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1. Діяльність Білоцерківської міської ради 
За 2018 рік Білоцерківською міською радою проведено 19 сесій міської ради, на 

яких прийнято більше 1400 рішень. Серед них програми: 

- Про затвердження Програми зайнятості населення міста  Біла Церква на 2018-

2020 роки 

- Про затвердження Білоцерківської міської програми захисту населення і 

територій міста від можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 2018 рік 

- Про затвердження Програми розвитку автомобільного транспорту міста Білої 

Церкви на 2018-2020 роки 

- Про затвердження комплексної Програми підтримки діяльності 

Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області та підпорядкованих 

територіальних відділень поліції на 2018 рік 

- Про затвердження Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових 

будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки 

- Про затвердження міської цільової програми запобігання та лікування серцево-

судинних і судинно-мозкових захворювань населення міста Біла Церква на 2018-2020 

роки 

- Про затвердження Програми оснащення вузлами комерційного обліку води 

багатоквартирні житлові будинки у місті Біла Церква на 2018-2019 роки  

- Про затвердження Програми забезпечення утримання, проведення капітальних 

ремонтів та підвищення якості обслуговування  гуртожитків м. Біла Церква на 2018-2022 

роки 

- Про затвердження Білоцерківської міської цільової програми захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге 

півріччя 2018-2022 роки 

- Про затвердження Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. 

Біла Церква на 2019-2023 роки 

- Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста Біла Церква на 2019 рік 

- Про затвердження міської цільової програми «Смарт Сіті: прозора та безпечна 

громада міста Біла Церква» на 2019-2021 роки 

- Про затвердження Програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем 

міста Біла Церква у 2019 році з використанням механізму соціального замовлення 

- Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва та 

інвестиційної діяльності в місті Білій Церкві на 2019-2020 роки 

- Про затвердження Програми модернізації аеродрому «Біла Церква» 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний 

авіаційний комплекс» на 2019-2021 роки 

- Про затвердження Програми забезпечення жителів міста Біла Церква 

муніципальним житлом на 2019 -2024 роки 

- Про затвердження Програми модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках 

міста Біла Церква на 2019-2022 роки 

- Про затвердження Програми оснащення засобами обліку та регулювання 

теплової енергії житлового фонду міста Біла Церква на 2019-2022 роки 

Рішенням міської ради затверджений Статут територіальної громади міста Біла 

Церква, який є основним нормативно-правовим актом територіальної громади міста Біла 

Церква і діє від імені та в інтересах територіальної громади на основі Конституції 

України, Європейської хартії місцевого самоврядування та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з метою врахування історичних, національно-культурних, 

соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування, 

встановлення прав, свобод і обов’язків жителів міста Біла Церква, повноважень 

територіальної громади міста, механізму здійснення місцевого самоврядування, регулює 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2007-47-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_zainiatosti_naselennia_mista_bila_tserkva_na_2018-2020_roky/31869.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2007-47-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_zainiatosti_naselennia_mista_bila_tserkva_na_2018-2020_roky/31869.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2035-48-vii_pro_zatverdzhennia_bilotserkivskoi_miskoi_prohramy_zakhystu_naselennia_i_terytorii_mista_vid_mozhlyvykh_nadzvychainykh_sytuatsii_tekhnohennoho_kharakteru_na_2018_rik/32972.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2035-48-vii_pro_zatverdzhennia_bilotserkivskoi_miskoi_prohramy_zakhystu_naselennia_i_terytorii_mista_vid_mozhlyvykh_nadzvychainykh_sytuatsii_tekhnohennoho_kharakteru_na_2018_rik/32972.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2012-48-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_rozvytku_avtomobilnoho_transportu_mista_biloi_tserkvy_na_2018-2020_roky/32903.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2012-48-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_rozvytku_avtomobilnoho_transportu_mista_biloi_tserkvy_na_2018-2020_roky/32903.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2199-50-vii_pro_zatverdzhennia_kompleksnoi_prohramy_pidtrymky_diialnosti_bilotserkivskoho_viddilu_politsii_hunp_v_kyivskii_oblasti_ta_pidporiadkovanykh_terytorialnykh_viddilen_politsii_na_2018_rik/34726.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2199-50-vii_pro_zatverdzhennia_kompleksnoi_prohramy_pidtrymky_diialnosti_bilotserkivskoho_viddilu_politsii_hunp_v_kyivskii_oblasti_ta_pidporiadkovanykh_terytorialnykh_viddilen_politsii_na_2018_rik/34726.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2199-50-vii_pro_zatverdzhennia_kompleksnoi_prohramy_pidtrymky_diialnosti_bilotserkivskoho_viddilu_politsii_hunp_v_kyivskii_oblasti_ta_pidporiadkovanykh_terytorialnykh_viddilen_politsii_na_2018_rik/34726.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2186-50-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_kapitalnoho_remontu_bahatokvartyrnykh_zhytlovykh_budynkiv_mista_bila_tserkva_na_2018-2021_roky/34703.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2186-50-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_kapitalnoho_remontu_bahatokvartyrnykh_zhytlovykh_budynkiv_mista_bila_tserkva_na_2018-2021_roky/34703.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2279-52-vii_pro_zatverdzhennia_miskoi_tsilovoi_prohramy_zapobihannia_ta_likuvannia_sertsevo-sudynnykh_i_sudynno-mozkovykh_zakhvoriuvan_naselennia_mista_bila_tserkva_na_2018-2020_roky/35915.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2279-52-vii_pro_zatverdzhennia_miskoi_tsilovoi_prohramy_zapobihannia_ta_likuvannia_sertsevo-sudynnykh_i_sudynno-mozkovykh_zakhvoriuvan_naselennia_mista_bila_tserkva_na_2018-2020_roky/35915.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2279-52-vii_pro_zatverdzhennia_miskoi_tsilovoi_prohramy_zapobihannia_ta_likuvannia_sertsevo-sudynnykh_i_sudynno-mozkovykh_zakhvoriuvan_naselennia_mista_bila_tserkva_na_2018-2020_roky/35915.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2428-53-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_osnashchennia_vuzlamy_komertsiinoho_obliku_vody_bahatokvartyrni_zhytlovi_budynky_u_misti_bila_tserkva_na_2018-2019_roky/37099.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2428-53-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_osnashchennia_vuzlamy_komertsiinoho_obliku_vody_bahatokvartyrni_zhytlovi_budynky_u_misti_bila_tserkva_na_2018-2019_roky/37099.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2428-53-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_osnashchennia_vuzlamy_komertsiinoho_obliku_vody_bahatokvartyrni_zhytlovi_budynky_u_misti_bila_tserkva_na_2018-2019_roky/37099.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2430-53-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_zabezpechennia_utrymannia_provedennia_kapitalnykh_remontiv_ta_pidvyshchennia_yakosti_obsluhovuvannia__hurtozhytkiv_m__bila_tserkva_na_2018-2022_roky/37101.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2430-53-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_zabezpechennia_utrymannia_provedennia_kapitalnykh_remontiv_ta_pidvyshchennia_yakosti_obsluhovuvannia__hurtozhytkiv_m__bila_tserkva_na_2018-2022_roky/37101.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2430-53-vii_pro_zatverdzhennia_prohramy_zabezpechennia_utrymannia_provedennia_kapitalnykh_remontiv_ta_pidvyshchennia_yakosti_obsluhovuvannia__hurtozhytkiv_m__bila_tserkva_na_2018-2022_roky/37101.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2543-55-vii_pro_zatverdzhennia_bilotserkivskoi_miskoi_tsilovoi_prohramy_zakhystu_naselennia_i_terytorii_vid_nadzvychainykh_sytuatsii_tekhnohennoho_ta_pryrodnoho_kharakteru_na_druhe_pivrichchia_2018-2022_roky/39720.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2543-55-vii_pro_zatverdzhennia_bilotserkivskoi_miskoi_tsilovoi_prohramy_zakhystu_naselennia_i_terytorii_vid_nadzvychainykh_sytuatsii_tekhnohennoho_ta_pryrodnoho_kharakteru_na_druhe_pivrichchia_2018-2022_roky/39720.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/2543-55-vii_pro_zatverdzhennia_bilotserkivskoi_miskoi_tsilovoi_prohramy_zakhystu_naselennia_i_terytorii_vid_nadzvychainykh_sytuatsii_tekhnohennoho_ta_pryrodnoho_kharakteru_na_druhe_pivrichchia_2018-2022_roky/39720.zip
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відносини між територіальною громадою міста та міською владою, визначає 

організаційні, матеріальні та фінансові основи місцевого самоврядування на території 

міста, а також регулює інші питання, віднесені чинним законодавством України до 

компетенції місцевого самоврядування. 

Рішенням міської ради затверджений логотип міста Біла Церква з метою 

створення позитивного іміджу та популяризації міста Біла Церква. 

На пленарних засіданнях міської ради керівник місцевої прокуратури та 

начальник Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції 

України в Київській області інформували двічі на рік про результати діяльності в місті, 

стан правопорядку, заходи, які вживалися щодо попередження правопорушень. 

За звітний період депутатами міської ради підтримано 17 звернень з актуальних 

питань та проблем міста до вищестоящих органів влади, депутатів Верховної Ради 

України. 

Пленарні засідання ради транслюються он-лайн у мережі інтернет, а також на 

сайті ради. У вільному доступі зберігається архів відеотрансляцій. 

Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно та транслюються в 

режимі он-лайн. 
 

2. Діяльність виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 
За 2018 рік прийнято для розгляду і реєстрації 6945 примірників вхідної 

кореспонденції та відправлено 4422 вихідних листа. 

 Протягом 2018 року прийнято 264 розпорядження міського голови, проведено 32 

засідання виконавчого комітету, на яких прийнято 824 рішення. Основні серед них: 

- Про деякі питання міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя – Левицького 

- Про організаційні заходи щодо реалізації положень Міської комплексної програми 

підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 

роки 

- Про покращення функціонування системи військового обліку громадян України на 

території міста Біла Церква у 2018 році 

- Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми надання окремих  видів 

пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки 

- Про присудження міської молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. 

Вінграновського за 2017 рік 

- Про затвердження Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування 

Білоцерківської міської ради та створення комісії з етики 

- Про проект Програми розвитку автомобільного транспорту міста Білої Церкви на 

2018-2020 роки 

- Про затвердження спільного річного календарного плану проведення громадських 

обговорень з питань охорони громадського порядку у місті Біла Церква на 2018 рік 

- Про проведення весняного двомісячника санітарного очищення, озеленення і 

благоустрою міста Біла Церква та природоохоронних заходів до Дня довкілля 

- Про заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів місцевого 

бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2018 році 

- Про погодження надання молодіжного житлового кредиту за рахунок коштів міського 

бюджету 

- Про схвалення пропозицій головних розпорядників коштів щодо додаткового 

фінансування проектів переможців, які будуть реалізовані у 2018 році відповідно до 

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 

2017-2020 роки 

- Про проведення природоохоронної акції  «Еко-Пікнік» в м. Біла Церква 

- Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціальної підтримки 

осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки 
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- Про затвердження переліку адрес для встановлення системи відеоспостереження та 

відеоаналітики «БМ Біла Церква» 

- Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного спорту 

- Про запровадження електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти  

комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква 

- Про відзначення Дня молоді у місті Біла Церква 

- Про організацію та проведення ХV Білоцерківського марафону 

- Про заходи щодо підготовки  та організованого початку 2018/2019 навчального року в 

м. Білій Церкві 

- Про затвердження переліків проектів громадського бюджету (бюджету участі) у м. 

Біла Церква на 2019 рік 

- Про інтегрування в єдину міську систему відеонагляду камер відеоспостереження, 

розташованих на території м. Біла Церква 

- Про проведення міського конкурсу «На кращий благоустрій територій бюджетних 

установ міста Біла Церква» 

- Про відзначення загальнодержавних, релігійних Новорічно-Різдвяних свят у місті 

Біла Церква 

- Про реалізацію спільного Проекту «Відкрите Місто: посилення участі громадян у 

розвитку місцевої громади» в м. Біла Церква 

3.Суспільно-політична ситуація в місті 
В місті зареєстровано понад 650 суб’єктів громадянського суспільства. 

Основними формами участі громадських організацій у суспільно-політичному 

житті міста є проведення консультацій з керівниками органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, участь у засіданнях сесій міської ради, громадських слуханнях 

з актуальних проблем життєдіяльності міста. Міська рада тісно співпрацює з 

громадськістю щодо формування та реалізації державної політики та питань місцевого 

значення.  

Також в Білій Церкві затверджена та функціонує «Програма розвитку 

громадянського суспільства у місті Біла Церква на 2016–2020 роки», на реалізацію якої в 

звітному році виділено 100 000 грн. 

В місті діють близько 100 релігійних громад, які здійснюють свою діяльність 

відповідно до чинного законодавства України. У м. Біла Церква міжконфесійна та 

міжрелігійна ситуація стабільна. Дій з боку релігійних організацій та 

священнослужителів, що суперечать чинному законодавству, не спостерігалося.  

З ініціативи народних депутатів України, міських організацій політичних партій, 

громадських об'єднань в 2018 році було проведено 67 заходів політичного, культурно-

просвітницького та соціального спрямування. 

Практика проведення таких заходів як прийоми громадян, зустрічі керівництва 

міста з населенням безпосередньо в трудових колективах, за місцем проживання сприяли 

більш ефективному вирішенню невідкладних проблем, які виникали. 

 

4. Робота з прийому громадян 
Відповідно вимог Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 

виконавчий комітет Білоцерківської міської ради проводив відповідну роботу щодо 

реалізації мешканцями міста конституційного права на звернення. 

Проаналізовано роботу із зверненнями громадян, в тому числі звернень, що 

надійшли на прямі телефонні лінії, організації особистого прийому громадян в  2018 році. 

Так, за цей період до виконавчого комітету. міської ради надійшло 6366 

письмових звернень. 
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По «Урядовій гарячій лінії» надійшло 1308 електронних  звернень. 

Проведено 22 особистих прийомів громадян, які відвідало 357 жителів міста. 

На телефонну «гарячу лінію» виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

надійшло 121 звернення  від жителів міста. За  звітний період  надійшло  375 запитів  на 

отримання публічної  інформації. 

Усіх звернень, які надійшли до виконавчого комітету міської ради – 8527. 

З усіх звернень, які надходили до виконавчого комітету білоцерківської міської 

ради переважали звернення передусім по питаннях соціального захисту, комунального 

господарства, земельних відносин та житлової політики. 

Так, в порівнянні із звітним періодом 2017 року надійшло звернень: 

В жовтні 2018 року  міським головою було проведено  10 зустрічей  із жителями  

міста  по мікрорайонах , які  відвідали  близько  2000 чоловік. 

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року за №109/2008 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»    

звернення таких категорій населення, як особи з інвалідністю внаслідок Другої світової 

війни, жінки, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» розглядалися   в першу 

чергу і особисто  міським головою. Також  розглядаються особисто міським головою   

колективні   звернення   жителів міста. 

Проводяться засідання постійно діючих комісій з питань розгляду звернень 

громадян. Проведено 38 засідань робочої групи з питань нарахування матеріальної 

допомоги по програмі «Турбота» та 28 засідань постійної комісії з питань ефективного 

використання земель всіх форм власності.  

З метою оперативного інформування жителів міста по вирішенню питань щодо 

звернень громадян міським головою, заступниками міського голови, посадовими особами 

місцевого самоврядування було проведено 24 прес-конференцій з представниками міських 

засобів масової інформації. 

В засобах масової інформації та на офіційному ВЕБ-сайті Білоцерківської міської 

ради 20  разів було оприлюднені звіти про прийоми міським головою. 

З метою отримання кваліфікованої юридичної допомоги та захисту законних прав 

та інтересів, відповідно до статті 381 Закону  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Програми щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права 

до надання безоплатної первинної правової допомоги в місті Біла Церква на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 29 

листопада 2018 року №3049-60-VІI,  жителі міста мають можливість отримати безоплатну 

правову допомогу, що надається фахівцями Білоцерківської міської громадської 

організації «Правова єдність» за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55, 

Білоцерківський офіс Мережі правового розвитку. 

 

5. Робота з кадрами 
Станом на 31 грудня  2018 року  підготовлено: 

-  301 розпорядження міського голови з питань призначення, переведення, 

преміювання, присвоєння рангів та звільнення працівників;  

Найменування питання Кількість звернень 

2017 рік 2018 рік 

Аграрна політика і земельні відносини 317 196 

Транспорт і зв'язок 108 128 

Соціальний захист 4173 3088 

Комунальне господарство 664 683 

Житлова політика 276 64 
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- 391 розпоряджень з питань надання відпусток працівникам виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради та керівникам комунальних підприємств міста;  

 - 244 – з питань відряджень працівників виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради; 

  -189 – з питань нагородження грамотами та подяками  виконавчого комітету 

міської ради, відзнаками міського голови  та грошовими преміями. 

  У січні 2018 року підготовлено та затверджено графік відпусток працівників 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Ведеться постійний контроль за його 

дотриманням та повідомленням працівників про  початок відпустки. 

    Добір та розстановка кадрів проводилась на конкурсній основі. Участь у 

конкурсі взяли 187 осіб.  На службу в органи місцевого самоврядування всього прийнято 

91 осіб в тому числі:       

- за результатами конкурсу – 65 осіб;  

  - з кадрового резерву – 5 осіб     

 - на умовах строкового трудового договору – 23 особи;  

Семеро кандидатів на заміщення вакантних посад за рекомендацією конкурсної 

комісії, зарахований до кадрового резерву. 

Відповідно до розпорядження міського голови від 18 грудня.2018 р. № 543-К 

“Про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування,що працюють у 

структурних підрозділах виконавчого комітету Білоцерківської міської ради” у лютому-

березні 2018 року проводилась атестація  посадових осіб місцевого самоврядування, які 

працюють у виконавчому комітеті міської ради, з метою підвищення ефективності   

діяльності посадових осіб місцевого самоврядування та відповідальності за доручену 

справу, забезпечення органів виконавчої влади фахівцями високої кваліфікації. 

Атестації підлягали 161 особа, з них:  вважаються атестованими -145 

осіб,підлягають повторній атестації протягом року – 16 осіб. 

Також, на контролі перебуває питання підвищення кваліфікації посадових осіб 

місцевого самоврядування. Протягом 2018 року направлялись в Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській обласній 

державній адміністрації та в інші заклади працівники виконавчого комітету міської ради 

та його структурних підрозділів для підвищення їх кваліфікації відповідно до планів-

графіків навчань посадових осіб місцевого самоврядування.  Станом на 31 грудня  2018 

року підвищили кваліфікацію  81 посадова особа місцевого самоврядування, протягом 

поточного року у відділах і управліннях виконавчого комітету міської ради пройшли 

практику 5 студентів вищих навчальних закладів. 

Ведеться  робота щодо військового обліку військовозобов’язаних і призовників. У 

січні 2018 року підготовлено та подано  звіт про чисельність працюючих та заброньованих 

військовозобов’язаних у  виконавчому комітету Білоцерківської  міської ради 

 

6. Фінансові ресурси 
  Доходи: 

Рішенням  Білоцерківської міської ради  від 21.12.2017р. №1880-43-VIІ бюджет 

міста  на  2018 рік було затверджено по доходах і  видатках  в сумі  1 831 436 616 грн.,  у 

тому числі:  власні доходи  загального  фонду – 776 161 336 грн., міжбюджетні 

трансферти загального фонду (субвенції) – 1 018 403 800 грн.,  доходи спеціального фонду 

– 36 871 480 грн. (у т.ч. бюджет розвитку – 5 290 000 грн.). 

