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І.М. НАНОВСЬКИЙ: 
Розпочинаючи 2012 рік, мною було зазначено, що 

тільки самі мешканці можуть визначити, що необхідно 
зробити в першу чергу: відремонтувати дорогу, школу, 
дитячий садок чи прокласти газопровід. Що зробити, аби 
життя кожного мешканця Білгорода-Дністровського стало 
кращим, щоб улюблене місто процвітало і облагороджу-
валося. 

Звітуючи перед Вами про роботу міського голови та ви-
конавчих органів міської ради на протязі 2012 року, перш 
за все я хочу наголосити на тому, що практично всі пун-
кти програми “Народний бюджет 2012”, завдяки спільній 
роботі та чіткій взаємодії з громадою, обласною радою, 
обласною державною адміністрацією, депутатським кор-
пусом всіх рівнів, відділами та управліннями міської ради, 
комунальними підприємствами - були виконані. 

ГАЗИФІКАЦІЯ МІСТА БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО 
За довгі роки, починаючи з того часу, коли в місто 

прийшов природний газ, лише у 2012 році ми розпоча-
ли системну роботу щодо будівництва на території міста 
газопроводів високого та середнього тиску з установкою 
газорозподільних пунктів. Без цього не можливо забезпечи-
ти підключення житлового фонду міста до газопостачання. 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ’ЄКТІВ ОСВІТИ МІСТА 
Стан, у якому знаходились будівлі загальноосвітніх та 

дошкільних дитячих закладів,  не витримували ніякої критики. 
Особливе занепокоєння викликав стан покрівель, систем те-
плозабезпечення та під’їзних шляхів закладів, де навчаються 
та виховуються наші діти. При виділенні коштів на капітальний 
ремонт і оновлення інфраструктури об’єктів освіти вперше вико-
ристовувався комплексний підхід - одночасно проходили роботи 
по ремонту самих навчальних закладів, оновленню застарілих 
комунікацій і дорожньому ремонту прилеглих вулиць. 

За 2012 рік в школах і дитячих садках Білгорода-Дністровського 
виконано робіт на суму 3,92 млн. грн.

ВУЛИЦІ БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО 
Одне з найбільш наболілих питань міста, яке роками 

очікувало свого рішення, - це благоустрій території міста та 
ремонт дорожнього покриття.  

У 2012 році, застосовуючи комплексний підхід нами про-
ведена реконструкція тротуару по вулиці Калініна, капітальний 
ремонт вулиці Бєлінського, повністю реконструйована вулиця 
Одеська. Такий же підхід до вирішення цієї нагальної пробле-
ми міста ми будемо застосовувати і в подальшому.

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
Покращення системи охорони здоров’я Білгорода-

Дністровського - один з найважливіших пріоритетів міста, який ми з 
вами визначали у 2012 році. 

Міською владою на проведення капітальних ремонтів в 
приміщеннях міської лікарні у 2012 році було направлено майже 1,5 
млн. грн. Однак найбільше уваги в 2012 році нами було приділено 
оновленню медичного обладнання системи охорони здоров’я міста.  
У 2012 році за кошти обласного і міського бюджету в міську лікарню 
надійшло обладнання на загальну суму 3,15  млн. грн. 
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Шановні громадяни міста Білгорода-Дністровського,
селищ Затока та Сергіївка! Депутати міської та селищних рад!
 
Вже традиційно пропоную нам спільно пригадати минулий рік, що було 

зроблено і які завдання стоять перед нашою громадою у році поточному. 

Звітуючи перед Вами про роботу міського голови та виконавчих органів 
міської ради на протязі 2012 року, перш за все я хочу наголосити на 
тому, що практично всі пункти програми “Народний бюджет 2012”, завдя-
ки спільній роботі та чіткій взаємодії з обласною радою, обласною дер-
жавною адміністрацією, депутатським корпусом всіх рівнів, відділами 
та управліннями міської ради, комунальними підприємствами - були 
виконані. 

 ПОВАЖНА ГРОМАДО!

Розпочинаючи 2012 рік, мною було зазначено, що тільки самі мешканці 
можуть визначити, що необхідно зробити в першу чергу: відремонтувати 
дорогу, школу, дитячий садок чи прокласти газопровід. Що зробити, аби 
життя кожного мешканця Білгорода-Дністровського стало кращим, щоб 
улюблене місто процвітало і облагороджувалося. 

Я розумію, що проблем, які в нашому місті накопичувались роками, за-
надто багато. Вони або не вирішувались зовсім, або вирішувались част-
ково. Але як би воно не було - нам з вами треба робити своє місто кра-
щим! 

Тому, розпочинаючи роботу щодо планування діяльності міської ради 
та її виконавчих органів, ми уважно вивчили та проаналізували більше 
3000 звернень громадян, їх основний зміст та ті проблеми, які громадя-
ни міста підіймали у своїх листах на адресу міської влади. Ми взяли до 
уваги пропозиції, які були вами надані під час більше як 20  зустрічей в 
трудових колективах, в ході 18 прямих теле- і радіоефірів. Окрім цього, 
ці питання гаряче обговорювалися з депутатами міської ради на 7 сесіях 
ради та під час 168 засідань постійних депутатських комісій. 
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Спираючись на підтримку голови Одеської 
обласної державної адміністрації Е.Л. 
Матвійчука та народного депутата України 
В.Д. Барвіненка у Білгороді-Дністровському на 
протязі 2012 року побудовані газопроводи се-
реднього та низького тиску, а саме:

- траса газопроводів середнього тиску по 
вул. Південній від ШГРП №6 до ШГРП №7 до-
вжиною 780 м - 250 тис. грн.;

- газопровід низького тиску від ШГРП №6 до 
ШГРП №7 по вулиці Південній довжиною 630 
м - 92,06 тис. грн.;

- газопровід середнього тиску по вулицям 
Перемоги та Парковій до ШГРП №№1, 2, 3, 4 
довжиною 1095 м - 917,1 тис. грн.;

- газопровід низького тиску по вулицям 
Театральній та Київській з установкою ШГРП 
довжиною 402 м - 523,1 тис. грн.

Губернатор Одеської області
Едуард Матвійчук — природний газ
прийшов у житлові масиви міста 

Нова газова котельна в навчальному закладі 
“Школа-сад” по вул Театральній  

Сесія міської ради

Все це разом дало нам змогу визначити основні 
пріоритети роботи влади міста на найближчі роки, 
які були визначені в міських цільових програмах, 
затверджених міською радою, а також сконцентру-
вати свою роботу на самих болючих питаннях, без 
вирішення яких неможливий подальший розвиток 
Білгорода-Дністровського. 

Виходячи з цього, головними пріоритетами 
“Народного бюджету” 2012 року стали питан-
ня газифікації міста, капітального ремонту доріг, 
тротуарів, об’єктів освіти, культури, покращення во-
допостачання, поновлення медичного устаткування 
міської лікарні. 

Саме тому свій звіт я розпочинаю з підсумків 
виконання робіт на об’єктах “Народного бюджету” 
Білгорода-Дністровського, які були визначені нака-
зами громадян міста. 

За довгі роки, починаючи з того часу, коли в 
місто прийшов природний газ, лише у 2012 році ми 
розпочали системну роботу щодо будівництва на 
території міста газопроводів високого та середньо-
го тиску з установкою газорозподільних пунктів. Без 
цього неможливо забезпечити підключення житло-
вого фонду міста до газопостачання. 

Схема газифікації
міста Білгорода-Дністровського 
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Крім цього, у 2012 році, на виконання Доручення Пре-
зидента України В.Ф. Януковича, розпочато будівництво 
газопроводу до селища Сергіївка (вартість проекту 
більше 20 млн. грн.).

Щоб нам з вами було зручніше порівнювати цифри, 
зазначу, що за всі 5 років з 2006  по 2010 рік на прове-
дення капітальних ремонтів міської лікарні влада спро-
моглася виділити лише 700 тис. грн., тобто по 140 тис. 
грн. щорічно.

