zatverdzhennoi_rishenniam_m/27565.docx
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2-11-1455_pro_vnesennia_zmin_do_kompleksnoi_prohramy_pidtrymky_diialnosti_filii-tsentralna_dytiacho-iunatska_navchalno-sportyvna_baza_trudovi_rezervy__v_m_bila_tserkva_kyivskoi_oblasti_tssk_kfvs_mon_ukrainy_na_2017___2020_roky__zatverdzhennoi_rishenniam_m/27565.docx
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навчально-спортивна база 

«Трудові резерви» в м.Біла 

Церква Київської області 

ЦСК КФВС МОН України 

на 2017 – 2020 роки  

37. 

Програма розвитку 

велосипедної 

інфраструктури та 

популяризації велосипедного 

руху в м. Біла Церква на 

2015-2020 роки 

2015-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 31.03.2015р.  

№ 1433-73-VІ 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства, 

Відділ 

капітального 

будівництва,  

управління 

містобудування та 

архітектури 

38. 

Програма «Розвиток та 

реконструкція  систем 

водопостачання та 

водовідведення  на 2006-

2020 роки м.Біла Церква                 

2006-2020 

роки 

Рішення ІІ сесії міської ради 

V скликання від 02.06.2006 

№ 56 

 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

39. 

Програма забезпечення 

населення м. Біла Церква 

якісною питною  водою в 

достатній кількості на 2012– 

2020 роки 

2012-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради 12 квітня 2012 

року №557-24-VI 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

40. 

Програма поводження з ТПВ 

в м. Біла Церква на період 

2009-2014 та на 

розрахунковий термін до 

2019 р. 

2009-2019 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 

16.09.2009р. № 1106 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

41. 

Програма забезпечення 

жителів  

 міста Біла Церква 

муніципальним  

 житлом на 2019-2024 роки  

2019-2024 

роки 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

42. 

Програма підтримки 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, 

житлово-будівельних 

кооперативів, співвласників 

багатоквартирних будинків 

та управителів 

багатоквартирних будинків в 

місті Біла Церква на 2016-

2020 роки 

2016-2020 

роки 

 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 29 вересня 

2016 року № 298-17-VIІ 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

43. 

Програма оснащення 

засобами обліку та 

регулювання теплової 

енергії  (опалення та ГВП) 

житлового фонду міста Біла 

Церква 

2019 рік 

Проект програми 

планується до розгляду на 

сесії міської ради 

 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

44. Програма утримання 2018-2019 Рішення Білоцерківської Департамент 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2-11-1455_pro_vnesennia_zmin_do_kompleksnoi_prohramy_pidtrymky_diialnosti_filii-tsentralna_dytiacho-iunatska_navchalno-sportyvna_baza_trudovi_rezervy__v_m_bila_tserkva_kyivskoi_oblasti_tssk_kfvs_mon_ukrainy_na_2017___2020_roky__zatverdzhennoi_rishenniam_m/27565.docx
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кладовищ, пам'ятників, 

пам'ятних знаків та 

меморіальних дощок в місті 

Біла Церква на 2018-2019 

роки 

роки 

 

 

міської ради від 21 грудня 

2017 pоку № 1781-42-VII 

 

житлово- 

комунального 

господарства 

45. 

Програма розвитку 

комплексного благоустрою 

міста Біла Церква на 2017-

2021 роки 

2017-2021 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 23 березня 

2017 pоку № 553-28-VII 

 

Департамент 

житлово- 

комунального 

господарства 

46. 

Програма реформування і  

розвитку житлово-

комунального господарства 

міста Біла Церква на 2017-

2021 роки 

2017-2021 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 23 березня 

2017 pоку № 552-28-VII 

 

Департамент 

житлово- 

комунального 

господарства 

47. 

Комплексна програма 

охорони довкілля в місті 

Біла Церква на період 2017-

2021 років 

2017-2021 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 22 грудня 

2016 р  № 392-22-VII 

 

Департамент 

житлово- 

комунального 

господарства 

48. 

Програма охорони та 

захисту тваринного світу, 

регулювання чисельності 

безпритульних тварин 

гуманними методами на 

2017-2021 роки  

2017-2021 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 29 червня 

2017 р. № 939-34-VII 

 

Департамент 

житлово- 

комунального 

господарства 

49. 

Програма підвищення 

безпеки дорожнього руху на 

території міста Біла Церква 

на 2017-2021 роки 

2017-2021 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради       від 25 

травня 2017 року  № 773-32-

VII 

                                                                                        

Департамент 

житлово- 

комунального 

господарства 

50. 

Програма капітального 

ремонту багатоквартирних 

житлових будинків міста 

Біла Церква  на 2018-2021 

роки 

2018-2021 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 27 квітня 

2018 р. № 2186-50-VII 

Департамент 

житлово- 

комунального 

господарства 

51. 

Програма забезпечення 

пожежної безпеки будинків  

підвищеної поверховості м. 

Біла Церква на 2017-2020 

роки  

«Безпечне житло» 

2017-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від 07  вересня 

2017 р.  № 1131-35-VII 

 

Департамент 

житлово- 

комунального 

господарства 

52. 

Програма оснащення 

вузлами комерційного 

обліку холодної води 

багатоквартирних житлових 

будинків у місті Біла Церква 

на 2018 -2019 роки 

2018-2019 

роки 

 

Рішення Білоцеркіської 

міської ради від 21 червня 

2018 року № 2428-53- VII 

Департамент 

житлово- 

комунального 

господарства 

53. 

Програма фінансової 

підтримки ветеранських 

організацій та громадських 

організацій соціального 

спрямування міста Біла 

Церква на 2019-2023 роки 

2019-2023 

роки 

Проект рішення планується 

до розгляду на сесії міської 

ради в листопаді 2018 р.  

Управління 

соціального 

захисту населення 
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54. 

Програма соціального  

забезпечення та соціального 

захисту населення  

м. Біла Церква «Турбота» на 

2017-2022 роки 

2017-2022 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від  07 вересня 

2017 року  № 1114-35-VII  

Управління 

соціального 

захисту населення 

55. 

Міська комплексна 

Програма соціального 

захисту та реабілітації 

учасників бойових дій, 

інвалідів війни на 2016-2020 

роки 

2016-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від  05 травня 

2016 року № 154-10-VII  

Управління 

соціального 

захисту населення 

56. 

Програми надання окремих 

видів пільг за рахунок коштів 

міського бюджету на 2018-

2020 роки 

2018-2020 

роки 

 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від  21 грудня 

2017 року №1807-42- VII 

Управління 

соціального 

захисту населення 

57. 

Програма соціальної 

підтримки осіб з 

обмеженнями 

життєдіяльності на 2018-

2020 роки 

2018-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від  21 грудня 

2017 року №  1806-42-VII  

Управління 

соціального 

захисту населення 

58. 

Міська комплексна програма 

підтримки ветеранів війни та 

учасників антитерористичної 

операції на 2018-2020 роки 

2018-2020 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від  21 грудня 

2017 року №1805-42- VII  

Управління 

соціального 

захисту населення 

59. 

Програма підтримки сімей 

внутрішньо переміщених 

осіб в м. Біла Церква 

 на 2019-2023 роки 

2019-2023 

роки 

Рішення Білоцерківської 

міської ради від  25 жовтня 

2018 року №2886-59-VII  

Управління 

соціального 

захисту населення 
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