У процесі виконання бюджету за 2018 рік план доходів загального фонду  було 

збільшено на  102 683 990 грн., у тому числі за рахунок: 

-  перевиконання плану доходів більше, ніж на 5% (п.7 ст.78 БК України) -  на  38 682 480 

грн.; 
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-  збільшення міжбюджетних трансфертів – включення до складу доходів дотації на 

передані    

   видатки з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  в сумі 17 835 300 грн.; 

-  збільшення міжбюджетних трансфертів - субвенцій з державного та обласного бюджетів 

– на   46 166 210 грн.  

За даними казначейського звіту фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету м. 

Біла Церква станом на 1 січня  2019 року склав  1 983 854 330 грн., у тому числі доходи 

загального фонду –  1 924 051 071 грн., спеціального фонду – 59 803 259 грн.  

Без урахування  міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського 

бюджету за 2018 рік надійшло 844 507 161 грн., що складає 103,6%  плану на звітну дату 

(перевиконання становить 29 663 345 грн.). У порівнянні з 2017 роком  доходи загального 

фонду зросли на  17,1%,  або  на 123 241 317 грн.  

 Домінуючу позицію в струтурі доходів загального фонду бюджету займає 

«Податок та збір на доходи фізичних осіб» (до бюджетів міст обласного значення 

зараховується 60% надходжень ПДФО). Станом на 1 січня 2019 року його частка у складі 

доходів загального фонду становить 58,7%. За 2018рік надійшло 495 644 327 грн. 

зазначеного податку, що на 2,7%, або на 12 910 416 грн. більше плану на рік з 

урахуванням змін. У порівнянні з 2017 роком надходження ПДФО зросли на 18,8 %, або 

на 78 370 971 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» (16,8% в структурі надходжень загального фонду) - за 2018 рік 

надійшло 142 098 437 грн., що на 3,7%, або на 5 024 042 грн. більше плану та на 17,2%  

(20 847 987 грн.) більше, ніж за відповідний період минулого року. Зростання надходжень 

обумовлене збільшенням розрахункових базових показників - прожиткового мінімума для 

платників 1 групи та мінімальної заробітної плати для платників 2 групи  при збереженні 

діючих з 2017 року ставок оподаткування (відповідні значення - 8% та 15%) згідно з 

рішенням Білоцерківської міської ради від 29.06.2017р. №951-34-VII «Про встановлення 

місцевих податків і зборів у м.Біла Церква на 2018 рік»; 

- «Акцизний податок» (11,4% у структурі доходів загального фонду) – за  2018 рік 

надійшло 96 264 938 грн., що на 6,7%, або на 6 057 378 грн. більше уточненого плану на 

рік. У порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 16,3%. У тому числі,  «Акцизний 

податок з реалізації підакцизних товарів» (алкоголь, тютюн) склав 53 775 880 грн., що на 

1,8% більше плану та на 7,6% більше минулорічного показника; 

- «Плата за землю» (7,3% у структурі доходів загального фонду) – за звітний 

період надійшло 61 950 369 грн., що на 3,3% (1 950 369 грн.) більше плану та на 12,8% 

(7 010 091 грн.) більше фактичних надходжень за 2017 рік. Визначальним чинником 

зростання плати за землю є нормативна грошова оцінка землі (НГО). Відповідно до закону 

України від 07.12.2017р. №2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України» 

встановлено, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення дорівнює 1,0, тобто при розрахунку плати за 

землю у 2018 році  НГО не індексувалась; 

-  «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (2,4% в структурі 

доходів загального фонду)  -  за звітний період надійшло 20 533 360 грн. Річний план 

виконано на 112,8%, темп росту – 160,1%; 

- «Плата за надання адміністративних послуг» (1,3% в структурі доходів 

загального фонду) – надійшло 11 215 296 грн., що на 7,3% менше плану, але на 10,8% 

більше, ніж за попередній рік. Головними чинниками росту надходжень є  збільшення 

величини прожиткового мінімуму, що є базовим показником для розрахунку плати за 

надання адміністративних послуг, а також зростанням попиту на отримання паспортів 

громадянина України для виїзду за кордон (за 2018 рік від управління Державної 
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міграційної служби України у Київській обл. до бюджету міста надійшло 6 282 487 грн., 

що на 25,8% більше, ніж за 2017 рік; 

- «Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності» - між Білоцерківською 

міською радою та ТОВ«Білоцерківвода»  25 березня 2013 року  був укладений договір про 

передачу в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал». За               

2018 рік надійшло 3 555 000 грн. концесійних платежів (0,4 % в структурі доходів 

загального фонду). Річний план виконано на 88,9%. Концесійні платежі розраховуються 

концесіонером за підсумками кварталу Невиконання плану пояснюється зменшенням 

вартості об’єкта концесії у IV кварталі 2017 року згідно з додатковими угодами до 

концесійного договору;  

- «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» - відповідно  

до      п.12 рішення   Білоцерківської міської ради від 21.12.2017р. №1880-43-VIІ «Про 

бюджет м. Біла Церква на 2018 рік» між міським фінансовим управлінням Білоцерківської 

міської ради  та ПАТ КБ «Приватбанк» було укладено договір банківського строкового 

вкладу від 14.02.2018р. №773462 про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету 

міста на вкладному (депозитному) рахунку банка. За  2018 рік до бюджету міста надійшло 

процентів на вклад в сумі  3 103 329 грн.  (0,4% в структурі  доходів загального фонду); 

- «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності» та «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» (разом – 0,3% в 

структурі доходів загального фонду) - за 2018 рік 21 комунальне підпримство (67,7% від 

загального їх числа) сплатило до бюджету міста 1 765 030 грн. податку на прибуток (план 

виконано на 141,2%, темп росту – 339,1%). Норма щодо зарахування 15% частини чистого 

прибутку комунальних підприємств до  бюджету міста затверджена рішенням 

Білоцерківської міської ради від 28.01.2016року.              №58-05-VII. За звітний період 20 

комунальних підприємств сплатили до бюджету міста 433 138 грн. частини чистого 

прибутку (план виконано на 123,8%, темп росту - 134,5%); 

- «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» (0,2% в структурі 

доходів загального фонду)  - за 2018 рік надійшло 1 512 872 грн., що на 12,1% більше 

плану, темп росту – 83,6%. 

Загальна сума «Місцевих податків і зборів», до яких належать «Плата за землю», 

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», «Єдиний податок», 

«Транспортний податок», «Туристичний збір» та «Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності до 1.01.2015 року» за 2018 рік складає 225 916 953 грн. (26,8% 

в структурі  доходів загального фонду).  

За 2018 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 59 803 259 грн., у 

тому числі без урахування власних надходжень бюджетних установ – 11 923 085 грн., що 

на 47,9% більше плану та на 46,3% більше, ніж за 2017 рік.  

До бюджету розвитку  надійшло 9 635 043 грн. План виконано на 182,1%, темп 

росту – 251,4%. Збільшення відбулось завдяки надходженням від продажу землі та від 

відчуження комунального майна (разом – 77,3% в структурі бюджету розвитку). 

За оперативними даними ГУ ДФС в Київській обл. сума податкового боргу до 

бюджету міста станом  на 1 січня 2019 року складає 29 544,6 тис.грн. Найбільшими 

складовими в структурі заборгованості є плата за землю (23,5%), єдиний податок (12,4%), 

ПДФО (11,4%). В порівнянні з початком 2018 року заборгованість зросла на 91,1%.  

 За  2018 рік до бюджету міста надійшло 1 079 543 910 грн. офіційних 

трансфертів  від органів державного управління, у тому числі дотація на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я – 17 835 300 грн., субвенції з державного та обласного бюджетів – 1 061 708 610 

грн, з них 35,3% - освітня та медична субвенції.  
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Видатки: 

Річні планові показники по видатках та кредитуванню місцевого бюджету                   

на  2018 р. затверджені в сумі 1 700 346 081   грн.  

За даними казначейського звіту фактичне виконання видаткової частини бюджету 

міста за підсумками  2018 р. склало – 1 689 055 078 грн. або  99,3 % уточненого плану за 

звітний період. Виконання бюджету міста за виключення субвенцій з державного 

бюджету ( крім освітньої та медичної) становить  1 105 819 293 грн. або 99,2 %.  

Видаткова частина загального фонду місцевого бюджету характеризується такими 

даними: 

- державне управління – 74 910 578 грн. 

- освіта – 508 769 547 грн. 

- охорона здоров»я – 295 508 136 грн. 

- соціальний захист – 639 173 644 грн. 

- культура -50 336 830 грн. 

- фізична культура та спорт – 29 157 011 грн. 

- житлово-комунальне господарство -85 308 773 грн. 

- інші видатки – 5 890 559 грн. 

 В структурі видатків найбільшу питому вагу  складають видатки на утримання 

установ  соціально-культурної сфери міста  -  939 709 383  грн. 

Фінансування бюджетних установ проводилось з першочерговим направленням 

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

плату з нарахуваннями направлено 812 055 069 грн. або 73,4 % ;  медикаменти – 8 357 561               

грн. або 0,8 %; харчування – 26 495 876 грн. або 2,4 %; на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв  - 91 237 601 грн. або 8,3% на  інші видатки – 167 673 186 грн. або 15,1%                         

від загального обсягу видатків. 

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, з урахуванням внесених змін на         

2018 р. затверджені в сумі 317 718 422  грн. Касове виконання становить  -306 509 924 грн. 

за такими напрямами: 

- власні надходження бюджетних установ – 46 698 227 грн.; 

- бюджет розвитку -285 929 083 грн., з них кошти державного бюджету - 

54 975 987 грн., обласного бюджету -19 419 521 грн., місцевого бюджету -

180 969 927 грн.; 

- цільові фонди – 619 252 грн.; 

- охорона навколишнього природного середовища – 3 239 958 грн. 

Міжбюджетні трансферти 

Виконання бюджету в частині офіційних трансфертів, а саме субвенцій з 

державного та обласного  бюджету за 2018 р. по загальному  фонду становить               

1 047 779 955  грн., в тому числі: 

-   освітня субвенція – 200 157 990  грн.; 

-   медична субвенція – 186 824 769 грн 

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

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

вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 379 800 389 грн.; 

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та 

скрапленого газу – 47 073 грн.; 

-  виплата допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям – 199 075 950  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» - 758 492  грн.; 
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- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 

– 4 426 037   грн.; 

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –          

1 784 232 грн. 

- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти              

«Нова українська школа» - 3 622 046 грн. 

- виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

учасникам АТО – 7 893 195 грн. 

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

40 416 381 грн. 

            -    інша субвенція з обласного бюджету – 22 973 401 грн. 

 

7. Інвестиційна діяльність 
Біла Церква – кредитоспроможне та інвестиційно привабливе місто. 

Влітку 2018 року 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. 

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.  

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

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

Спостерігається чутливість до впливу інвестиційних ризиків.  

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

інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста Біла Церква склав 27 233,9 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.  

 Динаміка прямих іноземних інвестицій  в економіку м. Біла Церква 

                                                                                     млн. грн. 
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Проект створення Міжнародного аеропорту «Біла Церква» 

Дуже важливо, що перспективи створення логістичного хабу з урахуванням 

існуючого аеродрому, дорожніх і залізничних сполучень  у місті Біла Церква 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. 

Отже, на сьогоднішній день одним з пріоритетних проектів міста є створення 

мультимодального транспортного вузла на базі "Білоцерківського вантажного авіаційного 

комплексу" та авіаремонтного заводу, який діє вже понад 90 років.  Головними 

пріоритетами на 2019 рік є: відкриття міжнародного пункту пропуску через державний 

кордон в аеропорту «Біла Церква», запуск міжнародних авіаційних вантажних перевезень 

за участі приватних партнерів з логістичного бізнесу, подвійне зростання кількості рейсів 

для технічного обслуговування і ремонту повітряних суден в ангарах аеропорту, 

залучення нових авіакомпаній під постійне базування. 

Загальна вартість Проекту за підрахунками європейських експертів становитиме 67 

млн дол. при вкладанні впродовж 3-х років, після цього вже можна буде говорити про 

окупність капіталовкладень. 

Інвестиції групи компаній «Біофарма» 

Входить в десяток найбільших українських виробників медичних препаратів та 

єдиний виробник препаратів крові на пострадянському просторі. 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.  

 Фармацевтична компанія «Біофарма» випускає більш як 20 імунобіологічних 

препаратів з донорської крові, препарати, отримані за технологією рекомбінантних ДНК і 

пробіотиків. Завдяки впровадженню інноваційних підходів здійснюється експорт 

препаратів компанії у 36 країн світу. 

Фармацевтична компанія «Біофарма» у 2019 році планує:  

- Запустити в роботу новий завод фракціонування плазми. 

- Переробити 250 тонн плазми (гарантує потрапляння в топ 15 світових 

компаній). 

- Збудувати 4 плазмоцентри. 

- Почати масштабування ще у двох країнах далекого зарубіжжя. 

Проекти розвитку індустріальних парків 

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 закінчується 

будівництво заводу-виробника електроустановчих систем Plank Electrotechnic., який 
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планується ввести в дію в квітнф 2019 року.  Строк, на який створений індустріальний 

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

  Заявлений термін функціонування індустріального парку «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. 

8. Промисловість та інновації 
За даними Головного управління статистики у Київській області протягом 2018 

року в місті здійснювали діяльність 109 підприємств, які  мають виробничі потужності на 

території  міста Біла Церква і звітують  як промислові підприємства, що на 5 підприємств 

більше показників 2017 року (104). Позитивне значення 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 «1 квітня», товариства з 

обмеженою відповідальністю  «Фортіс-Фарма», що дає поштовх розвитку аграрної, 

переробної та хімічної галузі, легкої промисловості, розширенню експортного потенціалу 

міста. 

Обсяг реалізованої промислової продукції по місту за січень-грудень 2018 року 

становив 10 865,2 млн грн (9,5% від загальнообласного обсягу реалізації). Відповідно, за 

обсягом реалізованої продукції місто Біла Церква посідає друге  місце по Київській 

області.  

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. 

За наявними статестичними даними розподіл обсягу реалізованої продукції у 

відсотках за основними промисловими групами по місту Біла Церква склався таким 

чином: 
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У порівняння з попереднім роком 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 
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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. 

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 компанія «Росава», ТОВ 

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

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

«Білоцерківський завод «Трібо», , ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат», ПрАТ «ЖЛК-

Україна».  

«Маревен Фуд Україна» - лідер зовнішньоекономічної діяльності України  
Компанія «Маревен Фуд Україна», відома серед українців як виробник ТМ 

Роллтон, на ринку України вже понад 10 років та входить до складу великого 

міжнародного холдингу «Маревен Фуд Холдингз». За довгі роки роботи в Україні 

компанія заявила про себе як про цінного учасника економічної діяльності країни, який 

стрімко розвивається та за останні роки став лідером з виробництва та реалізації продуктів 

швидкого приготування. 

Компанія реалізує свою продукцію не тільки на ринку України, але й у більш ніж 

25 країнах світу,  має широку експортну мережу в країнах Європи та MENA (Близький 

Схід і Північна Африка). Серед головних досягнень компанії за час існування – стійке 

зростання частки ринку в Україні і європейських країнах у всіх продуктових категоріях, 

які виробляє компанія.  

Окрім лідерських позицій у ритейлі, своєю діяльністю компанія сприяє розвитку 

соціально-економічної ситуації в місті Біла Церква, де розташоване виробництво. 

«Маревен Фуд Україна» - один з найбільших платників податків у Київській області та 

лідер у поліпшенні соціальних стандартів співробітників. 

Діяльність «Маревен Фуд Україна» виходить далеко за рамки країни, що ще раз 

свідчить про високу якість продукції. Ще одним підтвердженням успішної діяльності 

«Маревен Фуд Україна» є результати щорічного дослідження економічної діяльності 

підприємств України, яке проводить та оголошує Міжнародний союз національних бізнес-

рейтингів. За його результатами, компанія «Маревен Фуд Україна» отримала статус 

«Лідера зовнішньоекономічної діяльності України» і посіла перше місце рейтингу в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності з 15%-м середньорічним приростом експортного 

бізнесу. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод пакувального обладнання 

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

співробітників, оновлений верстатний 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 
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орієнтована на розширення експортних ринків, тому щорічно приймає участь в 

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

Компанія «Росава»  

Лідером як на українському, так і на зарубіжному ринках стала модель автошини 

PREMIORRI  Via Maggiore.  

Продовжується реалізація програми модернізації виробництва: в травні 2018 року 

надійшла чергова партія нових форматорів-вулканізаторів "UZER MAKINA". Відповідно, 

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».  

ТОВ «Білоцерківський завод будівельних виробів «Моноліт»  

За роки свого існування підприємство розвивалося, освоювало виробництво нових 

видів продукції та налагодило ділові взаємовигідні стосунки з багатьма партнерами у 

різних регіонах України. Основний вид багаторічної успішної діяльності заводу – 

виробництво товарного бетону 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. 

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.   

9. Будівельна діяльність 
Освіта 

Профінансовано за рахунок  коштів бюджету розвитку 21 675,511тис.грн., 

субвенцій з обласного  бюджету 9 466,690 тис. грн.(співфінансування з місцевого 

бюджету 561,035 тис.грн.)., державного бюджету   7 303,0 тис. грн.. 

Виконано:  

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

-реконструкцію існуючої покрівлі з влаштуванням шатрової ДНЗ № 11 "Золотий ключик" 

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

-ремонт  спортзалу  та кабінету хімії ЗОШ №22;  

-ремонт санвузлів БНВО «Звитяга», санвузла ДНЗ №22 "Ластівка", вул. Першотравнева, 

59а;  

-заміну опалювальних приладів у окремих групах ДНЗ №3;  

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

-заміну вікон  на  енергоефективні   у приміщеннях  ДНЗ №1 ,ДНЗ№2 ДНЗ №15, ЗОШ №1, 

ДНЗ №25, частково – у ЗОШ №12, ЗОШ №6, ДНЗ №19, Гімназії №1; 

-ремонт вентиляційної системи харчоблоку  ДНЗ №22 "Ластівка", вул. Першотравнева, 

59а  та великого басейну ДЮСШ №1; 

-ремонт спортивного залу ЗОШ №20;  

-ремонт актових залів  ЗОШ № 9 та №11; 

-ремонт вхідної групи ЗОШ №17; 

-встановлено індивідуальні теплові пункти у 16-ти дошкільних навчальних закладах міста; 

-реконструкцію території БНВК (ЗОШ № 13-ДНЗ) по вул.Таращанська 18 з 

встановленням альтанок  та влаштуванням ігрової зони  на свіжому повітрі для діток 

перших класів. 

Розпочато роботи з реконструкції покрівлі ДНЗ № 21"Малятко" та системи 

пожежної сигналізації ЗОШ №11. 
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Розроблено проектно-кошторисну документацію для виконання капітального 

ремонту шести освітніх закладів. 

Особлива увага приділяється  фізичній підготовці дітей та молоді. На території 

навчальних закладів з’являються сучасні  спортивні майданчики. У 2018 році вже 

виконано  реконструкцію стадіонів зі штучним покриттям  (штучною травою) для 

мініфутболу з встановленням трибун на території ЗОШ 3, 4, 16,18. Влаштовано штучне 

покриття поля на території ЗОШ №17. 

Всього впродовж 2016-2018 років влаштовано 9 мініфутбольних полів  зі штучним 

покриттям (на території шкіл №3,4,5,6,16,17,18,21,22).  Розпочато реконструкцію полів на 

території ЗОШ №12,11 та БНВК (ЗОШ № 13-ДНЗ). Останніх два об’єкти реалізуються за 

державною програмою «будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах 

України». 