“НАРОДНИЙ БЮДЖЕТ” ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО 

Покращення системи охорони здоров’я Білгорода-
Дністровського — один з найважливіших пріоритетів 
міста, який ми з вами визначали у 2012 році. 

Міською владою на проведення капітальних ремонтів 
в приміщеннях міської лікарні у 2012 році було направле-
но майже 1,5 млн. грн. 

За ці кошти проведені ремонти в приміщеннях:  
 - дитячого відділення - 368 тис. грн.;
 - міської поліклініки - 200 тис. грн.;
 - дитячої консультації - 150 тис. грн.;
 - відділення неврології - 370 тис. грн.;
 - будівлі “Швидкої допомоги” - 60 тис. грн.

Завершена газифікація будинку
по вул. Перемоги, 24

Ремонт дитячого відділення
міської лікарні 

Дитяче відділення міської лікарні
після ремонтуНарада з питань газифікації

селища Сергіївка 
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В рамках «Народного бюджету» Одеської області го-

ловну увагу було приділено оновленню медичного об-

ладнання системи охорони здоров’я міста. 

У 2012 році за кошти обласного і міського бюджетів в 

міську лікарню надійшло обладнання на загальну суму 

3,15  млн. грн. 

(за весь час з 2006 по 2010 роки - 2,1 млн. грн.). 

Нове медичне обладнання:

 - Автомобіль “Швидкої допомоги” - 2 шт;

 - Лапароскопічна стійка;

 - Монітор стеження за хворим;

 - Апарат штучної вентиляції легень новонароджених;

 - Кювез для новонароджених;

 - Столик інтенсивної терапії для новонароджених;

 - Наркозний апарат «Бриз»;

 - Апарат діагностики серця “HOLTER”.

“НАРОДНИЙ БЮДЖЕТ” ОСВІТЯНАМ БІЛГОРОДА-
ДНІСТРОВСЬКОГО

Стан, у якому знаходились будівлі загальноосвітніх та 
дошкільних дитячих закладів,  не витримували ніякої кри-
тики. Особливе занепокоєння викликав стан покрівель, 
систем теплозабезпечення та під’їзних шляхів закладів, 
де навчаються та виховуються наші діти. 

При виділенні коштів на капітальний ремонт і онов-
лення інфраструктури об’єктів освіти вперше використо-
вувався комплексний підхід - одночасно проходили ро-
боти по ремонту самих навчальних закладів, оновленню 
застарілих комунікацій і дорожньому ремонту прилеглих 
вулиць. 

За 2012 рік в школах і дитячих садках Білгорода-
Дністровського виконано робіт на суму 3,92 млн. грн. Се-
ред них: 

 - капітальний ремонт даху з улаштуванням шиферної 
покрівлі школи №3 по вул. Франко, 9 - 218,288 тис. грн.;

 - капітальний ремонт відмостки та влаштування 
водостоків дитячого дошкільного закладу №8 по вул. 
Перемоги, 32 - 144,934 тис. грн.;

 - капітальний ремонт даху з улаштуванням шиферної 
покрівлі ДНЗ№7 по вул. Плавнева, 64 - 115,535 тис. грн.; 

 - капітальний ремонт даху з улаштуванням шиферної 
покрівлі НВК «ДНЗ-ЗОШ 1 ступеню» по вул. Театраль-
на,14 - 208,585 тис. грн.; 

 - капітальний ремонт системи опалення НВК ДУЗ-
ООШ по вул Театральна,14 - 450,0 тис. грн.;

 - капітальний ремонт внутрішньої системи опалення 
ЗОШ І-ІІІ ступеня №3 - 342,510 тис. грн.;

 - капітальний ремонт центрального входу ЗОШ І-ІІІ 
ступеня №3 - 71,257 тис. грн.

Вручення медичного обладнання
міській лікарні 

Вручення міській лікарні нового автомобіля 
швидкої медичної допомоги
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Причому, за п’ятирічний період з 2006 по 2012 роки 
фінансування було здійснено у розмірі 1,5 млн. грн., що 
в 2,5 разів менше. 

“НАРОДНИЙ БЮДЖЕТ” ДЛЯ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ 
СФЕРИ БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО 

На проведення капітального ремонту закладів культу-
ри міста Білгорода-Дністровського у 2012 році за програ-
мою “Народний бюджет” направлено 878 тис. грн. 

Проведений капітальний ремонт бібліотеки ім. О.С. 
Пушкіна по вул. Перемоги. Тут повністю відремонтовані 
читальні зали, покрівля, книгосховища на загальну суму 
288,126 тис. грн. 

Сьогодні без оновлення в школах комп’ютерної 
техніки неможливо забезпечити ефективність навчан-
ня. Зустрічаючись з педагогічними та батьківськими ко-
лективами шкіл міста, я запевнив вас, що місто буде 
планувати щорічно мінімум 100 тис. грн. на оновлення 
комп’ютерних класів міських шкіл. У 2012 році, вперше 
за 5 років, шкільні комп’ютерні класи шкіл отримали 
68 сучасних комп’ютерів. Так, в 2012 році придбано 23 
комп’ютери за рахунок міського бюджету, 30 - держав-
ного, 15 - за програмою “Бібліоміст”. Ця практика зали-
шиться й надалі. 

Вхід до школи №3 до ремонту

Вхід до школи №3 після ремонту 

Ремонт бібліотеки ім. О.С. Пушкіна 

Бібліотека ім. О.С. Пушкіна після ремонту 
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Вперше за 100 років проведений капітальний ремонт 

приміщень відділення етнографії міського краєзнавчого 

музею. З цією метою з бюджету міста було виділено 

150,0 тис. грн. Сьогодні в приміщені відділення 

етнографії співробітниками краєзнавчого музею відкрита 

нова експозиція з історії та етнографії Білгорода-

Дністровського. 

ПОКРАЩЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ
БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО
В РАМКАХ ВИКОНАННЯ “НАРОДНОГО БЮДЖЕТУ”

У 2012 році для покращення ефективності ро-
боти системи водопостачання міста під моїм 
керівництвом проведено ряд заходів по оздоров-
ленню фінансово-економічного стану КП «Білгород-
Дністровськводоканал» і зниження енерговитрат по 
підйому води. 

У вересні 2012 комунальне підприємство «Білгород-
Дністровськводоканал», згідно Постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 червня 2012 року, отримало 
дотацію з Державного бюджету на різницю в тарифах 
для населення за період з 2008 року по перше півріччя 
2012 року, в рахунок погашення недоїмки по податку 
на додану вартість в сумі 3 млн. 481 тис. грн. В свою 
чергу, це дозволило підприємству погасити податко-
ву заборгованість і розпочати здійснення програми 
модернізації. 

У вересні 2012 року силами підприємства 
встановлені на артезіанських свердловинах по вулиці 
Лісовій, в мікрорайоні «Переможненській» і на самому 
підприємстві, перші енергозберігаючі насоси.

Кожен з насосів економить до 3 КВТ енергії за годину 
(сьогодні 1 кВт/год для “Водоканалу” коштує 1,20 грн.)

Відремонтовано фойє Центру культури та дозвілля. 

Сьогодні тут проводяться урочисті шлюбні заходи для 

молодят міста.

Облагороджений внутрішній дворик краєзнавчого 

музею.

Відкриття після капітального ремонту 
етнографічного відділення музею 

Вигляд подвір’я міського музею
після ремонту 

Фойє ЦКтаД після ремонту 
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БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ
БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО

Одне з найбільш наболілих питань міста, яке роками 
очікувало свого рішення, - це благоустрій території міста. 

У 2012 році проведена реконструкція тротуару по 
вулиці Калініна, капітальний ремонт вулиці Бєлінського, 
повністю реконструйована вулиця Одеська.

Розпочато проектно-вишукувальні роботи по 
будівництву залізничного переїзду між вулицями Соняч-
на та Гагаріна.

Враховуючи чисельні звернення підприємців міського 
центрального ринку щодо благоустрою території ринку, 
адміністрація КП “Асорті” у 2012 році виконала роботи 
по реконструкції об’єктів ринку. Прокладено 185 метрів 
дощової каналізації, проведено асфальтування більше 
1600 квадратних метрів території ринку, проведено по-
точний ремонт м’ясного та молочного павільйонів та 
покрівель овочевих рядів. 