Завершено будівництво мультиспортивного майданданчика на території школи №7.  

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

баскетбол. В якості покриття використано спеціальне поліуританове покриття, яке 

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 Гімназії №1. 

Охорона здоров’я  
Профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку 4 520,693 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 по 

вул.І.Кожедуба, 155, розроблено проектно-кошторисну документацію для реконструкції 

амбулаторії по вул. Томилівська, 50/2 корпус 1.  

           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. 

Завершено ремонт покрівлі будівлі міської лікарні №3 по вул. Карбишева. 

 Соціальний захист 
Профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку 4 077,297 тис.грн.  

Виконано: 

- 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; 

- ремонт приміщень  першого поверху Білоцерківського центру комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю "Шанс" ( для інклюзивної освіти); 

- капітальний ремонт системи опалення КЗ БМР Клуб за місцем проживання 

"Прометей" по вул. Східна, 22. 

Культура 
Профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку 1 587,801 тис.грн., 

державного бюджету 300,0 тис. грн. 

Розпочато роботи по ремонту фасаду бібліотеки №8 по вул. Леваневського, 57  та 

музичної школи №2 по бул. Олександрійський, 86. 

Замінено вікна у школі мистецтв №5 по вул. Таращанська, 161 

Фізична культура та спорт 
Профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку 3 781,007 тис.грн., 

державного бюджету 945,624 тис. грн. 
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Значна увага приділяється дозвіллю маленьких мешканців міста. Впродовж 2018 

року замінено обладнання  12-ти дитячих майданчиків у дворах житлових будинків. Нові 

цікаві ігрові комплекси з’явились у дворах  житлових будинків за адресами: вул. 

О.Гончара, 2,  пров. Курсовий, 14а, вул. Таращанська, 163, 163а,161, вул. Вернадського,4, 

вул. Леваневського, 56а-68 , вул. Л.Курбаса, 5, вул. В.Стуса 50,52, Коновальця, 3, бул. 

Олександрійський, 99, вул. Ак.Кримського, 10. 

Комунальне господарство 

Профінансовано за рахунок  коштів бюджету розвитку  18 708,186 тис.грн., 

субвенцій з обласного  бюджету 9 952,831 тис. грн. (співфінансування з місцевого 

бюджету 962,157 тис.грн.)., державного бюджету   7 300,742 тис. грн.. 

 Продовжено роботи по влаштуванню пішохідної зони вздовж річки Рось до вул. 

Запорізька, частину якої освітлено сучасними парковими світильниками. 

Виконано роботи з реконструкції  ділянки алеї бульвару Олександрійський та 

частково роботи по благоустрою пішохідних алей бул. Грушевського та Княгині Ольги. 

Виконано: 

- реконструкцію внутрішніх 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); 

- реконструкцію  аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Героїв Небесної Сотні; 

- реконструкцію  каналізаційної насосної станції №7 з заміною мереж живлення за адресою 

вул. П. Запорожця, 244; 

- реконструкції котельні по вул. по вул. Павліченко, 20  та котельні по вул. О.Гончара (на 

80%); 

- роботи по оснащенню житлового фонду засобами обліку використання, регулювання 

теплової енергії  (41  житловий будинок); 

- ремонту нежитлових приміщень по вул. Сквирське шосе, 256;  

Розроблено проектно-кошторисну документацію для: 

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

- будівництва підземного пішохідного переходу через залізничну колію по вул.Східна; 

- будівництва притулку для тварин; 

- будівництва дороги від вул. Запорізька до вул. Річкова; 

- реконструкції мереж водовідведення з будівництвом каналізаційної насосної станції по 

пров. Водопійний перший; 

- реконструкції пл. Соборна та Привокзальна. 

 

10.Транспорт 
Міською радою та виконавчим комітетом міської ради прийнято ряд рішень, 

реалізація яких дозволила підвищити безпеку та комфортність пасажирських перевезень, 

замінити рухомий склад на транспортні засоби більшої пасажиромісткості, запровадити  

новітні електронні засоби для контролю за роботою громадського транспорту, обліку 

пасажирів та здійснення розрахунку за проїзд, 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.   

 У 2018 році  виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено 

мережу  міських автобусних маршрутів загального користування,  типовий договір на  

перевезення  пасажирів  на  автобусному  маршруті  загального користування. Рішенням 

міської ради затверджено Програму розвитку автомобільного транспорту міста Білої 

Церкви на 2018-2020 роки. 
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30 травня 2018 року організовано та проведено конкурс по визначенню  

перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах. Рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 12 червня 2018 року №259 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. 

Підготовлені та укладені договора з автоперевізниками, враховуючи поданий на 

конкурс рухомий склад та інвестиційні зобов’язання.  

Постійно контролюється виконання перевізниками умов Договору на перевезення 

пасажирів,  за підсумками проведених перевірок складаються  відповідні акти. 

Контролюється заміна рухомого складу на автобусних маршрутах, оформляються 

відповідні додаткові  угоди до Договору на перевезення пасажирів на  автобусних  

маршрутах загального користування. 

Організовується та координується робота мобільного додатку DozoR, за допомогою 

якого контролюється рух транспорту в режимі реального часу. 

Опрацьовуються звернення громадян, організацій, підприємств щодо організації 

пасажирських перевезень, в межах компетенції вживаються  відповідні організаційні 

заходи. 

Розроблено по-зупиночні графіки руху  всіх  автобусних  маршрутів загального 

користування. Графіки  руху  розміщено  на зупинках громадського транспорту «нового 

зразка». 

В місті сформувалась наступна структуру пасажирського транспорту: 

-Електричний транспорт – 24 одиниці тролейбусів обслуговує 6 маршрутів, 

загальною протяжність -  73 км. 

-Автомобільний транспорт – 241 одиниці рухомого складу обслуговує 19 

автобусних маршрутів, перевезення на яких за підсумками проведених конкурсів 

здійснюють підприємства-перевізники: 

Структура парку міського громадського транспорту  за рухомим складом:  

 КП БМР «Тролейбусне управління» - 43 од.        ( 17,8 %); 

 ПАТ «Білоцерківський автобусний парк» - 67од.   ( 27,8 %); 

 МПП «Діліжанс» - 12 од.                                            ( 4,97 %); 

 ТОВ «ЕПІТРАНС» - 15 од.                                         ( 6,22 %); 

 ПП «К-А-Н» - 46 од.        (19,0 %); 

 ТОВ «ТРАНССІТІ» - 58 од.                                        (24,0%). 

Автобусні маршрути загального користування №№4, 14, 17, 17А, 21, 22 

обслуговуются транспортними засобами марки «Богдан», «Атаман».   

Перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями здійснюється  

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

3, 11,  14, 16, 19, 21, 22 в загальній кількості – 27 одиниці. 

Весь рухомий склад  забезпечений приладами GPS-моніторингу, 

відеореєстраторами зовнішнього та внутрішнього спостереження. 

Транспортні засоби автобусних маршрутів №4, 11, 17, 19, 21  обладнані засобами 

візуального та звукового оголошення зупинок. 

КП БМР «Тролейбусне управління» 

На балансі підприємства – 24 пасажирських та вантажний тролейбус, 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. 

Тролейбуси в кількості 23 одиниці обладнані АСОП (автоматизованими системами 

оплати проїзду). 
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Встановлено прилади GPS -  мониторингу – 23 одиниці.  

Кількість тролейбусів обладнаних засобами візуального та звукового інформування 

про найменування зупинок – 3 одиниці. 

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. 

 

11. 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 

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 Агенство США з 

міжнародного розвитку (USAID) надало місту підтримку в розробці довгострокового 

плану розвитку теплових мереж, включаючи рекомендації щодо оптимізації 

централізованого теплопостачання та інтеграції мереж з метою  створення передумов для 

використання екологічно чистої та/або альтернативної енергії в централізованому 

теплопостачанні. Проект USAID допомагає місту придбати програмне забезпечення, на 

базі якого працюватиме геоінформаційна система, що забезпечить автоматизоване 
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управління, моделювання та діагностику теплових мереж в реальному часі та допоможе 

керувати системою централізованого теплопостачання в цілому. Для належного 

впровадження програмного забезпечення на підприємстві оператора централізованого 

теплопостачання міста. Проект проводить відповідне навчання для його працівників з 

використання програмного забезпечення, в тому числі навчальні поїздки до подібних 

підприємств в країнах Євросоюзу, що використовують обраний продукт, надасть технічну 

підтримку в процесі його впровадження на підприємстві. Також у рамках співпраці буде 

надано підтримку щодо організації обговорень, тренінгів та заходів для інформування 

громадськості про довгострокове планування, розвиток та оптимізацію мереж, 

диверсифікацію теплопостачання, довгострокове інвестиційне програмування.  

Закінчується реалізація проекту «Модернізація вуличного освітлення м. Біла 

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

кошти грантового кредиту НЕФКО. 

Встановлено 16 ІТП у дошкільних навчальних закладах Це дасть можливість 

більш раціонально споживати теплову енергію та забезпечить заклади в опалювальний 

період гарячим водопостачанням. 

 

12. Житлово-комунальне та дорожнє господарство, благоустрій міста 
Житлово-комунальне господарство 

        Житловий фонд міста Біла Церква складає 887 багатоквартирних  житлових будинків 

загальною площею 3,38 млн.кв.м. (676 – будинки, співвласники яких не обрали форму 

управління житловим будинком (послугу з утримання будинків та прибудинкової 

території надають КП БМР ЖЕК № 1, 6, 7 та Міська служба замовника), 158 - будинки 

ЖБК та ОСББ, 11 будинків – управлінські компанії, 38 – відомчі, 4 - самоуправління). 

         Станом на 01.01.19 р. у власність громадян передано шляхом приватизації  52,807 

тис. квартир загальною площею 2,9 млн.м2, що складає 95,9 % від загальної кількості 

квартир житлового фонду міста, в тому числі у гуртожитках  – 34,707 тис. м2. До категорії 

ветхого віднесено 10 житлових будинків міста загальною площею 2,8 тис.м2.  

Станом на 01.01.19 р. в м. Біла Церква створено 116 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, які утримують 129 будинків. 

       Пріоритетним напрямом для запровадження нових форм управління житловим 

фондом є оснащення багатоквартирних будинків засобами обліку, особливо щодо 

лічильників теплової енергії та холодного водопостачання.. 

      Проблемним залишається питання фінансування та модернізації ліфтів, що 

відпрацювали нормативний строк. У багатоквартирних житлових будинках  встановлено 

1063 ліфти, з яких 734 експлуатуються більше 25 років.  

       В 2018 році на капітальний ремонт житла виділено кошти в розмірі: 

- На капітальний ремонт житлового фонду -   1 336,0 тис. грн. ,  

- На капітальний ремонт  ліфтів – 2 949,28 тис. грн. ( в т.ч. цільовий фонд – 600 тис. 

грн.) 

     В 2018 році виконані  роботи по: 

- Капітальному ремонту  32 ліфтів на суму  – 2777,075 тис. грн. 

- Виконано експертне обстеження 16 ліфтів на суму – 66,0 тис. грн. 

- Виготовлено 32  ПКД на капітальний ремонт ліфтів на суму – 106,209 тис. грн. 

- Капітальному ремонту житлового фонду (в т.ч. ПКД) – 1335,92 тис. грн., в тому 

числі: 

б-р Грушевського,10, п.1 5 400,00 

вул.А.Шептицького,10 14 400,00 

вул.Некрасова,115, п.1,2 14 625,00 

вул.Леваневського,50/5, п.1 8 400,00 

б-р Грушевського,40, п.2 12 600,00 
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вул.Крижанівського, 8 13 200,00 

вул.Гайок, 228 5 400,00 

вул.Кримського,8, п.2 5 400,00 

вул.Леваневського,18, п.10 5 400,00 

вул.Тімірязева,18,п.6 5 400,00 

вул.Томилівська,50,50/1,50/2 122 252,84 

б-р Олександрійський, 157 28 403,60 

вул.Клінічна, 4/1 67 892,40 

вул.Шолом Алейхема,86 182 738,77 

вул.Таращанська,161,п.2 326 735,88 

вул.Героїв Чорнобиля,5/2 54 597,44 

вул.Тімірязева,16,п.3,4 16 485,44 

п-кт Кн.Володимира,3,п.1-3 446 583,93 

 

      

 За рахунок власних надходжень комунальних підприємств Білоцерківської міської ради 

житлово-експлуатаційних контор №1, 6, 7 та Міською службою замовника виконано  

роботи з поточного ремонту на суму 15 469 187,9 грн, в т.ч:  

Види робіт 
Всього 

Кількість Сума, в грн.  

Всього затрачено коштів:   15 469 187,9 

Малярно- штукатурні роботи в т.ч:   2 665 415,9 

Ремонт під'їздів 161 2 569 336,9 

Фарбування газопроводів 0 0,0 

Фарбування елементів благоустрою 424 96 079,0 

Покрівельні роботи в т.ч.:   4 281 209,9 

Ремонт покрівлі:            -м'якої 18 407 
3 258 910,9 

                                    - з а/ц листів 683 

Ремонт покриття з/б козирків балконів  427 170 476,8 

Ремонт а/ц  козирків балконів  1 240,0 

Ремонт міжпанельних швів 6 185 851 582,2 

Ремонт системи ХВП,ГВП,ЦО,ВБК в т.ч:   4 747 216,4 

Заміна труб  водопровідних Д 15-100 1 584 227 570,3 

Заміна труб  водопровідних з ПП Д 25-89 1 693 420 736,1 

Заміна засувок Д50-100 74 155 198,1 

Заміна вентилів Д 15-50 8 2 391,4 

Заміна кранів кул. Д15-50 5 297 2 800 384,2 

Заміна каналізаційних труб Д50-110 1 518 309 750,1 

Ізоляція трубопроводів 14 220 831 186,2 

Ремонт електромереж в т.ч:   1 647 135,4 

Заміна проводу  2 256 56 436,2 

Заміна кабелю  940 26 259,1 

Автоматів захисту 16-63А 447 204 158,8 

Установка  електролічильників 19 18 583,7 
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Ремонт силових частин ел. щитових 2 546 1 341 697,6 

Інші роботи:   2 128740,3 

з них:     

Установка дверей вхідних 39 190 492,2 

Установка пандусів 5 4 770,2 

Ремонт обладнання ліфтів 56 54 143,6 

Ремонт (установка) зонтів над входами у 

під'їзди  
19 35 513,0 

Ремонт оголовків ДВК 35 13 953,1 

Ремонт  штукатурки цоколів ,стін будинків 93/1188,7 254 974,3 

Ремонт відмощень,сходів, ганків 105/1247,5 403 474,8 

Ремонт балконних плит 0 0,0 

Теплоізоляція горищних перекриттів 337 18 600,0 

Ремонт вхідних тамбурів будинків 42 146 317,0 

Ремонт елементів благоустрою 1 013 1 006 502,1 

       

Відповідно до Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, житлово-будівельних кооперативів у місті Біла Церква на 2017 - 2020 роки  у 

2018 році з міського бюджету відшкодовано 2550,00 тис. гривень, залучених учасниками 

програми на впровадження енергоефективних заходів за заявами шести ОСББ. 

 

Благоустрій та утримання  міста 

Шляхово-мостове господарство 

В сфері благоустрою м. Біла Церква обліковується 303 дороги, загальною протяжністю 

453 км., в тому числі з твердим покриттям 316 км. з удосконаленим покриттям 143 км. 

Протяжність мереж вуличного освітлення складає 339,4 км і нараховує 9499 

світлоточок, в тому числі: енергозберігаючих (натрієві лампи ДНАТ) – 3967 шт., LED – 

3407 шт., лампи розжарювання – 2125 шт., прожектори – 25 шт.  має 85 пунктів 

включення. 

За 2018 рік виконані роботи по благоустрою міста на суму 112 391,065 тис. грн., в 

тому числі на: 

- поточний ремонт вулиць 38 072,3 м2 – 19 855,97 тис. грн.; 

- відновлення 5694 м2 дорожньої розмітки – 1 523,647 тис. грн.; 

- поточний ремонт прибудинкової території 5740 м2 – 3 000,575 тис. грн.; 

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

- утримання зливової каналізації – 149, 973 тис. грн.; 

- очищення зливової каналізації – 194,031 тис. грн.; 

- послуги з відкачування стічних вод в м. Біла Церква – 186,322 тис. грн.; 

- послуги з відведення стічних вод в м.Біла Церква – 179,395 тис. грн; 

- послуги з відкачування мулу в м.Біла Церква – 194,983 тис. грн.; 

- встановлено 147 дорожніх  знаків на суму 364,706 грн, 

- поточний ремонт та утримання світлофорних об’єктів – 574,455 тис. грн.; 

- утримання  мереж вуличного освітлення – 3 500,0 тис. грн; 

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

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

- консультаційні послуги з управління проектом -198,0 тис.  грн.; 

- транспортні послуги – 10,2 тис. грн.; 

- поточний ремонт в"їздних знаків та пам’ятників – 39,5 тис. грн.; 
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- послуги комбіновані,щодо ліквідації аварійних ситуацій на різних об’єктах 

благоустрою – 176,6 тис. грн.; 

- капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. ПКД) 8308 м2 на суму 8 360,28 тис. грн.; 

- капітальний ремонт доріг (в т.ч. ПКД) 33 117 м2 на суму 19 125,55 тис. грн.; 

- капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів (в т.ч. ПКД) 14 012 м2 на 

суму 13 383,42 тис. грн.; 

- капітальний ремонт мостів та шляхопроводів (в т.ч. ПКД) – 18 312,526 тис. грн.; 

- капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (в т.ч. ПКД) – 838,52 тис. 

грн.; 

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

21,487 тис.грн.; 

- капітальний ремонт об’єктів кладовищ (в т.ч. ПКД) – 1 435,402 тис.грн.; 

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення – 1 517,243 тис. грн.; 

- реконструкція світлофорних об"єктів (в т.ч. ПКД) – 264,004 тис. грн.; 

- будівництво світлофорних об"єктів (в т.ч.ПКД) – 89,794 тис. грн.; 

- реконструкція тротуарної частини  (в т.ч. ПКД) 3256 м2  – 4 262,012 тис. грн.; 

- реконструкція скверу на масиві Таращанський (в т.ч. ПКД) – 1 265,187 тис. грн.; 

- реконструкція зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД) – 1 

141,97 тис. грн.; 

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

шляхом технічного переоснащення (кредит по проекту НЕФКО) – 12 409 465,11 

грн. 

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

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

бюджет) -  675,518 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. 

- виконано капітальний ремонт  7 доріг по місту ( 18259 кв. м) відповідно до 

програми співфінансування з обласним бюджетом.  

 

 Освітлення 

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 01.01.2019 року 

встановлено 2318 світильників.  

              Озеленення 

Загальна площа всіх парків становить біля 31 га., площа міських скверів та садів — 

11,2 га., площа міських бульварів становить 22,3 га., зелені насадження спеціального 

призначення — 998,4 га. 

Для утримання зелених зон міста в належному стані та озеленення міської 

території в 2018 році використано з міського бюджету 4034,0 тис. грн. (косіння, 

прибирання від листя, посадка квітів 30613 шт. однолітніх та багаторічних насаджень, 

підстригання кущів тощо) 

Окрім того проводяться роботи по догляду за зеленими насадженнями, а саме: 

- видалення дерев 1393 ш та видалення пеньків 500 шт.– 4926,4. грн.; 

- обрізка дерев, в тому числі формовочна обрізка 1180 шт. 1356,2 тис. грн.; 

Контроль за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони 

о.Дитинства на площі  39,0 га – 63,4 тис.грн. 