Установка нових
енергозберігаючих насосів 

Вигляд вулиці Одеської до ремонту 

Вигляд вулиці Одеської після ремонту 

Укладання асфальту КП “Асорті”Ремонт вулиці Бєлінського 
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Головна стаття наповнення бюджету Білгорода-
Дністровського - це податок з доходів фізичних осіб. 
У 2012 році з податку з доходів фізичних осіб до бюд-
жету міста надійшло 53 708,8 тис. грн. або 96,1% за-
тверджених показників. Основною причиною недови-
конання даного показника стало те, що цей податок з 
військовослужбовців з жовтня 2011 року почав зарахову-
ватись до структурних підрозділів військових частин за 
місцем знаходження, згідно вимог Податкового Кодексу 
України. Головними  наповнювачами даного податку в 
місті є: 

 - ДП “Білгород-Дністровський морський торговель-
ний порт” – середньооблікова чисельність працівників 
складає 851 людей, середньомісячна заробітна плата 
3393 грн.;

 - ПАТ “Гемопласт” – середньооблікова чисельність 
працівників складає 924 людей, середньомісячна 
заробітна плата 3228 грн.;

 - Фабрика “Белста” – середньооблікова чисельність 
працівників складає 1200 людей, середньомісячна 
заробітна плата 3050 грн.

Разом з тим, з податку на прибуток підприємств 
комунальної власності надійшло до бюджету міста 256,2 
тис. грн., або 102,5% затверджених показників. Від плати 
за землю міський бюджет отримав 7 млн. 580,6 тис. грн., 
або 105,6% затверджених показників.

На 102,4% виконані показники місцевих податків та 
зборів. Від даного виду податків надійшло 563,3 тис. грн. 

Від сплати за оренду комунального майна місто отри-
мало 926,7 тис. грн. або 104,1% затверджених показників;

До міського бюджету у 2012  році було спрямовано 
140 837,1 тис. грн. міжбюджетних трансфертів, в тому 
числі:

- дотації з Державного бюджету на суму 62 893,1 тис. 
грн.

-  субвенції з державного бюджету на суму 77 944,0 
тис. грн..

Проведена реконструкція головного входу в парк Пе-
ремоги.  
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Шановна громадо!
Всього у 2012 році на розвиток міста Білгорода-

Дністровського з бюджетів різних рівнів було 
залучено 13 млн. 091,6 тис. грн., а з урахуван-
ням субвенції з державного бюджету на по-
криття різниці в тарифах на енергоносії для КП 
“Білгород-Дністровськводоканал” та “Білгород-
Дністровськтеплоенерго” ця сума складає 32 млн. 
777,4 тис. грн.

БЮДЖЕТ ТА ЕКОНОМІКА
БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО  

Шановні громадяни!
Саме виважена бюджетна політика, яку ми прово-

дили на протязі 2012 року, дозволила у повному обсязі 
профінансувати і виконати  роботи на об’єктах “Народ-
ного бюджету”.

Слід зазначити, що бюджет міста Білгорода-
Дністровського на 2012 рік розраховувався в умовах дії 
нового Бюджетного та Податкового Кодексу України, які 
внесли достатньо серйозні зміні в процеси формування 
місцевих бюджетів. 

Разом з тим, доходна частина міського бюджету за 
2012  рік з урахуванням трансфертів склала 220 219,8 
тис. грн., в тому числі доходи загального фонду 197 
473,3 тис. грн. та спеціального фонду 22 746,5 тис. грн.
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В секторі реальної економіки Білгорода-
Дністровського сьогодні працює 33 промисло-
вих підприємства міського адміністративного 
підпорядкування, де задіяно понад 3700 чоловік. 

Промисловими підприємствами міста реалізовано 
продукції на 493,2 млн. грн., що складає 2,0% від за-
гального обсягу реалізованої промислової продукції 
Одеської області.

В порівнянні з показниками 2011 року відбулося 
зростання обсягу реалізованої продукції промислової 
діяльності на 53,1 млн. грн., або на 12,3%.

За підсумками роботи у 2012 році від підприємств 
міського адміністративного підпорядкування надходжен-
ня до Зведеного бюджету склали 160,5 млн. грн., що на 
19,4% більше показника 2011 року. 

Збільшення надходжень до місцевого бюджету 
відбулося за рахунок надходжень єдиного податку (10,8 
млн. грн.) – більше на 5,9 млн. грн. (на 122,3%); збору за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності, у 
минулому, торгового патенту (851,7 тис. грн.) – більше на 
141,5 тис. грн. (на 19,9%).

Виконавчим комітетом у 2012 році була 
активізована робота щодо підвищення середньої 
заробітної плати по місту. На протязі 2012 року се-
редня заробітна плата зросла з 2076 грн. у січні до 
2375 грн. у грудні 2012 року. 

У рамках реалізації Програми зайнятості населення в  
місті в 2012 році створено  2219 нових робочих місць, що 
складає 115,7% від річного плану.  

В порівнянні з останніми роками спостерігається 
стійка тенденція зростання    створення нових робочих 
місць, в середньому на 45,3%. Значна увага приділялась  
ліквідації заборгованості по заробітній платі на 
підприємствах та установах міста. 

У 2012 році заборгованість із заробітної плати 
відсутня.

З метою популяризації туристичного потенціалу 
Білгорода-Дністровського на міжнародній арені,  на 
протязі 2012 року завершена робота щодо участі 
міста в програмі транскордонного співробітництва 
Європейського Союзу “Операційна транскордонна про-
грама РУМ 2007-2013”. Вартість проекту близько 300 
тис. євро на всіх партнерів. Проект розрахований на 24 
місяці.

Проект передбачає благоустрій туристичного ком-
плексу селища Лепушна (Молдова). Розширення транс-
кордонного впливу на туристичних об’єктах партнерів. 

Міський бюджет по видаткам за 2012 рік по загаль-
ному фонду виконаний у сумі 195 089,7 тис. грн., що 
складає 96,8% від річних призначень.

Видатки на освіту – 62 903,9 тис. грн., або 97,3% від 
затверджених видатків на 2012 рік; на охорону здоров’я - 
35 505,8 тис. грн. – 95,6% річних призначень; на культуру 
та мистецтво – 7 299,2 тис. грн., або 98,9%. 

Видатки на житлово-комунальне господарству склали 
– 5 млн. 572,6 тис. грн., або 93,3% річних призначень; на 
соціальний захист та соціальне забезпечення – 57 080,9 
тис. грн., або 99,4%. 

Слід зазначити, що видаткова частина міського бюд-
жету мала явну соціальну направленість (83,4 % від всіх 
видатків).   

На рахунки цільових фондів міста надійшло 181,5 
тис. грн., використано з урахуванням залишку - 358,8 
тис. грн..     

До бюджету розвитку міста у 2012 році склав - 9 млн. 
698 тис. грн., що в свою чергу дало змогу місту планува-
ти та виконувати роботи в рамках програми “Народного 
бюджету”.
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Створення системи знаків на туристичному маршруті 
«Дорога середньовічних міст», до якого включене місто 
Білгород-Дністровський, популяризація історичної 
спадщини Білгорода-Дністровського, формування но-
вих вхідних туристичних потоків, розвиток культурно-
історичного туризму і налагодження зв’язків з партне-
рами. 

КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

Одним з важливих джерел наповнення міського бюд-
жету є надходження від сплати за землю та від оренди 
майна комунальної власності. 

Надходження від орендної плати за комунальне май-
но у 2012 році склали 1 млн. 079 338,80 грн.  

У 2010 році - 1 млн. 054 504,63 грн. 
У 2011 році - 1 млн. 018 343,22 грн. 
У порівнянні з попередніми роками спостерігається 

зниження надходжень від приватизації. У 2012 році 
підготовлено до приватизації і приватизовано 6 об’єктів 
майна комунальної власності, надходження від яких 
склали 324 297,80 грн.  