Поточний ремонт доріжки на о. Дитинства – 194,9 тис.грн. 
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             Санітарне утримання 

За період з 01.01.2018 по 01.01.2019 р. з метою своєчасної підготовки і проведення 

санітарної очистки вулиць міста були проведені роботи на суму 22389,80 тис. гри. Це 

роботи по щоденному прибиранню міста, вивезення сміття з урн, очищення вулиць від 

снігу тощо. 

Окрім того для підтримки належного санітарного стану міста було: 

- придбано ємності для зберігання піщано-соляної суміші – 110,5 тис. грн.; 

- проводилися роботи по вологому прибиранню (полив доріг) – 75,8 тис.грн. 

- ліквідовано стихійних сміттєзвалищ – 511,9  тис. грн.;  

- очищено ґрунтових наносів з вулиць міста – 1986,2 тис. грн.; 

- одноразове прибирання об’єктів благоустрою, які не утримуються щоденно – 71,8 

тис.грн. 

- використано великогабаритні контейнери для збору сміття – 89,1 тис. грн.; 

- утримання біотуалетів (використовуються на прибережній смузі, парк Слави  та 

під- час загальноміських заходів) – 87,2 тис.грн. 

- придбано контейнерів для побутових відходів для використання під час проведення 

заходів– 39,0 тис. грн.; 

Виконано роботи з утримання та благоустрою 8 міських кладовищ, які мають загальну 

площу 47,2 га, а саме: 

- утримання кладовищ – 190,0 тис. грн.;  

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

- санітарне очищення кладовищ – 1296,9 тис.грн. 

- обслуговування кладовищ – 70,00 тис.грн. 

- поховання невідомих 26 осіб – 108,7 тс.грн. 

Єдиним місцем відпочинку на водних об’єктах (відповідно до рішення виконавчого 

комітету №214 від 10.06.2014р) в нашому місті  є Центральний міський пляж ( орієнтовно 

4га) в районі вул.Росьова, на утримання якого було використано суму 399,7 тис.грн– а 

саме:  

- утримання пляжу міста – 199,9 тис. гри. 

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

Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради проведено конкурс щодо 

виконання комплексу робіт по дегазації полігону твердих побутових відходів у місті Біла 

Церква. Полігон потребує впровадження комплексу робіт по дегазації оскільки є 

джерелом утворення біологічного газу звалищ. Для скорочення потрапляння біогазу з 

полігону ТПВ (ПТПВ) в атмосферу ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових 

відходів. Основні положення проектування» вводить обов'язковим здійснення заходів 

щодо дегазації ПТПВ, спрямованих на максимальний збір і утилізацію біогазу за рахунок 

примусового відкачування його з тіла ПТПВ і подальшої утилізації як палива для двигун-

генераторів з метою отримання теплової та електричної енергії. 

Переможцем конкурсу визначено компанію ТОВ «Кліар – Енерджі» 

 

Регулювання чисельності безпритульних тварин 

 Наразі в місті Біла Церква обрано метод регулювання чисельності "відлов-стерилізація-

повернення".  Після трьох днів перебування собаки, якщо волонтерам не вдалось 

прилаштувати її  у нову родину, його ідентифікують номерною  биркою  та вносять усю 

необхідну інформацію в базу даних http://animal-id.info та повертають на місце відлову під 

нагляд опікунів. Ознакою таких собак є кольорова кліпса на вусі (2018 рік біла), що 

свідчить про проходження усього комплексу зазначених процедур та внесення даних про 

тварину в електронну базу даних. 

- відлов блукаючих агресивних тварин 555 собак – 182,60 тис. грн.; 
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- підбирання трупів тварин 171 тварин– 48,5 тис. грн.; 

- стерилізація тварин 550 собак – 314,7 тис. грн.; 

З метою стимулювання мешканців до дотримання  Правил утримання тварин придбанно 

еко-пакети призначених для збору екскрементів тварин на суму 19,2 тис.грн.  Пакети 

розміщуються у відповідні бокси (21 шт), які розташовані в різних районах міста. 

Для контролю за виконанням вищевказаних робіт, було придбанно програмне 

забезпечення на суму 30,00 тис.грн. Данний продукт є в загальному доступі за 

посиланням: http://bcdjkg.org/  

Інші роботи з утримання міста 

В місті є в наявності громадські шахтні колодязі та насосні колонки. Станом на 

1.01.2019 року виявлено та нанесено на інтерактивну карту міста – 282 колодязя. 

Білоцерківським міськрайонним відділом лабораторних досліджень проводяться 

дослідження стану води в даних криницях, з метою попередження мешканців про її 

якість. 

Для покращення якості води в громадських колодязях проводилися наступні роботи: 

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

- очищення  колодязів – 121,6 тис. грн.; 

- придбано 150 шт попереджувальних інформаційних табличок, на суму 6,75 тис.грн. 

З них встановлено 62 шт. на суму 2,8 тис.грн.( які інформують, що вода в даному джерелі 

не відповідає вимогам якості) 

- Окрім того, Департаментом ЖКГ проводяться роботи по підготовці та святковому 

оформленню міста, а саме: 

- придбання та виготовлення стендів, щитів,плакатів та інше – 88,5 тис. грн.; 

- придбання декоративних виробів – 134,9 тис. грн.; 

- створення та розміщення інформаційної продукції – 98,3 тис. грн.; 

- святкове оформлення міста – 199,6 тис.грн. 

- придбання садових лавок – 68,4 тис.грн. 

Проведено ремонт пам’ятників Чорнобильський Дзвін та Стела в п.Слави на суму – 

72,1 тис.грн 

Розроблено та затверджено рішенням Білоцерківської міської ради схему вело- 

інфраструктури міста – 179,6 тис.грн. 

 

13. Квартирний облік у місті 
          З січня по грудень 2018 року розглянуто 623 звернення громадян з проханням 

забезпечити житлом - квартирою або кімнатою в гутожитках міста, видачу довідок про 

постановку на квартирний облік та перебування на квартирному обліку.  

648 особам надано усні консультації на особистих прийомах у відділі. 

      Взято на облік для поліпшення житлових умов за період з січня по грудень 2018 року – 

72 сім’ї та одиноких громадян. 

      За період з січня по грудень 2018 року 41 сім’я учасників, інвалідів та сімей померлих 

ветеранів АТО стали на квартирний облік.  

      Програма забезпечення жителів  міста Біла Церква муніципальним  житлом на 2013 -

2018 роки, розроблена в 2013 році та прийнята та затверджена рішенням сесії 

Білоцерківської міської ради від 24 вересня 2015 року № 1576-79-VI. 

      Право на участь у Програмі мають працівники установ та організацій, які утримуються 

за рахунок коштів з державного та місцевого бюджетів та які постійно проживають у Білій 

Церкві та потребують поліпшення житлових умов. 

      В 2018 році за рахунок Бюджетних коштів по Програмі забезпечення жителів  міста 

Біла Церква муніципальним  житлом на 2013 -2018 роки затвердженою рішенням міської 

ради від 24 вересня 2015 року № 1576-79-VІ надано 29 кімнат за адресами : вул. Шолом - 

Алейхема, 82 та Шолом - Алейхема, 86.  

http://bcdjkg.org/
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Для отримання ефективного інструменту закріплення кваліфікованих кадрів в 

закладах бюджетної сфери міста Біла Церква та в міських комунальних підприємствах, 

створення додаткових стимулів для працевлаштування молодих спеціалістів у місті Біла 

Церква, сприятливих умов для забезпечення житлом пільгових категорій громадян, 27 

грудня 2018 р. за № 3195-63-VII  була прийнята та затверджена рішенням сесії 

Білоцерківської міської ради Програма забезпечення жителів  міста Біла Церква 

муніципальним  житлом на 2019 -2024 роки. 

Протягом року було видано ордерів на 38 квартири: 4-службових квартири та 34-

для постійного проживання за кошти МО ЗСУ. За кошти ДСНС було придбано та надано 

1 службову квартиру. Також було видано 53 ордери на кімнати в гуртожитках міста. 

 

14.Охорона навколишнього природного середовища 
В галузі природоохоронної сфери основні зусилля були спрямовані на реалізацію 

екологічних програм, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради з питань 

охорони навколишнього природного середовища та впровадження заходів, спрямованих 

на зменшення техногенного забруднення довкілля міста, а саме: 

 – впровадження заходів з Комплексної Програми охорони довкілля в місті Біла 

Церква на 2018 рік; 

– виконання першочергових екологічних заходів по зниженню техногенного 

впливу на навколишнє середовище міста підприємствами, установами та організаціями 

міста; 

– проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією несанкціонованих сміттєзвалищ 

прибережних смуг р. Рось та р. Протока; 

– впровадження заходів по охороні водних ресурсів міста; 

– проведення заходів з екологічної освіти населення міста; 

– організація та проведення природоохоронних акцій серед дорослого і дитячого 

населення міста. 

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: 

- виконаний комплекс санітарно-екологічних робіт по благоустрою та 

упорядкуванню території острова «Дитинство»; 

- виконані роботи по капітальному ремонту: «Роботи з поліпшення технічного 

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

Київської області»; 

- виконані роботи по розчистці від сміття, очерету та рослинності прибережної смуги 

р. Рось від дерев’яного моста до вул. Річкова; 

- виготовлена проектно-кошторисна документація  на об’єкт «Будівництво станції 

прийому рідких відходів від асенізаційного транспорту на каналізаційних очисних 

спорудах ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»;  

-  виконані роботи по коригуванню проектно-кошторисні документації по 

об’єкту: «Покрашення  гідрологічного режиму та екологічного стану річки Протока від вул. 

Крутогірна до вул. Івана Кожедуба (колишня Петра Запорожця) з метою захисту від 

підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в м. Біла Церква Київської області 

(реконструкція)»; 

- передано на утилізацію ртуть-вмісни відходи (4500 шт. відпрацьованих 

люмінесцентних ламп), відповідно до заявок бюджетних установ міста; 
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- 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; 

- придбані 5-ть біотуалетів для встановлення їх на територіях прибережних смуг 

водних об’єктів та паркових зон міста. 

За рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього середовища  

виконані роботи по реконструкції обвідного каналу навколо острова «Дитинство». 

Здійснення заходів із захисту від підтоплення та затоплення територій м. Біла Церква. 
 

15. Землекористування 
За 2018 рік укладено: 

- 71 договір оренди землі на загальну суму річної орендної плати за земельні ділянки 

в розмірі 2551,57 тис. грн; 

- 69 додаткових угод до договорів оренди землі про їх поновлення на новий строк 

відповідно до вимог ст.33 Закону України «Про оренду землі»; 

- 37 додаткових угод до договорів оренди землі про їх припинення з підстав, 

визначених ст. 141 Земельного кодексу України; 

- 124 договори про встановлення особистого строкового сервітуту на загальну суму 

річної плати за земельні ділянки в розмірі 406,24 тис. грн.; 

- 11 договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки на суму 249,14 тис. грн. 

За період 2018 року укладено 9 договорів купівлі-продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення загальною вартістю 4 683,84 тис. грн. 

За звітний період міською радою було прийнято 940  рішень із земельних питаннях. 

16. Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування  
 В 2018 році виконавчим комітетом було  змінено  підхід до процесу об’єднання 

прилеглих територіальних  громад в об’єднану Білоцерківську громаду. 

 З набранням чинності Закону України  від 3 квітня 2018 року  № 2379-VIII «Про 

внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" 

щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних 

громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення» та 

відкриттям перспективи добровільного ПРИЄДНАННЯ до спроможних територіальних 

громад, а такими автоматично визнаються міста з статусом місто обласного значення для 

міста Біла Церква відкрились нові перспективи. 

Вказані зміни в законодавстві  дозволяють вже не кількісно збільшувати об’єднані 

громада, а в першу чергу якісно. Це означає, що громада може приєднати одну дві 

громади, що не здійснить велике ресурсне навантаження на місто обласного значення 

проте це підвищить якість надання послуг в приєднаних громадах: створення опорних 

шкіл, ЦНАПів, Центрів безпеки громадян, дитячих садків, розбудова дорожньої 

інфраструктури, якісної первинної медицини тощо. 

Таким чином, міським головою, було ініційовано звернення до Піщанської, 

Пилипчанської та Дроздівської сільських рад, щодо розгляду перспектив добровільного 

приєднання вказаних громад до міста Біла Церква. 

Станом на кінець 2018 року зацікавленість в добровільному приєднанні висловила 

Піщанська сільська рада, яка звернулась з листом щодо розгляду на сесії міської ради 

питання погодження намірів про приєднання територіальної громади Піщанської сільської 

ради до територіальної громади міста Біла Церква. Вказана ініціатива одноголосно була 

підтримана депутатським корпусом Білоцерківської міської ради. 

Також зацікавленість в добровільному приєднанні висловили жителі громад сіл 

Скребеші та Храпачі Білоцерківського району. 
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Наразі Піщанською сільською радою приймаються необхідні процедурні рішення, 

проходить процес обговорення в громаді добровільного приєднання Піщанської сільської 

громади до міста Біла Церква. 

Окрім того, виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради надані до 

Київської обласної державної адміністрації пропозиції, щодо розробки перспективного 

плану формування об’єднаної Білоцерківської  територіальної громади, що розробляється 

департаментом містобудування та архітектури Київської обласної державної 

адміністрації. 

17. Зовнішньоекономічна діяльність 
Зовнішньоекономічною діяльністю в місті займається більше 80 підприємств 

різних форм власності, які мають зовнішньоекономічні зв’язки з підприємствами більш 

чим 45 країн світу, а саме 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, 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).  

Обсяг експорту товарів в 2018 році 120 726,6 тис.дол. США, імпорту – 221 767,3 

тис.дол. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року експорт склав 99,1%, імпорт – 

111,71%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 101 040,7 тис.дол. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,54. 

Обсяг експорту послуг становив 1 797,1 тис.дол. США, імпорту – 4 443,1 тис.дол.  

Порівняно з 2017 роком експорт зріс на 23,5%, імпорт - на  18,7%. Негативне сальдо 

зовнішньої торгівлі послугами склало 2 646,0 тис.дол. Коефіцієнт покриття експортом 

імпорту становив 0,40. 

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; машини; зернові культури; одяг та 

додаткові речі до одягу, трикотажні; меблі; продукти переробки овочів.  

Основні торгові партнери міста в експортному розрізі - Білорусь, Казахстан, 

Німеччина, Азербайджан, Молдова, Словаччина, Румунія, Корея, Індія, Литва, Китай. 

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

різноманітна хімічна продукція; палива мінеральні; текстильні матеріали; вироби з чорних 

металів; фармацевтична продукція; пластмаси, полімерні матеріали; органічні хімічні 

сполуки.  

Основні країни-імпортери: Білорусь, Китай, Німеччина, США, Польща. 

Найактивнішими підприємствами-експортерами міста Біла Церква  в 2018 році є: 

1. Група компаній «Росава» («Преміоррі») - шини для легкових автомобілів, шини 

для вантажного та пасажирського транспорту, с/г техніки. 

2. Товариство з  обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Україна» - картопля 

приготовлена, вироби макаронні, приправи та прянощі змішані. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичний завод «Біофарма» - 

фармацевтичні препарати. 

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Білоцерківський завод «Трібо» - 

гальмівні накладки, фрикційні колодки, вирубні вироби. 

5. Білоцерківське учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих 

– розетки, вимикачі автоматичні, запобіжники. 

6. Товариство  з  обмеженою відповідальністю «Завод пакувального обладнання 

«Термопак» - комплексні лінії розливу, етикетування, пакетування, конвеєрні системи. 

7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Білоцерківхлібопродукт» - борошно 

пшеничне, крупа гречана, комбікорм. 
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8. Приватне акціонерне товариство «Білоцерківський консервний завод» - овочі 

консервовані. 

З метою нарощування експортного потенціалу за результатами робочої поїздки 

делегації міста до Польщі  на базі КП БМР « Агенція Стратегічного розвитку Білої 

Церкви» польськими спікерами проведено триденний семінар для підприємців міста на 

тему «Експортні офіси – переваги та можливості». 

Протягом 2018 року в рамках міжнародного співробітництва проведено 16  

переговорів за участі посадових осіб Білоцерківської міської ради, в тому числі : 

- з делегацією експертів від ЄС по проекту створення мультимодального комплексу 

в Білій Церкві з метою проведення пред-ТЕО проекту розбудови міжнародного аеропорту 

в Білій Церкві як мультимодального транспортного вузла на базі комунального 

підприємства «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс»; 

- з делегацією міста Цзіньчжоу Китайської Народної Республіки щодо 

можливостей взаємовигідної співпраці в сфері інфраструктури, переробної промисловості 

та виробництва аграрної продукції; 

- з делегацією технічної місії Податково-Бюджетного Департаменту Міжнародного 

валютного фонду з питань децентралізації в Україні; 

- з делегацією Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні та Інституту 

Євро-Атлантичного співробітництва (Німеччина) з питань асоціації Україна-ЄС. 

 

18. Розвиток та підтримка малого підприємництва в місті 
Розвиток підприємництва є основною метою, передбаченою стратегією розвитку 

Білої Церкви до 2025 року. З метою створення сприятливих умов для розвитку малого та 

середнього підприємництва міста, підтримки активізації підприємницької діяльності та 

поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності  малого та 

середнього підприємництва та підвищення його ролі у вирішенні завдань прискореного 

соціально-економічного розвитку міста рішенням Білоцерківської міської ради від 29 

жовтня 2018 року № 3028-60-VII затверджена Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва та інвестиційної діяльності в місті Білій Церкві на 2019-2020 роки, 

фінансування Заходів якої в сумі 1 500 000 грн  передбачено у бюджеті міста на 2019 рік. 

На фінансування заходів Програма розвитку підприємництва та інвестиційної 

діяльності в м. Білій Церкві на 2017-2018  роки, затвердженої рішенням міської ради від 

22 грудня 2016 року № 412-22-VIІ , в 2018 році було спрямовано 245 000 грн. Всі основні 

заходи Програми були реалізовані, в тому числі: 

Організований і проведений День підприємця і традиційний конкурс «Підприємець 

року», в рамках святкування був підписаний меморандум про співпрацю між Білою 

Церквою та Українсько-Німецьким фондом щодо співпраці з метою впровадження 

фінансово-кредитної підтримки МСП міста. Відповідно Меморандуму був розроблений,  

обговорений на 2-х круглих столах  та внесений на розгляд міської ради проект 

регуляторного акту - рішення міської ради «Про затвердження Положення про фінансово-

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

Проведено засідань Координаційної ради сприяння розвитку малого 

підприємництва м. Біла Церква – 2. 

Організований і проведений форум обласного рівня «Київщина інвестиційна». 

Оприлюднюються проекти регуляторних актів з відповідним аналізом 

регуляторного впливу, проводяться відкриті обговорення проектів регуляторних актів за 

участю представників громадськості та МСП 

На кінець 2018 року кількість суб’єктів МСП в місті - середніх підприємств, малих 

підприємств, мікропідприємств, фізичних осіб-підприємців перевищувала 17,4 тис. 

(зростання з початку року понад 2%). 

Надходження від сплати єдиного податку до міського бюджету за підсумками 2018 

року склали 142 098 437 грн., що на 17,2%  (20 847 987 грн.) більше, ніж за відповідний 
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період минулого року та становить 16,8 % в структурі надходжень загального фонду 

міського бюджету.  