У 2011 році було підготовлено до приватизації і прива-
тизовано 5 об’єктів комунальної власності, до місцевого 
бюджету було перераховано 400 696,05 грн.

У 2010 році приватизовано 9 об’єктів комунальної 
власності, від приватизації до місцевого бюджету було 
перераховано 1 млн. 040 683,22 грн. 

Основною причиною зменшення надходжень від 
приватизації комунального майна є те, що ринко-
ва вартість нерухомості істотно зменшилася, до того 
ж об’єкти комунальної власності, які представляли 
найбільшу цінність, були приватизовані в попередні роки. 

Необхідно зазначити, що у зв’язку із зміною чинного 
законодавства, з 2013 року всі об’єкти приватизації бу-
дуть приватизовані конкурентним способом, шляхом 
проведення конкурсів чи аукціонів. Приватизації шляхом 
викупу підлягатимуть лише ті об’єкти, які знаходяться в 
орендному користуванні і лише за тих умов, якщо орен-
дар зробить невід’ємні поліпшення орендованого майна 
не менше, ніж на 25% його вартості.

В період з 2013 до 2017 року міська рада планує 
завершити  роботу щодо обліку майна комунальної 
власності. У 2012 році зазначена робота розпочата.  

Раціональне використання земель та контроль за 
цим є важливою часткою роботи Білгород-Дністровської 
міської ради взагалі. 

В сучасних умовах розвитку місцевого самовряду-
вання вагомим резервом наповнення місцевих бюджетів 
є своєчасно проведене оновлення нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів. Білгород-
Дністровською міською радою 27 грудня 2012 року прий-
нято рішення «Про затвердження нормативної грошової 
оцінки земель міста Білгорода-Дністровського Одеської 
області». Введення нової нормативної грошової оцінки 
відбудеться, відповідно Податкового Кодексу України, з 
1 січня 2014 року, що, в свою чергу, дозволить збільшити 
на 30% розмір надходжень в міський бюджет від плати 
за землю. 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Формування конкурентоспроможної соціально 
спрямованої економіки з розвиненим  приватним сек-
тором, його важливою складовою – підприємництвом, є 
стратегічним курсом економічної політики міської ради 
та її виконавчого комітету.

З метою ресурсної підтримки підприємців проводить-
ся інвентаризація  ресурсів: невикористаних приміщень 
і виробничих площ підприємств, незавершеного 
будівництва, які передаються в оренду або власність 
підприємцям шляхом аукціонів і  конкурсів.

У 2012 році загальна площа приміщень, переданих 
підприємцям в оренду, склала  901,84 кв. м, у власність 
– 247,97 кв. м.

З метою удосконалення процедур видачі документів 
дозвільного характеру за ініціативи відділу дозвільних 
процедур проведено низку заходів за участю держав-
них  адміністраторів, представників місцевих дозвільних 
органів та представників проектних організацій. Про-
ведено 8 круглих столів за участю фахівців місцевих 
дозвільних органів та облдержадміністрації; організовано 
щоквартально семінар-практикум для підприємців; 
підготовлено інформаційні листи за напрямками 
в підготовці документів дозвільного характеру. На 
офіційному веб-порталі міської ради створено сторінку 
«Єдиний дозвільний орган».

Зниження кількості підприємців – фізичних осіб та ма-
лих підприємств пов’язано з тим, що у 2012 році була 
проведена інвентаризація реєстраційних справ.

Показники 2008 2009 2010 2011 2012
Кількість підприємців 
– фізичних осіб 7605 9121 9155 7532 7225

Кількість малих 
підприємств 900 954 967 923 938

Кількість працюючих 
на малих 
підприємствах

5801 6392 6432 6092 6285

Частка надходжень 
від суб’єктів малого 
підприємництва до 
місцевого бюджету, %

22,5 22,7 28,4 25,1 25,8
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Рішенням виконкому від 29.03.2012 року №222 за-
тверджено перелік відповідальних за технічний та 
санітарний стан контейнерних майданчиків, на яких 
розташовані контейнери для накопичення ТПВ на 
території міста Білгорода-Дністровського. 

Послуги по збиранню та вивезенню твердих побу-
тових відходів у місті Білгороді-Дністровському надає 
Комунальне підприємство «Автотранссервіс». У 2012 
році підприємством на утилізацію вивезено 88,4 тис. м3 
твердих побутових відходів, що на 23,1%, або на 16,6 
тис. м3 більше, ніж за відповідний період 2011 року. 

Станом на 1 січня 2013 року у місті розташовано 
728 контейнерів для збирання ТПВ. За 2012 рік прид-
бано 76 контейнерів, з них 28 штук за власні кошти 
підприємства, 48 штук - за кошти міського бюджету.

Доходи від надання послуг по вивезенню ТПВ за 
2012 рік виконані на 3 млн. 909,5 тис. грн. та у порівнянні 
з 2011 роком зросли на 22,2%, а з 2010 роком – вдвічі.  

За 2012 рік КП «Автотранссервіс» отримано при-
буток у сумі 244,4 тис. грн. за рахунок підвищення 
ефективності праці та зниження удільного расходуван-
ня палива.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
ТА БЛАГОУСТРІЙ МІСТА 

Рік від року в місті зростає кількість об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків. Сьогодні у 
Білгороді-Дністровському зареєстровано 67 об’єднань 
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), які обслу-
говують 93 житлових будинки, загальною площею 353,8 тис. 
м2, що складає 47% від загальної площі житлового фонду 
Білгорода-Дністровського. 

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне 
об’єднання – 1» обслуговує 313 житлових будинків, в тому 
числі одноповерхових 155 будинків загальною площею 9345 
м2 та 158 багатоповерхових будинків загальною площею 
333150 м2. 

У 2012 році підприємством виконані роботи по заміні 
внутрішньобудинкових систем опалення із заміною 686 м 
труб у житлових будинках по вулицям Перемоги, Сонячна, 
Паркова, Першотравнева, Франко, Ломоносова, Шабська, 
Мира, Лазо, Лікарняна, Дзержинського - на суму 39,46 тис. 
грн.

Відремонтовано: системи холодного водопостачання із 
заміною 962 м труб у житлових будинках міста - на суму 36,09 
тис. грн.; системи централізованої каналізації із заміною 714 
м труб - на суму 23,9 тис. грн.

Здійснений поточний ремонт покрівель з частковою 
заміною 661 м2 покрівельного покриття у житлових бу-
динках по вулицях Перемоги, Сонячна, Паркова, Франко,  
Провадійська, Миру, Московська, Дзержинського, Кірова, 
Ізмаїльська, Маршала Бірюзова, Виноградна, Приморська, 
Молодіжна - на суму 17,7 тис. грн.

Відремонтовано 26 під’їздів у житлових будинках Перемо-
ги 19, Паркова 4, Паркова 64, Франко 1, Франко 36, Шабська 
51/а, Першотравнева 82, Ізмаїльська 131/а, Шабська 51/б, 
Провадійська 12, Провадійська 27, Першотравнева 13, Со-
нячна 9, Мира 5, Московська 33, М. Бірюзова 4, М. Бірюзова 
14, Приморська 22 та провулок Франко 15, - на суму 36,4 тис. 
грн. 

Встановлено 32 металевих дверей у під’їздах житлових 
будинків Перемоги 5, Перемоги 6, Перемоги 19, Сонячна 19, 
Південна 7/а, Паркова 64, Першотравнева 11, Провадійська 
27, Франко 20, Комсомольська 46, Лікарняна 16, Московська 
33, Ломоносова 2, Новосадова 8 та провулок Вокзальний 5/а. 

Виконано ремонт електрощитових із заміною 992 метрів 
електропроводу у житлових будинках по вул. Перемоги 
3/б, Перемоги 4, Перемоги 16, Перемоги 22, Перемоги 23, 
Південна 12/г,  Провадійська 10/а, Шабська 1/б, Ізмаїльська 
133, Ізмаїльська 135/а, Молодіжний 12 та провулок 
Молодіжний 12/а. 