З метою підтримки малого і середнього підприємництва міста та стимулювання 

залучення до підприємницької діяльності громадян та інвесторів, в 2018 році діяли 

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

Структурними підрозділами Білоцерківської міської ради проводяться спільні 

заходи за участю  Київської обласної державної адміністрації, КП БМР «Агенція 

стратегічного розвитку Білої Церкви», Центру розвитку підприємництва Білоцерківського 

міськрайоного центру зайнятості, Білоцерківської міської організації роботодавців, 

Київської обласної торгово-промислової палати. 

 

19. Регуляторна діяльність 
В реєстрі регуляторних актів Білоцерківської міської ради та її виконавчого 

комітету станом на 01.01.2019 року налічується 47 регуляторних актів: 32 рішення міської 

ради і 15 рішень виконавчого комітету. Актуальний електронний реєстр регуляторних 

актів Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету розміщений на 

офіційнійному веб-сайті міської ради та її виконавчих органів . 

  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 у відповідному розділі та на сайті управління економіки.  

Протягом 2018 року проведено 9 заходів з публічного обговорення у форматі  

«круглого столу» проектів регуляторних актів із залученням представників громадської 

ради при виконавчому комітеті міської ради, підприємницьких структур, громадських 

організацій та засобів масової інформації. 

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

у сфері господарської діяльності» протягом 2018 року було прийнято 10 регуляторних 

актів: 4 рішення міської ради і 6 рішень виконавчого комітету міської ради. 

Протягом 2018 року розробниками регуляторних актів було проведено 15 

відстежень результативності проектів та прийнятих рішень, з них 6 рішень міської ради (2 

– повторних, 4 періодичних відстеження), 9 рішень виконавчого комітету (6- базових, 1- 

повторне та 2 періодичних відстеження). Звіти про відстеження результативності 

регуляторних актів розміщалися на офіційному веб-сайті 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 оприлюднюються: 

- повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів; 

- проекти регуляторних актів з розробленими до них аналізами впливу регуляторних 

актів; 
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- 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. 

 

20. Реформування відносин власності 
    За 2018 рік укладено та переукладено 440 договорів оренди нежитлових 

приміщень (будівель) комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква 

загальною площею 50 964,69 м2. 

 Загальна сума надходжень від оренди за 2018 рік становить 12 233,2 тис.грн., з них 

перераховано: 

- до загального фонду бюджету міста 1 488,8 тис.грн.; 

- до державного бюджету у вигляді ПДВ 2 153,2 тис.грн.; 

- балансоутримувачам комунального майна, згідно рішення міської ради            

8 358, 5 тис.грн. 

У 2018 році було укладено 5 договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної  

власності територіальної громади міста Біла Церква, у тому числі, на 1 транспортний 

засіб. 

 Загальна сума надходжень від приватизації (включаючи суми, які надійшли за 

договорами купівлі-продажу, укладеними  у кінці 2017 року) складає 3 110,3 тис.грн., з 

яких перераховано: 

- до бюджету розвитку міста 2 594,0 тис.грн.; 

- до державного бюджету у вигляді ПДВ 513,3 тис.грн. 

За 2018 рік управлінням комунальної власності та концесії Білоцерківської міської 

ради було проведено процедуру приватизації  5 об’єктів нерухомого майна в т.ч. 1 

транспортний засіб. В 2018 році в зв’язку зі змінами законодавства України щодо 

приватизації, було здійснено всі необхідні заходи щодо приєднання до системи 

електронних аукціонів «Prozorro.Продажі» та проведено 3 аукціона.  Система 

зарекомендувала себе позитивно, проведення електронних аукціонів забезпечує продаж 

об’єктів малої приватизації у найкоротший строк, отримання максимальної ціни продажу, 

а також залучення більш широкого кола потенційних покупців.  

  

21. Аналіз споживчого ринку 
Станом на  01.01.2019 року в місті здійснюють свою діяльність – 537 продовольчих 

магазинів, промислових – 651, дрібно – роздрібна мережа налічує 855 об’єктів, 

підприємств оптової торгівлі – 44, ресторанного господарства  налічує – 247 закладів. 

  У місті функціонують такі торговельні підприємства, як  «ДП Рітейл Вест», «Вега», 

«Сільпо», «Еко-Маркет», «Фокстрот», «Ельдорадо», «Комфі», «Велмарт», «Фора», міні-

маркет «Біла», мережа супермаркетів «АТБ», «Епіцентр», «Новус» та мержа магазинів 

«Маршалок», «Родинна ковбаска», «Фрост», «Супермаркет вікон та дверей»  та багато 

інших. 

 Діяльність підприємств фірмової торгівлі займає один з пріоритетних напрямків 

розвитку торгівлі в місті: найбільші з них це продукція ПАТ«ЖЛК Україна», ТОВ 

«Київхліб», ТОВ «Білоцерківхлібопродукт», ТОВ «Укрінтерм», ПП «Будмаркет»,  ПП 

«Мебітар», ПП «Маршалок», ПП «Похитайло», ТОВ «Поліс»,  та інші. 

Заклади громадського харчування міста працюють з урахуванням сучасних вимог 

та нових технологій це такі, як «Кабаре», «Бельведер», «Шалє», «Веранда», «Париж», 

«Французька здоба», «Крістал», «Габріадзе & Батмі» «Суліко», «Джорджіан Хаус». 

Зростання попиту на каву та кавові напої сприяє швидкому розповсюдженню мереж 
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кав’ярень по всій території міста. Розпочали свою роботу кав’ярні: «Конфєтка» «Львівські 

круасани», «Студія кави», «Кавовий вагончик», «Кофе Кар».    

У місті систематично проводяться  сільськогосподарські ярмарки продукції 

власного виробництва по цінам  виробника. Станом на 01.01.2019 року проведено 10 

сільськогосподарських  ярмарок. 

Станом на 01.01.2019 року в сфері побутового обслуговування працюють 52 

профільних та 122 непрофільних підприємств. В місті працює 162 перукарських салонів, 

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

 На 01.01.2019р. у місті функціонують 12 ринків спеціалізованої та змішаної 

торгівлі та 2 торговельні майданчики. 

  

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

перспективи». Захід проводився 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. 

Громадською організацією TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE 12 

червня 2018 року 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 була проведена презентація проекту DoZorro - недержавної 

платформи, 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. 

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 створений електронний кабінет виконавчого комітету міської ради на інтернет-

ресурсі DoZorro, де відстежуються всі відгуки на закупівлі головних розпорядників 

коштів міста. 

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». 

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 31 грудня 2018 року в системі електронних закупівель «Prozorro», 

оголошено 443 закупівлі, з них не відбулися та відмінені – 41. Укладено  договорів на 

загальну суму 285 764,97 тис.грн. Економія коштів складає 26 559,66 тис. грн або 8,5% від 

оголошеної суми завершених закупівель. 
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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 2947 звітів на загальну суму 192 833,91 тис.грн. 

 

23. Зайнятість населення та ринок праці 
Заробітна плата 

Середньомісячна заробітна плата  одного  штатного працівника міста  на 01 січня 

2019 року становила  7844 грн., що  на 23,3 % більше у  порівнянні з минулим роком. 

Протягом 2018 року на спільних засіданнях комісії з питань забезпечення 

своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, стипендій 

та інших соціальних виплат та робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати 

та зайнятості населення виконавчого комітету міської ради було розглянуто стан справ 85 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у тому числі: 

- які допустили виплату працівникам заробітної плати на рівні та в розмірі нижче 

встановленого законодавством  мінімального рівня - 30; 

- мають заборгованість  із сплати внесків по пільгових пенсіях - 6; 

- заборгованість зі сплати податків та зборів – 47; 

- заборгованість із виплати заробітної плати – 1; 

- допустили вивільнення працівників -1, 

Також, направлено листи щодо підвищення рівня заробітної плати 24 юридичним 

особам та фізичним особам-підприємцям. 

У травні-грудні 2018 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 242 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 у 2018 року в м. Біла Церква (за даними 

Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з повідомлень про оформлення 

трудових відносин) створено юридичними та фізичними особами 2498 робочих місця. 

 Зайнятість населення 

Станом на 01.01.2019 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до 

державної служби зайнятості становить  1238 одиниць. Протягом 2018 року рівень 

укомплектування вакансій становить 40,0%.  

Кількість громадян, які мали статус безробітного та перебували  на обліку 

протягом 2018 року – 4801 осіб. Впродовж 2018 року за сприяння Білоцерківського  

міськрайонного центру зайнятості працевлаштовано  2663 особи. Отримали одноразово 

допомогу по безробіттю для відкриття власної справи 20 безробітних.  

63 безробітних працевлаштовано за рахунок компенсації єдиного соціального 

внеску роботодавцю. Рівень працевлаштування безробітних станом на 01.01.2019 року - 

31%. З числа соціально-незахищених верств населення працевлаштовано 711 осіб. 

Чисельність працевлаштованих осіб з інвалідністю, з числа безробітних громадян, складає 

47 осіб. Крім цього, 9 осіб з інвалідністю  започаткували власну справу за рахунок наданої 

одноразової виплати допомоги по безробіттю. 

Станом на 01.01.2019 на обліку в Білоцерківському МРЦЗ перебуває 19 

внутрішньопереміщених осіб з Донецької та Луганської областей, в тому числі 11 осіб 

мають статус безробітного. Працевлаштовані протягом 2018 року за сприяння служби 

зайнятості 16 осіб даної категорії. 

Протягом 2018 року послугами служби зайнятості скористались  245  учасника  

АТО, працевлаштовано 82 особи. На 01.01.2019 року 79 учасників АТО перебувають на 

обліку.  
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За 2018 року 415 мешканців міста мали змогу попрацювати на тимчасових роботах.  

 

24. Соціальний захист населення 
Робота, проведена задля досягнення у 2018 році позитивних зрушень соціально-

економічного розвитку міста Біла Церква 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 у 2018 році року звернулось 23960 осіб, зокрема, 11 449 осіб 

звернулись за отриманням житлових субсидій, 12511 осіб – за отриманням державних 

соціальних допомог; 

- за звітний період призначено житлових субсидій 29 128 домогосподарствам. 

Станом на 01.01.2019р. кількість домогосподарств, які отримують субсидії, становить 

22 030; 

- у 2018 році, згідно звернень громадян, до Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги, було внесено відомості про 4597 осіб. 

Управлінням профінансовано надання пільг: за рахунок субвенцій з державного бюджету 

- на 70,2 млн. грн., за рахунок коштів міського бюджету - на 20,8 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 15 особам на загальну суму 

15,8 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 32 договори на загальну суму 

138,47 тис. грн.; 

-у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року 

№1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» за звітний 

період укладено 13 договорів на загальну суму 90,5 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. У 2018 році для оздоровлення з санаторно-

курортними закладами укладено договорів: 

- для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 610 на 

загальну суму 4 млн. 715 тис. 900 грн.; 

- для осіб з інвалідністю загального захворювання – 32 на загальну суму 341 тис. 

754 грн.; 

- для учасників антитерористичної операції – 42 на загальну суму 341 тис. 10 грн.; 
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- для осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни та жертв нацистських 

переслідувань - 28 на загальну суму 188 тис. 739 грн. за кошти місцевого бюджету. 

В санаторіях Міністерства соціальної політики України оздоровлено 83 - є 

громадян пільгових категорій. 

В Україні з 1 вересня 2018 року стартував пілотний проект з надання при 

народженні дитини одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка".  

В м. Біла Церква на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 

2018 р. № 512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні 

дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" з 1 вересня 2018 року по 31 

грудня 2018 року управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради видано 383 "пакунки малюка". 

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 2018 року через управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради здійснюється виплата соціальних стипендій. Так, за 12  

місяців 2018 року 406 особам виплачена соціальна стипендія на загальну суму 5105060,84 

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 2018 рік 2110 внутрішньо переміщеним особам призначено 

соціальні виплати; 

- головними державними соціальними інспекторами управління соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради перевірено 2035 справ отримувачів 

державних соціальних допомог; 

- державними соціальними інспекторами проводяться обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї. За 2018 рік проведено 2682 обстеження, про що складено відповідні 

акти; 

- перевірено інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру 

заборон відчуження об’єктів нерухомого майна отримувачів субсидій  - 3695 осіб; 

- управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

здійснюється нарахування державних соціальних допомог. Так, за 12 місяців 2018 року 

нараховано понад 214 млн. грн., а саме: 

                                    Вид виплати 
Нараховано, 

       грн. 

Допомога при народженні дитини 84662963,22 

Допомога при усиновленні дитини 222740,00 

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами    2493484,78 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи  

піклування  
9558601,31 

Допомога на дітей одиноким матерям  21510269,18 

Допомога особам з інвалідністю з дитинства і дітям з 

інвалідністю  
49208082,48 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  19484568,03 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, чи  знаходяться в розшуку  
862873,95 

Допомога на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу 
2865961,59 

Державна соціальна допомога на дітей , які знаходяться в  

прийомних сім’ях та патронат над дитиною 
758491,82 
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Компенсація за надання соціальних послуг  625011,52 

Допомога особам, що не мають права на пенсію  8182654,88 

Компенсаційні виплати по догляду  за особою з 

інвалідністю  І групи та особами, які досягли  80 річного віку  42960,14 

Одноразова матеріальна допомога  «Матері-героїні» 35240,00 

Грошова допомога  внутрішньо переміщеним  особам на 

проживання 13715037,62 

Всього: 214228940,52 

 

Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати 

грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 в 

2018 році видано 2371 направлення на виготовлення технічних засобів реабілітації. 

Укладено 206 договорів про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації на 

суму 6,99 млн. грн, згідно яких видано 2816 одиниць технічних засобів реабілітації. 

Оформлено документів для влаштування в будинки-інтернати – на 18 осіб, з яких 

видано путівки 9 особам. 

У місті Біла Церква у 2018 році діяли такі програми соціального захисту населення: 

1. Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських 

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

 надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість в сумі 289,4 тис. грн. та 

громадським організаціям соціального спрямування в сумі 47,0 тис. грн. 

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

Церква Турбота» на 2017-2022 роки. 

За рахунок коштів міського бюджету, які виділено на функціонування зазначеної 

програми посилено соціальний захист жителів міста, а саме:  

 надано адресну грошову допомогу незаможним верствам населення та 

особам, які опинилися в скрутних непередбачуваних екстремальних та надзвичайних 

життєвих обставинах, 1913 громадянам на суму 5,67 млн. грн.;  

 здійснено привітання та виплачено щомісячної адресної допомоги жителям 

міста, які відзначають свій 90-річний, 95-річний та 100-річний ювілей, на суму 164,8 тис. 

грн.;  

 надано одноразової грошової допомоги на поховання осіб, які не були 

застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

виконавцю волевиявлення померлого на суму 112,5 тис. грн.;  

 надано коштів на оплату ритуальних послуг, придбання ритуальних товарів, 

квітів для поховання військовослужбовців, що загинули (померли) під час участі в 

антитерористичній операції, почесних громадян міста Біла Церква, видатних та 

заслужених особистостей держави і міста, інших громадян, що зробили значний внесок у 

розбудову і розвиток держави та міста, одиноких осіб, які проживали в місті Біла Церква 

та не мали рідних та близьких, на суму 64,9 тис. грн.;  

 проведено відшкодування витрат на перевезення груп представників 

громадськості для участі в державних, обласних урочистих зібраннях на суму 15,7 тис. 

грн.;  

 проведено заходи з нагоди відзначення пам’ятних подій на суму 278,7 тис. 

грн.; 

 надано грошову допомогу 25 особам з числа учасників бойових дій, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції та членам сім’ї загиблого 

(померлого) учасника антитерористичній операції на суму 86,5 тис. грн. 
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Всього за звітний період по Програмі соціального забезпечення та соціального 

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

розмірі 6,7 млн. грн. 

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

2018-2020 роки. 

З 2017 року фінансування окремих видів пільг здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету, дана програма спрямована на розв’язання проблеми відшкодування 

перевізникам витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, оплату послуг 

зв’язку, зубопротезування, проведення капітального ремонту квартир та будників тощо 

відповідно до чинного законодавства України. 

На реалізацію зазначеної програми у 2018 році використано 20,8 млн. грн., з яких: 

- на пільговий проїзд в міському електричному транспорті   - 15 000 

тис.грн; 

- на пільговий проїзд в залізничному транспорті    - 938,6 тис.грн; 

- на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали  

  внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2   - 207,7 тис.грн; 

- на компенсації за зубопротезування окремим категоріям громадян - 440,2 тис.грн; 

- на санаторно-курортне лікування осіб, що мають право на таку пільгу- 188,7 

тис.грн 

- на надання пільг на послуги зв’язку окремим категоріям громадян - 4008,3 

тис.грн 

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

роки затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року №1806-

42-VII: у 2018 році на реалізацію програми передбачено 450 тис. грн. 

Підготовлено 5 проектів розпоряджень міського голови про виділення коштів з 

міського бюджету по Програмі соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності 

на 2018-2020 роки; здійснено виплату грошової допомоги з коштів міського бюджету по 

Програмі соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки 69 

особам на суму 25977,89 грн. 

5. Міська комплексна програма підтримки ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції на 2018-2020 роки затверджена рішенням Білоцерківської 

міської ради від 21 грудня 2017 року №1805-42-VII: у 2018 році на реалізацію програми 

передбачено 600 тис. грн. 

Підготовлено 8 проектів розпоряджень міського голови про виділення коштів з 

міського бюджету по Міській комплексній програмі підтримки ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки; здійснено виплату грошової 

допомоги з коштів міського бюджету по Міську комплексну програму підтримки 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки 11 особам на 

суму 51 781,40 грн. 

Укладено 9 договорів про надання послуг з зубопротезування та терапевтичних, 

хірургічних стоматологічних послуг демобілізованим особам, з числа ветеранів війни, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції по Міській комплексній 

програмі підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 

роки на суму 12484,00 грн. 

У 2018 році з міського бюджету було виділено 2,455 мільйони гривень на 

капітальний ремонт нового приміщення територіального центру надання соціальних 

послуг та прилеглої території, який з липня успішно функціонує надаючи необхідні 

послуги тим, хто цього потребує. Відтепер до послуг одиноких громадян, громадян 

похилого віку, осіб з інвалідністю та учасників АТО понад 700 квадратних метрів 

капітально відремонтованого, умебльованого й оснащеного необхідним обладнанням 

приміщення. У територіальному центрі створені та функціонують такі відділення: 



 

 

 

38 

соціальної допомоги вдома; денного перебування, що забезпечує корисне та приємне 

проведення дозвілля громадянам похилого віку, має  кабінети для гуртків, актову й 

спортивну залу,  облаштований кабінет психолога; організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги; обліку бездомних осіб та осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі. 

25. Освіта і наука 
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. 

Дистанційна форма навчання проходила протягом лютого-червня 2018 року на 

інтерактивній платформі EdEra. Усі охочі вчителі мали і мають змогу пройти 

дистанційний курс на платформі  EdEra. На сьогодні близько 300 учителів початкових 

класів, учителів, які будуть викладати предмети в початковій школі, заступники директора 

з НВР пройшли навчання на цій платформі. 

З державного бюджету м. Біла Церква на проект «Нова українська школа» у 2018 

році виділено 5 736 020 грн. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

04.04.2018 № 237 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 року № 

929-р передбачено співфінансування в розмірі не менше 30% за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. Згідно з рішенням сесії Білоцерківської міської ради від 12.07.2018 р. № 2527-

54-VІІ виділено для придбання сучасного навчального обладнання, комп’ютерної техніки 

та дидактичних матеріалів 2 339 718 грн. Ці кошти були спрямовані на придбання меблів, 

багатофункціональних пристроїв, проекторів, класних дошок,  фліпчартів, шаф і 

контейнерів для зберігання обладнання, ноутбуків, комплектів із ноутбука та проектора, 

дидактичних матеріалів. 

Чинний Закон України «Про освіту» від 28 вересня 2017 року увів у нормативну 

термінологію поняття «інклюзивне освітнє середовище», «особа з особливим освітніми 

потребами», «розумне пристосування», «універсальний дизайн» та інші, що стало 

важливим законодавчим кроком назустріч людям із додатковими потребами, а інклюзивне 

навчання забезпечує включення в освітній процес осіб з особливими освітніми потребами 

і забезпечення їм комфортної соціалізації. Проте, для освітян Білої Церкви інклюзивна 

освіта не є викликом, так як наше місто стояло в авангарді цієї реформи, адже саме 

педагоги білоцерківських шкіл, а саме: БНВО «ЗОШ № 15-ДЮСОК» та № 20 – є авторами 

майже всієї нормативно-правової бази та шкільної документації з інклюзивного навчання 

та діяльності асистента вчителя. 

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. Облаштовано сенсорну кімнату в БЗШ № 20 на суму 

144 000 грн., яка розпочала працювати з 01 вересня 2018 року. 

У 2017/2018 н. р. заклади загальної середньої освіти  № 5, 11, 15, 20 залучили до 

навчання за інклюзивною освітньою моделлю 99 дітей з різними особливостями 

психофізичного розвитку, а у 2018/2019 навчальному році – 120 таких особливих діток. 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about
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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. Управлінням освіти і науки щороку 

здійснюється виплата 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. 

Протягом літа 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. Ця установа розпочала свою роботу з 01 вересня 2018 року 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

З метою оптимізації мережі груп компенсуючого типу для дітей з особливими 

потребами у ДНЗ №№ 21, 25, 31, 32 створено 8 інклюзивних груп (24 дитини з ООП). 

Функціонують санаторні заклади (групи) для дітей з ранніми проявами тубінфекції 

(ДНЗ № 9 «Тополинка», № 23 «Дзвіночок», № 30 «Росиночка»), у яких забезпечується 

соціально-психологічна реабілітація та адаптація дитини, шляхом організованого 

навчання та лікувально-оздоровчої роботи для 248 дітей. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 

«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою 

забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів м. Білої 

Церкви, контролю за здобуттям повної загальної середньої освіти, відповідно до рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 січня 2018 року № 45 було 

виділено й станом на 30.06.2018 року освоєно 180 тисяч гривень на розробку електронної 

програми реєстру даних дітей шкільного віку та учнів та придбання сервера для його 

обслуговування. Рішенням виконавчого комітету від 28 вересня 2018 року № 504 

затверджено територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти та 

унормовано питання обліку дітей шкільного віку та учнів на 2018/2019 навчальний рік. 

28 серпня 2018 року в приміщенні кінотеатру імені О. П. Довженка відбувся 

міський освітянський форум «Нова українська школа – успішні діти, відповідальне 

вчительство, універсальний освітній простір». 

Психологічна служба Білої Церкви створена з урахуванням потреб міста в освітніх 

послугах та послугах у сфері практичної психології і соціальної роботи. У психологічній 

службі системи освіти працює 101 особа. Відсоток забезпечення закладів освіти міста 

практичними психологами та соціальними педагогами – 100% від потреби, що є одним з 

найкращих показників в області.  

На виконання заходів із підготовки до нового навчального року та опалювального 

періоду в усіх навчальних закладах здійснено планові поточні ремонти, на які кожному 

закладу загальної середньої освіти було виділено по 50 тисяч, дошкільної освіти – по 40 

тисяч, позашкільним – по 25 тисяч гривень.  

Загалом бюджет галузі освіти м. Білої Церкви у 2018 році складав 522 млн.863 

тис.900 грн.  

На проведення капітальних і поточних ремонтів із бюджету розвитку виділено 

близько 16 млн. 450 тисяч грн. Також на придбання було виділено 2 млн. 900 тисяч 

гривень. 

Закінчено капітальні ремонти овочесховищ у ДНЗ № 1, 9, 21, 27 на суму 707 000 

грн. та капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ № 24 на суму 122 000 грн. 

Виконано роботи зі спорудження спортивних майданчиків у БЗШ № 3 (400000 

грн.), БЗШ № 4 (400000 грн.), БЗШ № 7 (1 490 000 грн). Тривають роботи в БСПМШ № 16 

( 520000 грн.), БЗШ № 17 (1 490 000 грн.), БЗШ № 18 (745 000 грн.), БЗШ № 20 (820 000 

грн.), БНВО «Перша Білоцерківська гімназія-школа І ступеня» (1 020 000 грн.). 
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Також відремонтовано актову залу БСШ № 9 (620 000 грн.), здійснено ремонт даху 

БНВО «ЗОШ №15-ДЮСОК» (1 485 000 грн.), спортивного залу БЗШ № 22 (1 400 000 

грн.), проведено реконструкцію спортивного майданчика БСЗШ № 19 (924 000 грн.). 

Відремонтована вхідна група БЗШ № 17 (620 000 грн.), проведені  реконструкція 

території БНВК «ЗОШ № 13-ДНЗ» (735 000 грн.), капітальний ремонт санвузлів БНВО 

«Звитяга» (450 000 грн.), капітальний ремонт даху малого спортзалу БНВО «Перша 

Білоцерківська гімназія» (620 000 грн.), капітальний ремонт актової зали БЗШ № 11 

(830 000 грн.) та приміщення інклюзивно-ресурсного центру (вул. Східна, 34). 

Здійснено монтаж індивідуального теплового пункту ДНЗ № 18. 

Придбано технологічне обладнання для харчоблоків на суму 8 800 грн. Також 

придбано 7 ноутбуків (99 500 грн.) для інклюзивно-ресурсного центру. 

Здійснена заміна вікон, а саме – протягом підготовчого періоду у 12 закладах 

освіти замінено 84 вікна. 

Один із акцентів під час підготовки до нового навчального року був зроблений на 

запровадженні енергозберігаючих технологій: відповідно до плану заходів систематично 

здійснювалася промивка систем опалення в більшості навчальних закладів, забезпечено 

заміну ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади, які поступово 

встановлюються практично в усіх навчальних закладах міста. Так, зокрема, у 15 закладах 

замінено 320 ламп на енергозберігаючі.  Також здійснюється ревізія систем опалення, 

водопостачання, каналізації. Усі ЗЗСО міста обладнано лічильниками теплової енергії. 

Крім того, у 16 закладах дошкільної освіти встановлені індивідуальні теплові пункти, що 

допоможе зекономити до 30% бюджетних коштів. 

Стан інженерних комунікацій в закладах освіти знаходиться на достатньому рівні. 

Під час організованої підготовки до осінньо-зимового періоду в закладах проведені 

ремонтні та профілактичні роботи систем водопостачання, газопостачання, 

електропостачання та каналізації.  

Здійснений комплекс заходів за рахунок загальних асигнувань та за рахунок 

позабюджетних надходжень: здійснено своєчасний технічний огляд первинних засобів 

пожежогасіння, пожежних гідрантів, проведено оновлення схем евакуації, встановлення 

відповідних знаків. Заклади освіти міста відповідно до потреб забезпечені 

вогнегасниками, первинними  засобами пожежогасіння (у наявності 735 вогнегасників). 

Зокрема в поточному році, під час підготовки до нового навчального року й 

опалювального періоду покращено стан протипожежного захисту закладів освіти в час-

тині заміни старих вогнегасників, проведення технічного обслуговування первинних 

засобів пожежогасіння. Так, на проблемні питання пожежної безпеки (у тому числі на 

перезарядку вогнегасників) було витрачено близько 33600 грн. бюджетних коштів та 

близько 22000 грн. позабюджетних надходжень.  

У приміщеннях бібліотек закладів освіти вчасно проведені косметичні 

ремонти, робочі місця бібліотекарів обладнані комп’ютерною технікою, підключеною до 

мережі Інтернет.   

Починаючи з травня 2018 року і до кінця грудня місяця 2018 року науково-

методичний центр управління освіти і  науки, централізована бухгалтерія, заклади з 

відокремленими бухгалтеріями здійснювали відбір і закупівлю необхідного обладнання на 

заклади освіти. 

Національно-патріотичне 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 та ООС: 

- благодійний збір коштів на лікування бійця 72 ОМБР; 
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- 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 пройшли  виховні заходи (мітинги, уроки мужності, зустрічі з воїнами, 

тематичні екскурсії та ін.). 

З метою утвердження у свідомості юного покоління патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного й історичного минулого України 23 січня 2018 року в 

Білоцерківській спеціалізованій природничо-математичній школі І-ІІІ ступенів № 16 ім. 

М. О. Кириленка пройшов бібліотечний урок для учнів 7-8 класів з теми «Свіча Голокосту 

не згасне», який провела завідуюча шкільною бібліотекою Клуббе О. П. У свідченнях 

білоцерківців, відеофільмах було розкрито історію єврейських родин, долю дітей-сиріт, 

страждання цілого народу, що гинув у концтаборах та Бабиному Яру. 

Дослідно-пошукова група учнів «Дослідник» шкільного музею історії БЗШ №11 для 

вихованців школи підготували пересувну виставку й тематичну презентацію, а також провели 

чотири лінійки, приурочені пам’яті жертвам Голокосту. 

24 січня 2018 року в Білоцерківській спеціалізованій природничо-математичній 

школі І-ІІІ ст. №16 пройшов виховний захід для учнів 6-8 класів, присвячений 100-річчю 

бою під Крутами. 

До 100-річчя бою під Крутами в БЗШ І-ІІІ ступенів №7 імені генерал-полковника Г. 

Воробйова було проведено виховний захід для учнів старших класів «Крутянські 

спартанці, або Як нищили цвіт нації», а для учнів 5-7 класів  – годину пам’яті «День слави 

і печалі». 

28 березня 2018 року в БНВО «Ліцей-МАН» пройшла зустріч з авторським 

колективом книги «Українська революція: з Білої Церкви в історію»,  на якій 

презентували книгу. А 29 січня 2018 року в Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 6 – урок-реквієм у формі літературно-історичного репортажу. 

 У березні 2018 року відбувся відкритий міський турнір з брейн-рингу, 

присвячений 100-річчю Української революції. 

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. 

Окрім того, 22 лютого 2018 року учні 3-Є, 7-8 класів Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М. О. Кириленка 
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до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні підготували й провели літературно-музичну 

композицію.  

З метою виховання поваги до Конституції України та державних символів 23 

лютого 2018 року за ініціативи лідерів учнівського самоврядування в Білоцерківській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 6 до дня Державного Герба України пройшла урочиста 

лінійка для учнів початкових класів. 

У БНВО «ЗОШ №15-ДЮСОК» пройшла квест-гра для учнів 5-6 класів «УКРАЇНА 

– ЄДИНА КРАЇНА!», метою якої є поглиблення знань учнів про історію, культуру, звичаї, 

традиції, географію, адміністративний устрій України; формування вмінь працювати в 

групі, розвиток критичного мислення; виховання патріотичного почуття до рідного краю. 

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, з 

ініціативи лідерів учнівського самоврядування та за підтримки управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради п’ятий  рік поспіль у м.Білій Церкві відбулася благодійна 

акція «Великодній кошик воїнам АТО». Учні та вихованці всіх закладів освіти 

комунальної власності міста, батьки й небайдужі мешканці м.Білої Церкви долучилися до 

цієї акції. Для воїнів АТО учасники акції зібрали набори продуктів, які є найбільш 

необхідними на передовій.  

27 квітня 2018 року на базі БНВО «Звитяга» пройшов фінал І етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

До Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги в закладах освіти були організовані 

зустрічі з воїнами, учасниками антитерористичної операції. 

17 травня 2018 року всі освітні заклади м. Білої Церкви 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  

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.  

22 червня педагоги та учні міста стали учасниками заходів до Дня скорботи та 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

З метою утвердження у свідомості й почуттях юного покоління патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного й історичного минулого України 11 

жовтня 2018 року на площі біля виконавчого комітету м. Біла Церква відбувся старт  І 

(міського) етапу Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» 

(«Джура»). Захід відбувся за сприяння начальника Північного територіального об’єднання 

Національної гвардії України генерал-майора Миколенка М. О. 

14 жовтня освітяни Білої Церкви взяли участь в міських урочистостях з нагоди Дня 

захисника України. 
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У рамках підвищення престижу військової служби 5 жовтня 2018 року на базі 

БНВО "Звитяга" відбувся міськрайонний захід, приурочений до Дня бійця територіальної 

оброни. 

У БЗШ № 5 з нагоди дня Збройних сил України відбулася ранкова лінійка з 

вшанування пам’яті загиблого  випускника Чопа Сергія Миколайовича. Протягом дня 

пройшли уроки мужності за участі воїнів АТО «На варті Вітчизни». 

Учнівська молодь БСШ № 12 організували вітальний концерт за участі військових 

та воїнів АТО. 

Традиційно учні БНВО «ЗОШ №15 - ДЮСОК»  зі святковою програмою привітали 

військовослужбовців із професійним святом у Білоцерківському воєнному госпіталі. 

Для сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення 19 листопада 2018 року в БСПМШ № 16 

відбувся загальношкільний захід «З Україною в серці» з нагоди відзначення п’ятої річниці 

Революції Гідності.  

21 листопада відбулося покладання квітів з нагоди Дня Гідності та Свободи до 

стендів з портретами Героїв та меморіальних дощок, що встановлені в закладах загальної 

середньої освіти.  

До дня Святого Миколая та новорічних свят були організовані святкові та 

новорічні вистави для дітей учасників та загиблих воїнів АТО та ООС, серед них 17 дітей 

загиблих учасників АТО та ООС та 15 дітей учасників АТО. 

 

26. Культура та туризм 
На даний час в місті функціонує  кінотеатр ім. О. Довженка, три  відомчих клуба, 

Будинок органної та камерної музики, краєзнавчий музей, Київський обласний музично-

драматичний театр ім.П.К.Саксаганського,  6 шкіл естетичного виховання, 11 бібліотек 

міської централізованої бібліотечної системи, дендропарк "Олександрія", парк культури і 

відпочинку ім. Т.Шевченка. На території міста розташовані 68 пам’яток  історії та 

культури.   

В школах естетичного виховання навчається 2676 учнів та працює – 315 осіб.  У 

2018 році 36 учнів шкіл естетичного виховання стали стипендіатами міського голови, 163 

учні стали випускниками в галузі мистецтва, 466 учнів шкіл естетичного виховання  – 

переможці та лауреати фестивалів та конкурсів.   

Підтверджено та присвоєно звання «народний» та «зразковий» 10 мистецьким 

колективам міста. Присвоєно звання Заслужений працівник культури України керівнику 

народного ансамблю бандуристів «Україночка» Раїсі Томащук. 2018 рік -  випускниця 

Білоцеківської школи мистецтв №5 - Олена Луценко стала переможницею  проекту 

«Голос країни-8». Шляхом відкриття комунального закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська школа мистецтв №3 розширено напрямки мистецької освіти - відкрито 

перший в місті театрально-хореографічний відділ, де діти мають змогу отримувати 

початкову мистецьку освіту з театрального та хореографічного мистецтва. Також відкрито 

філіали театрально-хореографічного відділення в загальноосвітніх школах міста – ЗОШ 

№7 та ЗОШ № 20. Надано допомогу хоровим та хореографічним колективам шкіл для 

поїздки на обласний конкурс-фестиваль «Дебют» в сумі 27,0 тис. грн.. На базі школи 

мистецтв №1 проведено обласні курси підвищення кваліфікації для керівників мистецьких 

закладів області «Оптимізація процесу мистецької освіти».   

З метою енергозбереження  в комунальному закладі Білоцерківська школа 

мистецтв №5 замінено вікна та двері на загальну суму 300,0 тис. грн. (з державного 

бюджету).  

Для удосконалення мережі шкіл естетичного виховання та з метою рівномірного 

розташування в мікрорайонах міста музична школа №2 розпочала свій навчальний рік в 

комфортному приміщенні в мікрорайоні, де були відсутні мистецькі школи. В дитячій 
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музичній школі № 2 за рахунок бюджету розвитку міста  проведено капітальний ремонт 

фасаду, замінено вікна та проведено ремонт системи опалення на суму 448,6 т 

«Інформація та просвітництво» 

11 бібліотек, які об’єднані в централізовану бібліотечну систему, працює  115 осіб.  

Книжковий фонд складає  271938 прим. Книговидача у 2018 році – 1085020. Проведено 

2 720 бібліотечні заходи.  

 Щороку для централізованої бібліотечної системи з бюджету розвитку міста 

виділяються кошти на придбання літератури та періодичних видань ( у 2018 році на 

періодичні видання  -  111,0 тис. грн.).  

Проведено фестиваль ”Соборний дзвін” до Дня Соборності  України , протягом 

року в бібліотеках проходять конкурси читців поезії українських авторів. Організовано та 

проведено свято національних культурних товариств до Дня рідної мови.  

З метою продовження реалізації проекту «Громадський простір» проведено 

ремонтні роботи в бібліотеці-філіалі №8 (замінено вікна та проведено ремонт фасаду) з 

бюджету розвитку міста на суму 1 290,0 тис. грн.. На придбання обладнання  для 

центральної бібліотеки виділено – 22,5 тис. грн. 

Продовжує свою діяльність дитяча філармонія при Будинку органної та камерної 

музики. Учасниками якої є учні шкіл естетичного виховання та учні загальноосвітніх шкіл 

міста. 

На діяльність та утримання Будинку органної та камерної музики у 2018 році 

виділено 1050,0 тис. грн., завдяки якому жителі  міста мають змогу долучатись до 

високопрофесійної творчості відомих музикантів, акторів, режисерів, відомих постатей 

України і зарубіжжя. Фестивалю класичної та сучасної музики «Золота осінь» надано 

статус Міжнародного фестивалю. 

 Організовано більше ста державних, міських та відомчих просвітницьких, 

дозвіллєвих та мистецьких заходів.    

  Проведено капітальні ремонти мистецьких шкіл на суму 448,6 тис. грн. - 

ремонт фасаду та встановлення енергозберігаючих вікон в музичній школі №2, ремонт 

системи опалення музичної школи №2; капітальний ремонт бібліотеки-філіалу №8 на 

суму 1 290,0 тис. грн.  (замінено вікна на енергозберігаючі, виконано ремонт фасаду). 

Туризм.  

Місто Біла Церква занесено до списку історично населених місць Київської 

області. На державному обліку та під охороною перебувають 68 пам’яток культурної 

спадщини. З метою визначення стану будівель памяток акультурної спадщини, затверджено 

рішення виконавчого комітету про створення комісії з обстеження технічного стану будівель – 

пам’яток архітектури та містобудування міста.  До комісії залучено спеціалістів обласного центру 

охорони та наукових досліджень пам’яток. 

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.  

27 червня відбувся «круглий стіл» на тему: «Історична культурна спадщина м. Біла 

Церква. Нові дослідження, збереження та охорона», ініційований громадською 

організацією «Центр мистецтв та духовної культури «Образ»та відділом культури та 

туризму Білоцерківської міської ради. Під час «круглого столу» було презентовано низку 

проектів, спрямованих на збереження та відродження культурних пам’яток. Присутні 

також обговорили перспективи розвитку взаємодії громадськості з органами місцевого 

самоврядування у сфері збереження та охорони історичних та культурних пам’яток Білої 

Церкви, спрямованої на реалізацію Міської комплексної програми розвитку культури, 

мистецтва, духовності та туризму на 2018-2022 рр. 