Рішенням виконавчого комітету від 02 лютого 2012 року 
№59 затверджені Графіки санітарного очищення міста 
Білгорода-Дністровського, санітарного подворового  очи-
щення міста Білгорода-Дністровського та санітарного очи-
щення міста Білгорода-Дністровського від негабаритного 
сміття. 

Стабільна робота даного підприємства дозволи-
ла придбати для міста два нових сміттєзбиральних 
автомобіля та передбачити закупівлю ще одного у 
2013 році. 

У 2012 році обсяг подачі води в порівнянні з 2011 
роком збільшено на 18,5 тис.м3, однак реалізація послуг 
водопостачання зменшилась на 51,4 тис. м3, реалізація 
послуг водовідведення та очищення стоків зменшилась 
на 70 тис. м3. 

Негативний результат пояснюється зростанням втрат 
води у внутрішньобудинкових мережах. Також зменши-
лись обсяги скиду стоків підприємств, які мають власні 
свердловини - КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» 
на 7 тис. м3, ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» на 
4 тис. м3, ДП «Морський торговий порт» на 7 тис. м3, 
ТОВ  «Істок» на 10 тис. м3.

Всього надано послуг споживачам на суму 1 млн. 
6982,0 тис. грн. 

Чистий дохід від реалізації склав  - 1 млн. 4151,7 тис. 
грн.  

За 2012 рік від основної діяльності підприємство от-
римало збитки в сумі 1160,0 тис. грн. Однак, згідно По-
станови КМУ від 11.06.2012 року №517 підприємство  

Динаміка фінансових результатів роботи КП 
«Автотранссервіс» за 2010-2012 роки

Період
Доходи
(тис. грн.)

Витрати
(тис. грн.)

Прибуток (+)  Збиток (-)
(тис. грн.)

2010 рік 3144,9 3314,7 -261,6
2011 рік 4948,5 4851,1 + 40,2
2012 рік 5670,3 5317,2 + 244,4
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отримало дотацію з Державного бюджету на різницю в 
тарифах для населення за період з 2008 року по перше 
півріччя 2012 року в рахунок погашення недоїмки по по-
датку на додану вартість в сумі 3481, 0 тис. грн. 

Оплата за спожиті послуги водопостачання та 
водовідведення за 2012 рік в цілому складає 97,7%, в 
2011 році 96,6%, в тому числі оплата населенням у 2012 
році 96,9%,  у 2011 році 95,7%.

В питаннях теплозабезпечення з року в рік 
стабільно працює комунальне підприємство 
“Білгород-Дністровськтеплоенерго”. В цій галузі го-
ловним стратегічним напрямком залишається остаточне 
переведення на газопостачання всіх котелень міста, змен-
шення енерговитрат, впровадження енергозберігаючих 
технологій. 

За опалювальний сезон 2012 року, згідно діючих 
тарифів, споживачам нараховано 27 млн. 542,2 тис. грн., 
у тому числі населенню – 14 млн. 648,4 тис. грн.

Сплачено населенням – 13 млн. 952,0 тис. грн. (97%). 
Бюджетним закладам міста нараховано – 11 млн. 737,8,0 
тис. грн., сплачено – 11 млн. 186,1 тис. грн. (95,5%). 
Заборгованість за надані послуги на 01 січня 2013 року 
з урахуванням заборгованості минулих років становить - 
14 млн. 814,7 тис. грн., у т.ч. Населення - 9 832,3 тис. грн.  

У 2012 році підприємством виконані капітальні ремон-
ти теплових мереж – 679,63 м, на суму 638,045 тис. грн., 
а саме:

- капітальний ремонт теплових мереж по вул. 
Провадійська, протяжністю 156 м на суму 119,433 тис. 
грн;

- капітальний ремонт теплових мереж по вул. 
Першотравневій, вул. Героїв Сталінграду протяжністю 
61,2 м, на суму 43,297 тис. грн.;

- капітальний ремонт теплових мереж вул. Перемоги 
протяжністю 246,43 м, на суму 327,492 тис. грн.

- капітальний ремонт теплових мереж по провулку 
Франко протяжністю 216 м, на суму 147,823 тис. грн.

Міський центр “Благоустрій” на протязі року ви-
конував завдання щодо ремонту доріг, тротуарів, 
освітлення та озеленення вулиць міста. У 2012 році за 
рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції держ-
бюджету був виконаний капітальний, поточний, ямковий 
ремонт міських доріг. 

Загальна площа ремонту склала 7,304 тис. м кв., на 
загальну суму 1 млн. 989,840 тис. грн.

Капітальний ремонт проведено по вулицям:
- Бєлінського (від вул. Одеської до вул. Приморської), 

загальна площа ремонту - 1,393 тис. м кв. на суму 
342,454 тис. грн.

- вул. Одеська (від вул. Театральної до вул. 
Бєлінського), загальна площа ремонту - 1,302 тис. м кв. 
на суму 451,92 тис. грн.

- тротуар по вул. Калініна (від вул. Першотравневої до 
вул. Лазо), загальна площа ремонту - 2,236 тис. м кв. на 
суму 613,552 тис. грн.

- вул. Кірова (від вул. Дзержинського до вул. 
Ізмаїльської), загальна площа ремонту - 1,446 тис. м кв. 
на суму 357,89 тис. грн.

Поточний ремонт проведено по вулиці Пушкіна, авто-
бусних зупинок «Бєлінського», «Гагаріна», автостоянка 
по вул. Приморській. Виконано поточний ремонт ливньо-
вого стоку по вулиці Тираспольській на суму 27,483 тис. 
грн.

Ремонт тепломереж, провулок Франко 

Ремонт дорожнього покриття по вулиці Пушкіна 

Тротуар по вул. Калініна до реконструкції 
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ку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
м. Білгорода-Дністровського». Згідно даного порядку гра-
ничний розмір пайової участі для житлових будинків пло-
щею  понад 300 кв. м складає 4%; нежитлових будівель 
– 10%. 

Рішенням Білгород-Дністровської міської ради №330-
VI від 17.05.2012 року затверджена Програма розро-
блення (оновлення) містобудівної документації у місті 
Білгороді-Дністровському на 2012-2015 роки. 

Рішенням Білгород-Дністровської міської ради 
№273-VІ від 30.12.2011 року «Про міський бюджет 
міста Білгорода-Дністровського на 2012 рік» передба-
чено виділення коштів із місцевого бюджету у розмірі 
207,7 тис. грн. по внесенню змін до  Генерального плану  
міста  Білгорода-Дністровського. З Державним науково-
дослідним інститутом “Діпромісто” укладений договір 
підряду на виконання проектно-вишукувальних робіт по 
внесенню змін до Генерального плану міста Білгорода-
Дністровського. 

При управлінні містобудування та  архітектури міської 
ради створена служба  містобудівного кадастру. Розро-
блено Положення про містобудівний кадастр.

Розроблений Порядок розміщення тимчасових спо-
руд для провадження підприємницької діяльності в місті 
Білгороді-Дністровському.

СОЦІАЛЬНА ТА ГУМАНІТАРНА СФЕРИ МІСТА 

Протягом звітного періоду соціальна політика в місті 
була спрямована на реалізацію  соціальних ініціатив 
Президента України та забезпечення соціальних, 
економічних, правових і конституційних гарантій 
ветеранів війни, військової  служби, праці, громадян по-
хилого віку, інвалідів, родин з дітьми, постраждалих гро-
мадян внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

У 2012 році були збільшені обсяги субвенції з держав-
ного бюджету на виплату пільг  та державної соціальної 
допомоги: ветеранам війни - 8731,7 тис. грн., що в 
порівнянні  з минулими роками збільшилась на 72%; 
малозабезпеченим сім’ям з дітьми,  інвалідам з  дитин-
ства, дітям-інвалідам - 46 842,4 тис. грн., що в порівнянні 
з  минулими роками збільшилась на 37,7 %; субсидії 
на житлово-комунальні послуги -  890,4 тис. грн., що в 
порівнянні з минулими роками збільшилась на 46,2 %.

На виконання міської програми „Милосердя в дії”, з 
метою посилення соціальної  підтримки малозабезпече-
них верств населення міста за рахунок міського бюджету 
надавалися соціальні пільги наступним категоріям гро-
мадян: 75 кВт електроенергії щомісяця протягом року ро-
динам, у яких двоє й більше інвалідів, інвалідам загаль-
ного захворювання 1-2 групи по зору, онкохворим дітям.   

Протягом 2012 року розглянуто 545 звернень мало-
забезпечених мешканців міста та   надана одноразова 
грошова допомога на суму 125,0 тис. грн., 115,9 тис. грн.  
направлено на соціальні послуги: безкоштовні гарячі 
обіди, хлібобулочні вироби,  послуги лазні.

Понад 265 осіб у 2012 році забезпечено 
індивідуальними засобами реабілітації (крісла-коляски, 
опорно-рухові пристрої), що на 38,9% більше ніж за 
минулі роки.

Придбано дорожній каток на суму 31,08 тис. грн. 
У 2012 році з питань поточного утримання вулично-

го освітлення силами МЦ «Благоустрій» замінено ламп 
вуличного освітлення в кількості 197 шт., встановлено 
121 світильник, прокладено 460 метрів мереж вуличного 
освітлення.

Міським центром «Благоустрій» у 2012 році висадже-
но 700 саджанців клена і каштана по вулицям Сонячна 
та Кірова.

АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Планувати подальший благоустрій вулиць, парків, 
скверів, мікрорайонів Білгорода-Дністровського без 
створення відповідної нормативної містобудівної 
документації - неможливо. Відповідно до цього, на 
протязі 2012 року управлінням містобудування та 
архітектури міської ради проводилась відповідна робо-
та. Керуючись вимогами Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», рішенням виконавчого 
комітету  міської ради №515 від 26.07.2012 року затвер-
джений “Порядок залучення, розрахунку, розміру і вико-
ристання пайової участі замовників у створенні і розвит-

Озеленення вулиці Кірова 

Тротуар по вул. Калініна після реконструкції 
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Пріоритетним напрямком роботи упродовж  2012 року 
було модернізація матеріально-технічної бази установ 
охорони здоров’я.  

Придбано устаткування на загальну суму більше 
3 млн. грн., у т.ч. з державного та обласного бюджетів 
на суму – 2 482,7 тис. грн. (монітор нагляду за ста-
ном пацієнта, апарат ШВЛ для новонароджених, лам-
па для фототерапії, інкубатор неонатальний, система 
інтенсивної терапії для новонароджених, апарат ШВЛ, 
лапароскопічна стійка, автомобіль для відділення ШМД), 
з міського бюджету - на 467 тис. грн. (автомобіль, монітор 
артеріального тиску і електрокардіо-сигналів добовий, 
кисневий концентратор 2 од., апарат ШВЛ  «Бриз», 
пульсоксиметр до апарату «Бриз», холодильник 2 од., 
кондиціонери – 3 од). 

За рахунок власних надходжень та благодійної  до-
помоги на 73,9 тис. грн. (діатермокоагулятор, лампа 
фотополімерна, електрокардіограф «Мідас-ЕК1 ТУ», 
комп’ютер (у складі), ліжка лікарняні 10 од., кушетка ме-
дична 2 од., холодильник, кондиціонери 10 од., офісні 
меблі, телевізор BRAVIS, ноутбуки 2 од., автомобільний 
GPS/GSM термінал 3 од.).

З метою забезпечення пільгового контингенту меди-
каментами було виділено з міського бюджету 250 тис. 
грн., на пільгові медикаменти для ветеранів війни – 107,1 
тис. грн., на проведення пільгового зубопротезування – 
94,5 тис. грн.

У місті розпочато роботу кабінету комп’ютерної 
томографії. 

Зміцнення матеріально-технічної бази, оснащен-
ня лікарні сучасним устаткуванням, забезпечення 
кваліфікованими кадрами дає позитивні результати в 
наданні медичної допомоги мешканцям міста.  

Так, вперше за останні 20 років природний приріст 
населення міста склав (+1,4), а ще в минулому 2011 
році цей показник складав (- 2,1). 

За ініціативою губернатора Одеської області 
Матвійчука Є.Л. проводився «Народний медогляд», 
диспансеризацією було охоплено 40 440 мешканців 
міста, проводились двічі виїзні консультації обласних 
спеціалістів. 

Лікарями виявлено 12414 чоловік з гіпертонічною 
хворобою, на лікування яких відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України було виділено з державного 
бюджету – 50,0 тис. грн., хворим було виписано 1572 
рецептів для отримання медикаментів за зниженою 
ціною.

Певна робота проводилась по виконанню місцевих 
програм «Здоров’я», «Протидії захворювання на ту-
беркульоз», «Забезпечення профілактики ВІЛ інфекції 
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хво-
рих на СНІД», що сприяє поліпшенню профілактики і 
лікуванню цих захворювань і зниженню рівня інвалідності 
і захворюваності. На виконання заходів програм було ви-
користано за рахунок міського бюджету 2 841,0 тис. грн. 

На виконання міської «Програми розвитку 
молодіжної, сімейної та гендерної політики в місті 
Білгороді-Дністровському на 2012-2015 роки» належна 
увага приділялась організації повноцінного відпочинку 
та оздоровлення дітей. 

Вирішені проблеми забезпечення інвалідів та 
учасників бойових дій Великої  Вітчизняної війни са-
наторно-курортним лікуванням, протезно-ортопедич-
ними виробами, телефонізацією, зубопротезуванням, 
пільговими  медикаментами та  слуховими апаратами. 

Протягом 2012 року КУ „Білгород-Дністровський 
територіальний центр соціального  обслуговування (на-
дання соціальних послуг)” надано 1737 соціальних по-
слуг громадянам похилого віку та непрацездатним меш-
канцям міста, смт Затока, Сергіївка. Центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді надано 2000 послуг для 
дітей, сім’ям з дітьми і молоді.

В КУ „Білгород-Дністровський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг)” надається нова соціальна послуга для людей 
похилого віку – навчання володінню персональним 
комп’ютером в „Університеті третього віку”.

Активно проводиться робота з втілення в життя но-
вих ініціатив Президента України  щодо модернізації 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ). 

З 1 липня 2012 року до ЦСССДМ введено 6 фахівців 
із соціальної роботи. Як наслідок, протягом 6 місяців по-
точного року МЦСССДМ виявлено, проінспектовано та 
поставлено на облік 84 сім’ї (в них дітей - 228), які опини-
лися в складних життєвих обставинах.

У 2012 році надалі проводилась робота щодо ре-
формування системи охорони здоров’я та служби 
екстреної медичної допомоги відповідно до нормативних 
документів галузі, оптимізації ліжкового фонду з розши-
ренням стаціонар-замісних технологій відповідно до ІІ 
рівня надання допомоги. 

Збережено всі напрями надання медичної допомоги, 
а також надання цілодобової ургентної та анестезіолого 
– реанімаційної допомоги мешканцям міста, для чого за 
рахунок  міського бюджету було використано 2,5 млн. 
грн.

У відповідності до нормативних документів щодо 
реформування галузі, з 1 січня 2012 року було розпо-
чато надання медичної допомоги лікарями загальної 
практики-сімейної медицини на території міста та смт 
Затоки та Сергіївки.

Працює „Університет третього віку”
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комп’ютерною технікою, зокрема за звітний період прид-
бано 23 комп’ютери з фонду розвитку міста для ЗОШ №3, 
НВК «Школа-ліцей», та 30 одиниць комп’ютерної техніки 
для ЗОШ №1 за програмою «Народний бюджет» Одеської 
області. Всі освітні установи Білгорода-Дністровського 
підключені до мережі Інтернет. Завершено роботу над 
реалізацією положень міської програми «Обдарованість 
на 2009-2012 роки», яка дала свої результати: 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад кількість переможців обласного етапу за період 
з 2008 по 2012 включно коливається в межах 27 – 32 
переможців, що в загальному підсумку дає змогу місту бути 
серед лідерів з-поміж міст обласного підпорядкування .