Оголошено конкурс «Кращий екскурсовод м. Біла Церква», на День міста для 

жителів та гостей переможцем конкурсу проведена тролейбусна екскурсія по місту. 
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Вперше проведено фестиваль ковальського мистецтва до свята Івана Купала, на якому 

ковалі виготовили скульптуру «Дерево бажань». Скульптура встановлена біля Будинку 

урочистих подій. Розроблено проект благоустрою території навколо скульптури. 

У 2018 році організовано та проведено конкурс, а також виставку проектів та 

визначено переможців на кращий проект пам’ятного знаку жертвам Голокосту та на 

кращий проект пам’ятника Борцям за волю і незалежність України. 

В Білій Церкві активно працюють 5 національно – культурних товариств, а також 

міські творчі спілки, які є постійними учасниками та співорганізаторами міських заходів. 

Працівники краєзнавчого відділу бібліотечної системи виступають з доповідями та 

повідомленнями на краєзнавчих читаннях ім. Петра Лебединцева.  До участі в обговоренні 

доповідей запрошуються краєзнавці, наукові працівники, викладачі історії та всі 

зацікавлені у вивченні минулого краю та збереженні його старожитностей. Видання 

білоцерківських письменників щороку поповнюються книжковий фонд міських бібліотек. 

27. Молодіжна політика 
Відповідно до визначених пріоритетів протягом звітного періоду здійснювалась 

практична робота  щодо забезпечення реалізації в місті державної сімейної та молодіжної 

політики  стосовно  сімей, молоді та дітей  шляхом виконання   міської цільової програми 

сприяння  соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім’ї на 2016-2020 роки, 

міської програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році та низки інших цільових 

програм, спрямованих на соціальне становлення  молоді міста, зміцнення української 

родини. 

У звітному періоді управлінням продовжена системна робота щодо створення  умов для 

активізації участі молоді у громадському житті Білої Церкви, підтримки діяльності 

інститутів громадянського суспільства, які сприяють реалізації в місті державної   політики  

стосовно  сімей, молоді та дітей. 

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. Представник від Молодіжного Уряду входить до 

складу конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу 

виконання програм (реалізації проектів, заходів) вищезазначеного конкурсу. 

За сприяння управління з питань молоді та спорту  в 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.   

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 2018-2019 навчальний рік було призначено 21 студенту. 

Виплата стипендій забезпечена. 

Продовжено співпрацю міської ради та інститутів громадянського суспільства – 

молодіжних громадських організацій у реалізації в місті державної молодіжної політики. На 

сьогодні  збільшено (121 тис. гривень у 2018 році проти 110 тис. грн у 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 управлінням  було проведено 

відповідну організаційну роботу щодо  присудження міської молодіжної літературно-

мистецької премії імені М.С. Вінграновського  за 2018 рік.  Рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 29 січня 2019 року № 50 літературно-мистецьку премію імені М.С. 

Вінграновського за 2018 рік присуджено: 



 

 

 

46 

- Котовщик Ілоні – молодій письменниці, студентці Білоцерківського гуманітарно– 

педагогічного коледжу - за роман «Веселкові душі» та поетичну творчість 2018 року; 

- вокальному ансамблю Білоцерківського національного аграрного університету (керівник 

Булей Наталія) - за творчі здобутки у 2018 році та активну участь у культурно – мистецькому 

житті міста. 

Одинадцятий рік поспіль у місті присуджується Премія Білоцерківської міської ради 

за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування. Її метою є сприяння соціальній 

активності молоді, широкому залученню її до суспільного життя і подальшого розвитку 

місцевого самоврядування, підвищенню ролі в громадському житті нашого міста. За 

попередні роки її лауреатами стали 9 молодих людей та 7 молодіжних громадських 

організацій, які активно сприяли процесам розвитку місцевого самоврядування, досягли 

значних результатів у вирішенні соціальних і правових проблем територіальної громади м. 

Біла Церква. 

У 2018 році Білоцерківська міська рада прийняла рішення про присудження Премії 

Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування Віталію 

Нестеренку - голові громадської організації «Зміни Білу Церкву». Премія присуджена за 

активну громадянську позицію, реалізацію і підтримку соціально значимих проектів, 

пропаганду здорового способу життя та привернення уваги учнівської молоді до екологічних 

проблем. 

На виконання Програми організації оздоровлення та відпочинку дітей міста у 2018 

році за рахунок різних джерел фінансування оздоровленням та відпочинком 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). 

Забезпечено виконання щорічного Календаря заходів управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської ради, спрямованого на соціальне становлення молоді міста, 

зміцнення української родини, пропаганду здорового способу життя. 

 У Комунальному  закладі Білоцерківської міської ради «Клуб за місцем проживання 

«Прометей»  створено умови для корисної та змістовної зайнятості дітей та підлітків за 

місцем проживання в позашкільний та позанавчальний час. Послуги з отримання додаткової 

освіти за інтересами в гуртках цього навчального закладу та можливості системного 

проведення організованого дозвілля  надано  більш ніж 2 тис. дітей та підлітків міста; ще 

понад 11 тис. дітей охоплені заходами за місцем проживання. 

Управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради  протягом 

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

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

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

пільги і компенсації. Станом на 01.01.2019 року, 1316 батьків та 3174 дітей отримали 

посвідчення/довідки членів багатодітної сім’ї, що дало їм право на оформлення відповідних  

пільг.  

 Протягом звітного періоду управлінням було забезпечено організаційну роботу щодо 

підготовки необхідних документів для присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня» 3-м багатодітним  жінкам міста. На сьогодні в місті Біла Церква цього звання 

удостоєні 114 жінок міста. Ще 2 нагородні справи перебувають на розгляді в Адміністрації 

Президента. 

 

28. Охорона дитинства 
Станом на 31.12.2018 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 

296 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість із 

цих дітей – соціальні сироти. Із загальної кількості дітей вказаних категорій 278 дітей, 

тобто 93%, виховуються в сімейних формах, а саме: в сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. Лише 11 



 

 

 

47 

дітей, тобто (3,7 %), які мають різні фізичні та психічні захворювання і у зв'язку з цим 

потребують особливого догляду, виховуються в спеціальних інтернатних закладах. За 

останні чотири роки кількість дітей, які виховуються в державних інтернатних закладах, 

зменшилася вдвічі (у 2014 році таких дітей було 23).  

З початку 2018 року службою виявлена 31 дитина, яка 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, 18 дітей взято під опіку 

та піклування родичами, 4 дітей усиновлені. Щодо 5 дітей, які влаштовані в центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» на даний час службою вирішується 

питання про влаштування їх в сімейні форми, щодо. Одна дитина передана батьку, який 

встановив своє батьківство на підставі рішення суду. Відносно трьох дітей, від яких 

відмовилися батьки в пологовому будинку триває процедура усиновлення, і найближчим 

часом діти будуть проживати в сім’ях усиновлювачі.   

Усиновлення дітей є пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування. Станом на 31.12.2018 року на обліку служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради перебуває 55 дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, із яких 27 дівчат і 28 хлопчиків, котрі можуть бути усиновлені. 

Із них 32 дітей виховуються в різних формах сімейного виховання дітей тобто 

перебувають під опікою, проживають в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного 

типу. 23 дітей, які підлягають усиновленню виховуються в інтернатних закладах. 

Більшість із них мають відхилення стану здоров'я, психічні розлади різного рівня,  5 дітей 

виховуються в спеціалізованих дитячих закладах для дітей-інвалідів. 

Загалом у 2018 році службою у справах дітей розглянуто 6 заяв від громадян про 

усиновлення ними 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Крім 

того, службою у справах дітей підготовлено та подано до суду 8 висновків про доцільність 

усиновлення дитини другого з подружжя.  

Протягом звітного періоду службою у справах дітей згідно з графіком відвідано 56 

усиновлених дітей та складені відповідні звіти про умови проживання та стан здоров’я 

усиновлених дітей. 

З метою запобігання інституалізації дітей, починаючи з 2012 року, при службі у 

справах дітей функціонує сім’я патронатного вихователя. За цей період в ній 

виховувалися та пройшли реабілітацію 26 дітей. Позитивним є той факт, що всі діти, які 

перебували під патронатом, усиновлені громадянами України або повернуті в біологічні 

родини. В цьому році також двоє дітей, які виховувалися в патронатній родині, усиновлені 

громадянами України. На даний час в сім’ї патронатного вихователя перебуває дівчинка із 

сім’ї де мати не належним чином виконує батьківські обов’язки у зв’язку з чим службою у 

справах дітей подано позов до суду про позбавлення її батьківських прав. 

На виконання «Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу та 

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2017 року 

№ 646 «Про затвердження Регіонального плану розвитку системи надання соціальних 

послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду у 

Київській області на 2017-2026 роки», за поданням служби у справах дітей було прийнято 

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 вересня 2018 року про 

затвердження місцевого плану розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і 

сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду у м. Біла Церква на 2018-

2026 роки.  Метою даного плану є розвиток соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми 

та трансформації закладів інституційного догляду в місті Біла Церква 

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 49 – співвласниками житла, 209 – мають право на 



 

 

 

48 

користування житловою площею, 27 - не мають власного житла. Впродовж 2018 року 

органом опіки та піклування за поданням служби у справах дітей було прийнято 19 рішень 

щодо захисту житлових прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

За 2018 рік службою у справах дітей спільно з Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено соціальне інспектування 190 сімей. 

За результатами інспектування та вивчення особистих потреб дітей їх сім’ям надані та 

надаються необхідні соціальні послуги. За підсумками проведеної роботи службою у 

справах дітей ініційовано 5 клопотань до правоохоронних органів про притягнення до 

відповідальності 6 батьків згідно із законом за ухилення від виконання ними своїх 

обов’язків по вихованню дітей.  

З метою застосування більш радикального впливу на батьків, які злісно ухиляються 

від виконання батьківських обов’язків, з початку цього року службою у справах дітей 

підготовлено та подано до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 3 

позови про відібрання дітей від батьків, 10 позовів про позбавлення 12 батьків 

батьківських прав щодо 14 дітей. Крім цього, за дорученням служби у справах дітей 

адміністрацією центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» до суду 

подано 2 позовні заяви про позбавлення 2 матерів батьківських прав стосовно 3 дітей. 

За направленням служби у справах дітей протягом 2018 року до центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода» було влаштовано 142 дітей.  

З метою запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, правопорушенням 

серед дітей, вжиття відповідних заходів щодо влаштування дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, до закладів соціального захисту та надання їм соціальної, 

правової, медичної допомоги, службою у справах дітей у взаємодії з поліцією та відділами 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради протягом 2018 року проведено 48 

профілактичних рейдів. В ході заходів було виявлено 15 дітей. З них: 2 дітей вилучено з 

вулиці, 13 – з сім'ї. 11 вилучених дітей влаштовано в центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода», одну дитину влаштовану в сім’ю патронатного вихователя, 1 

дитину до КЗ КОР «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква», 2- в сім’ї 

родичів. 

В місті велика увага надається матеріальній підтримці сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, та потерпають від безробіття та безгрошів'я. На це 

спрямована й міська комплексна програми 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 2018-2012 

роки. Так, 29 серпня 2018 року напередодні Дня знань службою у справах дітей 72 

майбутнім першокласникам, які виховуються в багатодітних сім’ях, сім'ях, в яких є 

дитина-інвалід, сім’ях, в яких немає одного з батьків, були вручені набори шкільного 

канцелярського приладдя, на що було виділено кошти в сумі 9 тисяч грн. В продовж року 

діти із сімей вразливих категорій до різних свят традиційно отримують солодкі та 

фруктові подарунки. За 8 місяців цього року на такі потреби використано 49,4 тис. грн. 

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 під час свята було 

вручено матеріальну допомогу 45 випускникам на суму 135000 грн. в рамках міської 

програми «Турбота».  

Влітку 2018 року службою у справах дітей було організовано відпочинок для 33 

дітей (30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 3 дітей із сімей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах). На ці потреби з міського бюджету було 

виділено 199,8 тис. грн. 

Протягом восьми місяців 2018 року службою у справах дітей було організовано та 

проведено 20 засідань комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
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Білоцерківської міської ради, на яких розглянуто більше 350 питань з охорони дитинства. 

На підставі рекомендацій комісії виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради 

прийнято близько 200 рішень з питань захисту прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування.  

 

29.Фізична культура та спорт 
Відповідно до 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 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: 

 - «Про затвердження міської комплексної Програми розвитку фізичної культури і 

спорту міста Біла Церква на 2017-2021 роки»; 

- «Про затвердження Програми розвитку футболу  в м. Біла Церква на 2016-2020 

роки»;  

- «Про затвердження облаштування дитячих ігрових майданчиків у м. Біла Церква 

на 2017-2020 роки (без загальноосвітніх навчальних закладів).; 

- «Про затвердження Програми розвитку велосипедної інфраструктури та 

популяризації велосипедного руху в м. Біла Церква на 2015-2020 роки». 

З метою залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та 

організації активного відпочинку за місцем проживання дітей та дорослих ефективно 

працюють: КЗ БМР «Білоцерківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх», КЗ БМР «Льодовий стадіон» та понад 20 міських громадських організацій і 

федерацій фізкультурно-спортивного напрямку. Забезпечено сприяння утворенню та 

функціонуванню фізкультурно-спортивних клубів різних організаційно-правових форм 

власності.  

Проведено 2 засідання - робочі зустрічі фізкультурно-спортивного активу міста з 

депутатом Верховної ради України Мепарішвілі Х. Н. на тему: «Перспективи виконання 

робіт із відновлення легкоатлетичного ядра стадіону «Трудові резерви». 

Взято участь у засіданнях робочої групи з облаштування велоінфраструктури в м. 

Біла Церква, відповідно до «Програми розвитку велосипедної інфраструктури та 

популяризації велосипедного руху в м. Біла Церква на 2015-2020 роки»; участь у роботі 

робочої групи щодо розгляду проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету м. Біла Церква. 

 Проведено роботу щодо присвоєння тренерам-викладачам спортивних установ, 

незалежно від підпорядкування, кваліфікаційних категорій, а також спортивних розрядів  

спортсменам м. Біла Церква. Протягом звітного періоду 599 спортсменам присвоєно 

спортивні розряди з видів спорту. Аналіз стану роботи засвідчує, що мають місце 

позитивні зрушення  в цьому напрямку.  

Згідно з планом роботи управління протягом року забезпечено проведення  змагань 

з видів спорту, турнірів, навчально-тренувальних зборів з підготовки та участі провідних 

спортсменів міста  в чемпіонатах Київської області та України. Управлінням проведено 

225 спортивно-масових заходів різного рівня. 

Крім того, в м. Біла Церква було проведено ряд заходів обласного та 

Всеукраїнського рівня за участю білоцерківських спортсменів, в т. ч. вихованців місцевих 

ДЮСШ. 
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У звітному періоді згідно з календарним планом спортивно-масових заходів м. Біла 

Церква на 2018 рік проведено змагання з бочі, настільного тенісу, дартсу, легкої атлетики 

та шахів серед дітей з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями. 

До складу збірних команд України з різних видів спорту входить близько 30 

представників м. Біла Церква. 

У 2018 році забезпечено стабільне функціонування міських дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл. У місті працюють два обласні заклади: ліцей-інтернат фізичної 

культури і спорту та спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву 

«Промінь» з велоспорту.  

Для підтримки та розвитку дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень 

дієвим стимулом для досягнення вагомих спортивних результатів є стипендія міського 

голови кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам. Стипендія   

призначається  на квартал і виплачується щомісячно 20 кращим спортсменам до 18 років  

та їх тренерам у розмірі 300 грн. (у 2017 році таких стипендій виплачувалося 13). За 2018 

рік було виплачено 240 стипендій спортсменам та 236 стипендій  тренерам. 

З метою стимулювання зросту майстерності провідних спортсменів міста та праці 

їх тренерів щомісяця визначається «Кращий спортсмен м. Біла Церква та його тренер» та 

відзначається матеріальною винагородою в розмірі 1000 грн. кращому спортсмену та 500 

грн. його тренеру.  

Відповідно до міської програми оздоровлення й відпочинку дітей міста в 2018 році 

було оздоровлено 129 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Заняттями в спортивних секціях в ДЮСШ та спортивних клубах, а також 

фізкультурно-оздоровчою роботою в ЗЗСО, 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. 

Питання покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, облаштування  

спортивних майданчиків  у мікрорайонах за місцем проживання знаходяться на 

постійному контролі.  

Триває капітальний ремонт спортивних майданчиків за адресами вул. Турчанінова, 

15, вул. Грибоєдова, 10 та вул. Леваневського, 63. 

На виконання бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним 

покриттям в регіонах України" в м. Біла церква у 2018 році проведено: 

- реконструкцію спортивного майданчика з влаштуванням міні-футбольного поля зі 

штучним покриттям (розміром 42 х 22) Білоцерківської спеціалізованої природничо-

математичної школи  І-ІІІ ступенів № 16 та загальноосвітньої школи № 18. 

- здійснено капітальний ремонт універсального (мультиспортивного) ігрового 

майданчика за адресою:  б-р Олександрійський, 75. 

З метою створення сприятливих умов для забезпечення навчально-тренувального 

процесу в КЗ БМР ДЮСШ №1 проведено капітальний ремонт вентиляційної системи 

плавального басейну. В ДЮСШ «Зміна» частково встановлено вуличне освітлення за 

рахунок надходжень від платних послуг. Встановлено 2 спортивних майданчики з 

синтетичним покриттям  (БЗШ №18 та БСПМШ №16). 

У звітному році виділено коштів на:   

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 

- 663,2 тис. грн. 

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів 

спорту -240,2 тис. грн. 

- - проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту -

27,5тис.грн. 

- оздоровлення вихованців ДЮСШ – 692.2 тис.грн. 

- стипендія міського голови – 122.4  тис. грн. 
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- матеріальна винагорода відзначення «Кращого спортсмена місяця» - 18.0тис.грн. 

- організацію та проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання і в 

місцях масового відпочинку населення – 100 тис. грн. БМЦ ФЗН «Спорт для всіх» 

- капітальний ремонт приміщення за адресою: Сквирське шосе, 254 (СДЮШОР 

«Промінь») – 1470,0 тис.грн. 

30.Охорона здоров’я 
Протягом 2018 року проводилися заходи подальшого реформування первинного 

рівня надання медичної допомоги міста. З 01.01.2018 року все населення, що 

обслуговувалося комунальними закладами Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня №1» та «Білоцерківська міська лікарня №2» передано на обслуговування 

до Центрів первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2. Медичні працівники 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини Центрів первинної медико-санітарної 

допомоги №1 та №2 забезпечені персональними комп’ютерами. Створено 111 

автоматизованих робочих місць.  

З квітня місяця населення міста має можливість вільно обирати свого лікаря: 

терапевта для дорослого населення, педіатра для дитини чи сімейного лікаря для усієї 

сім’ї.  Станом на 07.02.2019 зареєстровано 140941 декларація про медичне обслуговування 

з лікарями первинної ланки. Центри первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 

підключені до системи «Електронне здоров'я». Записатися на прийом до лікаря первинної 

ланки можливо через online-платформу  системи Helsi за допомогою комп’ютера, 

телефону або планшету. 