Учні міста - активні учасники та переможці понад 14 
різноманітних творчих та інтелектуальних конкурсів. 
Вихованці ДЮСШ та МЦДТ поповнили призову скарб-
ницю міста за результатами міжнародних змагань і 
чемпіонатів. Досягнення талановитих та обдарова-
них учнів у різних номінаціях відзначено стипендіями 
міського голови.

Виконанню вищезазначених показників, отриманню 
певних результатів діяльності сприяло фінансування, зо-
крема, з міського бюджету спрямовано 63 млн. 958,2 тис. 
грн., що значно перевищує показники попередніх років.

В Білгороді-Дністровському здійснюють свою 
діяльність 11 комунальних установ культури. В рам-
ках реалізації Програми «Народний бюджет» в 2012 
році продовжено капітальний ремонт приміщень 
ЦКтаД, закінчено ремонт приміщень відділу етнографії 
краєзнавчого музею та здійснено капітальний ремонт 
приміщень бібліотеки ім. О. Пушкіна.  Всього з фонду 
розвитку міського бюджету на проведення капітальних 
ремонтів закладів культури було виділено 784,2 тис. 
грн. 

Крім того, за рахунок залучених коштів про-
ведено поточний ремонт фасаду та благоустрій 
території внутрішнього двору Білгород-Дністровського 
краєзнавчого музею на суму 150,5 тис. грн.  

Пріоритетним напрямком роботи галузі «Культура» 
було урізноманітнення та підвищення якості культурно-
мистецьких заходів з метою задоволення культурних 
потреб населення. 

В рамках стратегії розвитку фестивального руху, 
продовжено проведення міського молодіжного фести-
валю-конкурсу патріотичної пісні «Голос молодості», 
запроваджено проведення Фестивалю хорового ми-
стецтва за участю хорового колективу з Республіки 
Польща. На належному рівні проведено День міста 
Білгорода-Дністровського, свято національних куль-
тур за участю грецького, молдовського та ромського 
національно-культурних товариств, та заходи, які стали 
вже традиційними - народне гуляння «Новорічна ніч в 
Аккермані», “Бесарабський ярмарок”. Загалом куль-
турно-масовою роботою було охоплено понад 30 тис. 
мешканців і гостей міста та курортної зони. 

За останні роки значно збільшилися показники щодо 
охоплення відпочинком та оздоровленням всіх категорій 
дітей. У 2012 році за кошти міського бюджету (1 млн. 
600,0 тис. .грн. оздоровлено 3 292 дитини). 

З метою створення умов для підтримки та розвитку 
обдарованої учнівської та студентської молоді, протягом 
2012 року з міського бюджету профінансовано 47,8 тис. 
грн.

Пріоритетним напрямком діяльності влади є захист 
прав та законних інтересів дітей, зокрема  дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Особлива 
увага приділяється створенню прийомних сімей та влаш-
туванню до них дітей. Протягом 2012 року рішенням ви-
конкому міської ради в місті створено нові дві прийомні 
сім’ї, до яких влаштовано 4 дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування. На даний час в місті 
функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 9 
дітей.

Вперше в 2012 році в рамках міської акції «Готуємо 
дітей до школи» за рахунок коштів міського бюджету 40 
дітей безкоштовно отримали шкільну форму (одяг та 
взуття) на загальну суму 20,0 тис. грн.

Надано матеріальну допомогу 10 дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, - випускни-
кам 9 та 11 класів загальноосвітніх закладів міста. 

Робота освітньої галузі у 2012 році була спрямо-
вана на задоволення освітніх потреб громадян міста, 
реалізацію основних завдань програми «Розвиток 
освітньої галузі м. Білгорода-Дністровського, смт Затока, 
Сергіївка на 2012-2015 рр.» 

За звітний період суттєво покращилися показники 
охоплення дітей дошкільною освітою: у порівнянні з ми-
нулим роком  відсоток охоплення – 95% (проти 80,0% 
у 2011, 76,0% у 2010 році). Охоплення дітей 5-річного 
віку дошкільною освітою становить 100,0%, що значно 
перевищує показники по Одеській області. 

Значна увага приділялася створенню умов для на-
вчання та виховання, забезпеченню навчальних закладів 

Молодь міста — стипендіати міського голови 
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День міста — 2012 Під час  міжнародного наукового симпозіуму, 
присвяченого питанням історії 

Білгород-Дністровської фортеці

Андрій Красножон - 
автор книги  «Фортеця Білгород 

(Аккерман) на Дністрі: історія будівництва»

З метою урізноманітнення культурно-освітніх послуг 
для населення, підвищення іміджу міських бібліотек, 
у 2012 році централізована бібліотечна система взя-
ла участь і стала переможцем міжнародного конкурсу 
«Бібіломіст». В результаті в місто залучені інвестиції на 
суму понад 120,0 тис. грн. у вигляді комп’ютерної техніки 
та програмного забезпечення для 4-х міських бібліотек.  

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ
СПАДЩИНИ БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО

В серпні 2012 року, за підтримки міського голови, вийш-
ла в світ перша книга кандидата історичних наук Андрія 
Красножона «Фортеця Білгород (Аккерман) на Дністрі: 
історія будівництва», присвячена історії будівництва 
середньовічної фортеці, розташованої в місті Білгороді-
Дністровському (Одеської області).

Реалізація державної політики в сфері фізичної 
культури та спорту протягом 2012 року здійснювалась 
відповідно Програми розвитку фізичної культури та 
спорту в м. Білгороді-Дністровському на 2007-2012 роки. 

Спортсмени міста взяли участь в 32 змаганнях 
обласного рівня і в 28 змаганнях всеукраїнського і 
міжнародного рівня.

За підсумками з вищої спортивної майстерності в 
2012 році виконали норматив: 

- першого розряду – 28 спортсменів;
 - кандидата в майстри спорту України – 15 

спортсменів; 
- майстер спорту України – 1 спортсмен; 
За підсумками з вищої спортивної майстерності 

високі результати в 2012 році показали: Георгієва 
Марія – спортсменка відділення вільної бороть-
би ДЮСШ, майстер спорту України, неодноразова 
чемпіонка  всеукраїнських та міжнародних турнірів, 
бронзова призерка Чемпіонату Світу з вільної бороть-
би серед кадетів; Кравченко Юрій –  спортсмен секції 
кікбоксингу, кандидат в майстри спорту України, пере-
можець Чемпіонату  України, призер Кубку України з 
кікбоксингу серед юніорів; жіноча пара зі спортивної 
акробатики Богданова Елла і Вересова Анастасія – 
спортсменки відділення спортивної акробатики ДЮСШ, 
майстри спорту України, неодноразові переможці 
всеукраїнських  турнірів, переможці Чемпіонату України 
серед юніорів, 4 місце в Чемпіонаті Світу; Калантарь 
Анастасія – переможець Чемпіонату України з карате 
серед кадетів.

Білгород-Дністровською міською радою та її вико-
навчим комітетом значна увага приділялася питанням 
фінансування галузі. На виконання Програми роз-
витку    фізичної культури та спорту у 2012 році було 
профінансовано 578 тис. грн.

З метою активізації спортивно-масової роботи 
за місцем проживання населення міста в 2012 році 
рішеннями міської ради №382-VI від 12.07.2012 року, 
№421-VI від 31.08.2012 року надано дозвіл Центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на роз-
робку проектів землеустрою щодо відведення дев’яти 
земельних ділянок в постійне користування для благо-
устрою спортивних майданчиків за місцем проживання. 

29 вересня 2012 року, в рамках проведення 
міжнародного наукового симпозіуму, присвяченого пи-
танням історії Білгород-Дністровської фортеці, прой-
шла офіційна презентація книги А. Красножона «Фор-
теця Білгород (Аккерман) на Дністрі», за участю вчених 
України та Молдови. 
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Під час проведення прямого ефіру громадяни міста 
мали можливість задати питання міському голові та 
отримати відразу відповідь щодо вирішення проблем 
життєзабезпечення міста. 