Створені нові амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, які за 

розташуванням наближені до міст проживання населення. Так 11 січня 2018 відбулося 

урочисте відкриття амбулаторії сімейної медицини №8 «Здорова родина» КНП БМР 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2», що розташована за адресою: 

вул. Леваневського, 63. В амбулаторії загальної практики-сімейної медицини  

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, Молодіжна, Томилівська, Раскової, Кагарлицька та приватного 

сектору району Томилівська. 

 06 вересня відбулося урочисте відкриття чергової амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини №7 КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2», що розташована за адресою: вул. Некрасова. 30. В амбулаторії ЗПСМ 

обслуговується понад 10,5 тис. дорослих і 2,5 тис. дітей, що мешкають у даному 

мікрорайоні.  

Для подальшого розвитку медичної галузі міста міською радою прийняті рішення 

про створення Комунальних некомерційних підприємств та затвердження Статутів 

підприємств, а саме: КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№1»,  КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2», КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня №1», КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2», КНП 

БМР  «Білоцерківська міська лікарня №3», КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня 

№4», КНП БМР «Білоцерківський пологовий будинок», КНП БМР «Дитяча 

стоматологічна поліклініка», КНП БМР «Білоцерківське міське патологоанатомічне 

бюро».  

З  метою підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню 

міста Біла Церква, поліпшення умов праці медичних працівників та матеріально-

технічного оснащення міською радою були затверджені міські програми розвитку та 

підтримки (фінансової) цих створених Комунальних некомерційних підприємств 

Білоцерківської міської ради. 

Протягом 2018 року в м. Біла Церква продовжували розвиватися новітні технології 

в сфері охорони здоров’я. Так, в КНП БМР «Білоцерківська  міська лікарня № 2» 

продовжує удосконалюватися малоінвазивна хірургія. Лікарями – хірургами цього 

http://moz.gov.ua/article/news/z-kvitnja-mozhna-obrati-svogo-simejnogo-likarja-
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медичного закладу було проведено 927 операцій, в тому числі з використанням лазерної 

апаратури – 151, ендоскопічної - 776 операцій. У Міжрайонному центрі гемодіалізу, який 

укомплектований 20-ма сучасними апаратами штучних нирок фірми «Фрезеніус», 

обслуговується 146 хворих. За звітний період Центром проведено 21 769 діалізів.  

Продовжує вдосконалюватися  в місті надання медичної допомоги хворим з 

серцево –судинною патологією з захворюваннями на гострий інфаркт міокарда на базі 

спеціалізованого інфарктного відділення КЗ БМР «Білоцерківська  міська лікарня № 1» та 

ішемічний інсульт на базі інсультного блоку КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 

2», що дозволяє запобігти інвалідності та смертності серед людей молодого працездатного 

віку. 

Рішенням міської ради була затверджена «Міська цільова програма запобігання та 

лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань населення міста Біла 

Церква на 2018-2020 роки» (далі Програма). Так за 2018 рік згідно даної програми, в КНП 

БМР «Білоцерківська міська лікарня №1» з метою зменшення смертності від хвороб 

системи кровообігу, в тому числі від інфаркту міокарда та патології коронарних артерій, 

було проведено 20 тромболізисів, із них на догоспітальному етапі 15, проведено 

агіографічних обстежень коронарних судин 224  пацієнтам та 121 стентування, в 

ургентному порядку хворим з гострим інфарктом міокарда проведено 24 коронарографії 

та 13 стентувань. 

 В умовах Інсультного блоку КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2» 

хворим з ішемічним інсультом проведено 37 тромболізисів.  На виділені кошти згідно 

міської Програми було закуплено 15 флаконів тромболітичних препаратів для проведення 

системних тромболізисів. Всього на фінансування заходів даної Програми на 2018 рік 

виділено 700,00 тис. грн. Використано 678,0 тис. грн. 

Нові перинатальні технології продовжують розвиватися та вдосконалюватися на 

базі  КНП БМР «Білоцерківський пологовий будинок». За 2018 рік народилося 1398 

немовлят, пройшло 813 партнерських пологів, що складає 58,1%. На сумісному 

перебуванні з матерями знаходилося 1229 новонароджених, що складає 87,9%. 

Протягом року доросле та дитяче населення міста було забезпечено 

дороговартісними лікарськими засобами, які отримані відповідно до централізованих 

поставок на лікування хворих на Розсіяний склероз  загальною сумою 248,83 тис. грн.; на 

Муковісцидоз – 742,78 тис. грн.; на трансплантацією органів та тканин – 932,51 тис. грн.; 

на Ревматоїдний артрит – 796,29 тис. грн.;  на Бульозний епідермоліз – 824,09 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. Проведено зубопротезування 177 осіб на 

суму 339,8 тис. грн. 

Для проведення імунізації населення міста централізовано отримано 

імунобіологічних препаратів на суму 1 321,48 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 6 924,75 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. Для лікування хворих І – ІV категорії централізовано 

отримано протитуберкульозних препаратів на суму – 1 092,9 тис. грн, із них за рахунок 

Глобального Фонду – 635,5 тис. грн. Препарати ІІ ряду КНП БМР «Білоцерківська міська 

лікарня №3» отримує безпосередньо на базі КОПТД м. Боярка.  

Протягом 2018 року пацієнти на цукровий діабет забезпечувалися препаратами 

інсуліну згідно «Міської цільової програми «Цукровий діабет на 2018 рік», затвердженої 
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рішенням міської ради. На фінансування заходів даної Програми виділено 9 218,2 тис. грн. 

(з урахуванням І кварталу 2019 року). Суб’єктам господарювання (аптечним закладам) 

здійснено відшкодування на загальну суму 9 218,12 тис. грн., з них місцевого бюджету – 

2 767,3 тис. грн., державного – 6 450,9 тис. грн. 

Пільгова категорія населення міста забезпечувалася лікарськими засобами за 

рахунок коштів міського бюджету на суму 2 754,59 тис. грн., з них 422,9 тис. грн. виділено 

на міську цільову програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення міста Біла Церква та за певними 

категоріями захворювань на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради. 

Населення міста, яке страждає на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 

ІІ типу, бронхіальну астму, забезпечувалися лікарськими засобами згідно Урядової 

програми «Доступні ліки». З 14 суб’єктами господарювання були укладені договори. 

Обсяг фінансування склав 4 426,0 тис. грн. 

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. За сприяння міського 

голови Геннадія Дикого для населення міста проводилися безкоштовні консультації 

співробітниками кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика на чолі з професором  С.О. Риковим. Більше 100 маленьких 

мешканців Білої Церкви були оглянуті найкращими спеціалістами з дитячої офтальмології 

України. Всім, у кого були виявлені проблеми із зором, призначено відповідне лікування. 

З 21 грудня в місті відкрито нову філію КНП БМР «Дитяча стоматологічна 

поліклініка», яка розташоване за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6, з метою наближення  

стоматологічної допомоги до населення. 

Протягом 2018 року проводилося покращення матеріально-технічної бази 

лікувально-профілактичних закладів міста, за рахунок коштів бюджету розвитку придбано 

обладнання: Придбання комп'ютерної техніки, медичного обладнання, рентгенологічного 

апарату, апарату штучної вентиляції легень, електрокардіографів «Біомед», мікроскопу 

BioBlue 4260 та медичних меблів на загальну суму 3 076 209 грн. 

Проводилися реконструкції та капітальні ремонти приміщень та медичного 

обладнання в КЗ БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» за адресою: вул. Семашко, 9  

на суму 336 000,0 грн.; філії КНП БМР «Дитяча стоматологічна поліклініка» на суму 

500 000,0 тис. грн.; амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №8 КНП БМР 

«Міський центр первинної медико санітарної допомоги №2» за адресою: вул. 

Леваневського, 63, на суму 2 166 177,0 грн.; амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини №7 КНП БМР «Міський центр первинної медико санітарної допомоги №2» за 

адресою: вул. Некрасова, 30, на суму 1 647 055,0 грн. 

 

31. Цивільний захист, техногенна та пожежна безпека 
Протягом 2018 року на виконання актів КМУ, РНБО України та рішень місцевих 

органів виконавчої влади проведені наступні найважливіші заходи: 

- на виконання Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи 

цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 

2017 р. № 626, розроблені у новій редакції План цивільного захисту на особливий період 

міста Білої Церкви з 14-ю додатками та План реагування на надзвичайні ситуації міста 

Білої Церкви з 12-ю додатками, які затверджені рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 27 березня 2018 року № 140; 

- у відповідності до Методики планування заходів з евакуації, затвердженої 

наказом МВС України від 10.07.2017 № 579, розроблений Плану евакуації міста Білої 

Церкви у новій редакції; 
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- розроблена проектно-кошторисна документація «Будівництво системи 

оповіщення в рамках Білоцерківської міської програми удосконалення і розвитку системи 

централізованого оповіщення і зв’язку м. Біла Церква на друге півріччя 2017 – 2018 роки»; 

- розроблена та затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 

30.08.2018 року № 2543-55-VII «Білоцерківська міська цільова програма захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2 півріччя 2018 - 2022 роки». 

Підготовка органів управління та керівного складу цивільного захисту усіх рівнів, 

персоналу підприємств, установ, закладів здійснювалася у ході штабних тренувань, 

спеціальних об’єктових навчань, тренувань, об’єктових тренувань, проведено: 

№ 

з

.п. 

Показники 

По роках 

2017 2018 

1 
Штабних тренувань з органами управління і 

силами цивільного захисту міста 
3 4 

2 Спеціальних об’єктових навчань   14 6 

3 Спеціальних об’єктових тренувань  40 48 

4 Об’єктових тренувань  132 150 

5 Протипожежних тренувань   436 436 

6 
Тренувань згідно планів локалізації і ліквідації 

наслідків аварій 
141 150 

7 Днів цивільного захисту 36 36 

8 Тижнів безпеки дитини 37 37 

9 Тренувань з евакуаційними пунктами 52 52 

1

0 

Підготовка керівного складу і працівників 

місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів 

рад, підприємств установ та організацій, на яких 

поширюється дія законодавства у сфері цивільного 

захисту 

208 215 

1

1 
Охоплено всіма видами тренувань. навчань 

70 тис. 

осіб 

80 

тис. 

осіб 

 

32.Адміністративні послуги 

  На сьогодні в ЦНАП надається 180 видів адміністративних послуг структурних 

підрозділів Білоцерківської міської ради та органів державної виконавчої влади.  

 В структурі управління утворені відповідні структурні підрозділи на які 

покладаються функції  з реєстрації місця проживання  фізичних осіб, формування та 

ведення Реєстру територіальної громади, надання адміністративних послуг з державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань, речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

 До складу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради 

входять:  

 відділ державної реєстрації,  

 адміністративний відділ,  

 відділ ведення реєстру територіальної громади. 
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Кількість наданих послуг та кількість осіб, які скористалися консультативними 

послугами ЦНАП  

Показник за 2017 рік за 2018 рік 

Загальна На 1000 

мешканців 

Загальна На 1000 

мешканців 

Кількість наданих 

результатів надання 

адмінпослуг 

120476 573,7 130658 622,2 

Кількість наданих 

консультацій 

71522 340,6 80972 385,6 

 

Стан децентралізації надання адміністративних послуг: 

Громадяни та суб’єкти господарювання мають змогу через ЦНАП при 

Білоцерківській міській раді подати повідомлення та зареєструвати декларацію на початок 

виконання підготовчих/будівельних робіт (готовність до експлуатації) та отримати 

дозвільні документи в сфері архітектурно-будівельного контролю в приміщенні ЦНАП. 

Відповідно до Закону України від 14 липня 2016р. №1474-VIII «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію 

Європейським Союзом візового режиму для України»,  Центри надання адміністративних 

послуг набули повноважень щодо видачі паспорта громадянина України (ID картка) та  

паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

Протягом 2018 року Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській 

міській раді успішно продовжував виконувати повноваження з видачі паспорта 

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

За 2018 рік, станом на 29.12.2018 р. через ЦНАП оформлено 11883 паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон та 2536 паспорта громадянина України (ID 

картка). 

33. Взаємодія з місцевими засобами масової інформації 
Характерною ознакою інформаційного простору Білої Церкви є створення 

належних умов для діяльності суб’єктів інформаційних відносин, налагодження 

конструктивної співпраці між владою, засобами масової інформації та громадськістю, 

забезпечення відкритості у діяльності органів влади та максимальне задоволення 

інформаційних потреб населення міста. 

В інформаційному просторі м.Біла Церква діють 6 друкованих видань, студія 

місцевого радіомовлення, 1 студія радіо FМ,  студія телебачення та ряд інтернет-ресурсів, 

які висвітлюють події м.Біла Церква.  

 Відповідно до ст.27 Закону України «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні та ст.3 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації» в 2018 р.  у міській  раді  було акредитовано 31 представник  міських засобів 

масової інформації. 

З метою розвитку інформаційної сфери Білої Церкви діє Програма підтримки 

розвитку ЗМІ в м.Біла Церква на 2016-2020 роки, основними завданнями якої є 

забезпечення доступу громадян  до інформації,  інформаційно-роз’яснювальних 

матеріалів, інформаційної діяльності, забезпечення ефективного використання  інформації 

тощо.  

Відділом  інформаційних ресурсів та зв'язків  з громадськістю  міської ради 

щотижня готуються довідкові, інформаційні, аналітичні матеріали про діяльність місцевих 

органів влади, які надаються засобам масової інформації для оприлюднення. Лише за 

звітний період підготовлені і опубліковані більш як 500 таких матеріалів та надані більш 
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як 200 інформацій інших підрозділів міської ради, що мають важливе значення для 

населення міста. Щодо діяльності виконавчого комітету було оприлюднено понад 80 

матеріалів, про заходи культури – понад 70, спорту – понад 40; підготовлено понад 100 

новин у житті міста. Висвітлювалася також діяльність таких галузей, як охорона здоров’я, 

освіта, соціальний захист населення, благоустрій міста, транспорт та зв'язок тощо. 

Детально висвітлювалися пленарні засідання сесій Білоцерківської міської ради, 

виконавчого комітету, зустрічі з громадськістю тощо.  

Постійно наповнюється підрубрика «Новини від партнерів», де висвітлюються 

новини від Уряду України, Білоцерківського відділу поліції, Білоцерківського 

міськрайонного центру зайнятості, Білоцерківського об'єднаного міського військового 

комісаріату, Державної служби з надзвичайних ситуацій, управління фізичної культури і 

спорту та управління інформації Київської ОДА, Об’єднаної державної податкової 

інспекції, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування тощо. 

Також оперативно створюються та розміщуються відеосюжети на тему актуальних 

заходів та подій у житті Білої Церкви. 

Крім того, жителі міста мають змогу поставити запитання до міського голови, 

зателефонувавши до відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю або 

надіславши лист на електронну пошту. Відповіді міського голови та результати вирішення 

проблем, із якими зверталися жителі міста, оприлюднюються на офіційному you-tube-

каналі міської ради, а також у місцевих друкованих ЗМІ. 

З метою постійного та регулярного інформування населення про діяльність міської 

ради, її виконавчих органів та підпорядкованих їй установ і організацій для задоволення 

інформаційних потреб громади,  формування активної громадянської позиції, 

підвищення рівня громадянської свідомості жителів Білої Церкви здійснюється випуск 

інформаційних листівок, плакатів, буклетів, де акцентується увага на важливих змінах у 

житті міста.  

Для удосконалення зазначеного напрямку роботи, реалізації політики відкритості і 

прозорості у діяльності міської ради, відповідальності та звітності перед громадою, а 

також забезпечення права жителів міста на одержання оперативної,  достовірної, 

об'єктивної та повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, функціонує офіційний веб-сайт Білоцерківської міської ради. Розділи 

сайту  регулярно  поповнюються оперативною інформацією про діяльність міського 

голови, його заступників, депутатів міської ради, управлінь і відділів міської ради. На 

сайті розміщені рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради,  програми, 

важливі для забезпечення життєдіяльності Білої Церкви та ін. В окремому розділі, з метою 

удосконалення реалізації конституційних прав на звернення громадян, передбачено 

додаткову систему звернень  електронною поштою. 

Для додаткового поширення та популяризації інформації офіційного веб-сайту в 

соціальній мережі Фейсбук було створено сторінку «Прес-служба Білоцерківської міської 

ради». На даній сторінці  розміщується інформація про діяльність Білоцерківської міської 

ради, виконавчого комітету, підпорядкованих управлінь та відділів, а також комунальних 

підприємств. Крім того, мешканці мають можливість одержати відповіді на свої 

запитання, в онлайн-режимі повідомити про проблеми, які виникають в місті, та 

оперативно отримати зворотній зв’язок. На сторінці розміщуються анонси, оголошення 

про засідання сесії, постійних депутатських комісій та про інші заходи, які проводяться 

міською владою. За допомогою сторінки неодноразово поширювалися повідомлення про 

надзвичайні ситуації, оголошення про вільні вакансії виконкому, запрошення щодо участі 

містян в конкурсних комісіях, робочих групах щодо обговорення важливих питань 

функціонування Білої Церкви, проводилися опитування та інше. Сторінка в соціальній 

мережі дозволяє залучити більшу кількість мешканців до обговорення та участі в 

процесах життєдіяльності міста. 
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Ветеранам війни і праці, інвалідам, іншим соціально незахищеним верствам 

населення згідно з міською комплексною програмою «Турбота» на І і ІІ півріччя  2018 

року було здійснено пільгову передплату 2400 примірників газет «Громадська думка» та 

«Замкова гора».  

Міська рада, її виконавчий комітет постійно працюють над удосконаленням 

існуючих та пошуком нових форм співпраці із засобами масової інформації міста з метою 

висвітлення діяльності органів міської влади.  

 

34. 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) вже другий рік відбувається впровадження 

Громадського бюджету.  

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 (ЗОШ № 15-ДЮСОК) ( в т.ч. ПКД) 

1 207 754 

2. Реконструкція спортивного майданчику СЗОШ № 19 по 

вул.Л.Симиренка, 49 ( в т.ч. ПКД) 

944 671 

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

Таращанській 167 ( в т.ч. ПКД) 

462 796 

Капітальний ремонт ЗОШ № 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 

7. Придбання обладнання для бібліотек (Бібліоковоркінг 

''LITERRA'') ( в т.ч. ПКД) 

200 000 

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

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

вул.Таращанська 167 ( в т.ч. ПКД) 

462 796 

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

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

107 000 

Капітальний ремонт  ЗОШ № 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 

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

загального фонду міського бюджету за 2017 рік). 

У 2018 році для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Біла Церква 

було подано 48 проектів, до голосування були допущені 17 проектів, в тому числі: 15 

великих та 2 малих проектів. 

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 

протягом 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.  10 проектів переможців, в тому числі 2 малих та 8 великих проектів, будуть 

реалізовані у 2019 році. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні 

розпорядники коштів міського бюджету, до повноважень яких відноситься реалізація 

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

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

повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі.  

35. 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 29 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 школах міста встановлені тривожні кнопки для безпеки 

учнів. 

7. В Першій Білоцерківській гімназії в рамках експерименту  впроваджено проект 

«Розумна та безпечна школа» 

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

збудовано моніторинговий центр та підключено 38 камер відеонагляду серед 

яких є камери з функцією розпізнавання номерних знаків автомобілів та 

вимірювання швидкості руху транспортних засобів. Завершені роботи з 

будівництва периметральної системи відеонагляду міста з підключенням 

додатково 24 розумних відеокамер.  

  
Міський голова        Г. Дикий 

https://bc-budget.e-dem.in.ua/#/
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