За участю міського голови було проведено 16 прямих 
ефірів, зареєстровано 115 дзвінків.

Також проводились прямі телевізійні ефіри у рамках 
проекту «Мікрополіс» телекомпанії «ТІРА-ТБ», за участю 
керівників комунальних підприємств міста. Було прове-
дено 6 передач, зазначений проект транслювався в он-
лайн режимі.

З метою впровадження громадського контролю за 
діяльністю виконавчого комітету у 2012 році створе-
но Громадську раду, через громадську експертизу якої 
пройшло немало важливих для міста програм і проектів.

Для підвищення якості інформаційно-комунікативної 
зв’язку між органами влади, громадянами та засобами 
масової інформації тривала робота по наповненню та 
модернізації офіційного веб-порталу міста Білгорода-
Дністровського www.bilgorod-d.org.ua. Створено нові 
розділи і підключені до офіційного сайту Білгорода-
Дністровського сайти різних структур міста. Продовжу-
валася активна робота з розробки та підключення до 
офіційного порталу міста нових тематичних розділів з 
великою кількістю інформаційних прошарків.

Громадська організація ветеранів Афганістану 
“Долг” - встановлення пам’ятника загиблим 

воїнам-інтернаціоналістам 

Спілкування з громадою  в прямому ефірі

На засіданні Громадської ради 

ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА МІСТА
ТА ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Ефективна реалізація планів і завдань, що стоять пе-
ред міською владою, неможлива без реальної підтримки 
мешканців міста. Станом на 31.12.2012 року на території 
міста Білгорода-Дністровського діють 23 релігійні грома-
ди, 77 міських організацій політичних партій Україні і 127 
громадських організацій.

Зростання активності населення через створення 
інституцій громадянського суспільства - це закономірний 
процес розвитку нашої громади. Алгоритм взаємин 
між міською владою та громадськістю визначено в 
Стратегічному плані економічного і соціального розвитку 
міста Білгорода-Дністровського на період до 2017 року.

На протязі 2012 року тривала робота, спрямова-
на на вдосконалення форм висвітлення діяльності 
органів місцевого самоврядування міста Білгорода-
Дністровського у засобах масової інформації. 

Щоквартально розпорядженням міського голо-
ви «Про інформування населення міста Білгорода-
Дністровського», затверджуються графіки проведення 
прес-конференцій, «гарячих» та «прямих» телефонних 
ліній за участю керівників виконавчих органів міської ради 
та комунальних підприємств міста. Це необхідно для 
забезпечення своєчасного та фахового інформування 
мешканців міста, надання консультацій та роз’яснень з 
питань, що найчастіше порушують громадяни у звернен-
нях. 

Так, за 2012 рік керівництвом виконкому міськради 
та виконавчих органів міської ради було проведено 12 
брифінгів, 19 прес-конференцій, 11 «гарячих» телефон-
них ліній. 

Також, систематично проводились радіопередачі «Го-
лос громади» - це спільний проект Білгород-Дністровської 
міської ради, ТРК «Новини Придністров’я» та місцевої 
телекомпанії «ТІРА-ТБ». Спільна аудиторія зазначених 
телерадіоорганізацій становить понад 20 000 слухачів - 
мешканців міста та селищ Затока, Сергіївка.
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засіданнях виконкому міськради було розглянуто 983 за-
яви (30%),  на сесіях міської ради - 237 (7,3%).

За характером основних питань, що їх порушували 
громадяни, на першому місті питання соціального захи-
сту надійшло 576 листа. У більшості заяв йдеться про 
тяжке матеріальне становище та прохання щодо на-
дання матеріальної допомоги – 512. Мають місце звер-
нення, в яких громадяни звертаються з питаннями щодо 
призначення і виплати соціальних допомог – 29;  інше;

- з питань комунального господарства надійшло – 520 
звернень. Більш за все мешканців міста турбують питан-
ня: експлуатації та ремонту житла – 116; плати за житло 
та комунальні послуги (тарифи) – 70; санітарного стану, 
благоустрою прибудинкових територій, будівництва та 
ремонту доріг, вулиць – 184; опалення – 48; водопоста-
чання – 35; газифікації – 21 та інше;

- з питань аграрної політики і земельних відносин 
надійшло - 512 листів. В своїх зверненнях мешканці 
міста порушували питання: індивідуального землекори-
стування і присадибного господарства (у т.ч. виділення 
землі, кредитів) – 147; оренда – 12; питання приватизації 
земельних ділянок – 347 та інше;

- з питань економічної, цінової, інвестиційної, 
зовнішньоекономічної, регіональної політики та 
будівництва, підприємництва надійшло – 474 звернень.  
З них 191 щодо порушення будівельних, санітарних, 
екологічних, протипожежних норм та правил при 
спорудженні, реконструкції житлових будинків; з питань 
торгівлі – 58; питання щодо будівництва та погодження 
самочинного будівництва – 225;

- з питань житлової політики поступило – 324 листів. 
Громадяни міста у 42/72 зверненнях порушували питання 
індивідуального житлового будівництва (у т.ч. виділення 
земельних ділянок); оформлення правовстановлюючих 
документів на житло – 111; поліпшення житлових умов – 
152; приватизація житла – 6; та інше.

Крім того, по іншим тематикам надійшло:

Зростає динаміка відвідувань офіційного веб-порталу 
міста Білгорода-Дністровського www.bilgorod-d.org.ua, 
що підтверджує збільшення популярності сайту. З почат-
ку роботи сайту кількість щоденних відвідувань зросла 
до 350. З 2012 року офіційний сайт міської ради пред-
ставлений у соціальній мережі Facebook, що в свою чер-
гу дало змогу розширити аудиторію відвідувачів сайту. 

РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 

Протягом 2012 року до виконавчого комітету Білгород-
Дністровської міської ради надійшло від громадян 
3233/3734 звернення, в порівнянні з минулим роком за-
гальна кількість звернень зменшилась на 501 одиницю.

Також зменшилась кількість звернень отриманих 
під час проведення особистого прийому громадян 
керівництвом виконкому міськради на 230 одиниць 
(477/707), колективних на 65 (245/310), на 36 одиниць 
кількість звернень громадян, пересланих на розгляд ор-
ганами влади вищого рівня (87/123). Без змін залиши-
лась кількість повторних листів – 16/16.

Звернення громадян до вищих органів влади яскраво 
відображають проблеми, над якими необхідно працюва-
ти, а це в першу чергу питання комунального господар-
ства, яких надійшло - 37, мешканці міста порушували 
питання експлуатації та ремонту житла – 9; водопоста-
чання – 5; опалення – 2; газифікації – 4; санітарного ста-
ну, благоустрою населених пунктів – 5; плати за житло та 
комунальні послуги (тарифи) - 7  та інше. 

На другому місці за кількістю звернень громадян 
перебувають житлові питання – 17 (щодо поліпшення 
житлових умов – 12); соціального захисту – 12. Заяв-
ники у 11 випадках порушували питання щодо надання 
матеріальної допомоги.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
27.05.2009 року № 579-р утворено державну уста-
нову «Соціальний контактний центр», а постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 року №898 
«Про взаємодію органів виконавчої влади та державної 
установи «Соціальний контактний центр» визначено по-
рядок роботи зі зверненнями громадян, отриманих під 
час урядової телефонної «гарячої лінії». Дані дзвінки в 
обов’язковому порядку підлягають окремій реєстрації. 
Протягом 2012 року  зареєстровано 145/65 звернень че-
рез цю телефону лінію, заявникам надані обґрунтовані 
відповіді у визначений 15-денний термін без затримки. 

За 2012 рік за видами звернень, визначених Законом 
України  “Про звернення громадян”, домінують клопо-
тання (заяви) 98% (3164) щодо вирішення різноманітних 
питань та реалізації громадянами закріплених 
Конституцією та чинним законодавством України їхніх 
прав та інтересів, це: індивідуальне землекористування; 
питання архітектури та містобудування; питання охоро-
ни дитинства; видача свідоцтв та дублікатів на право 
приватної власності на нерухоме майно; переоформлен-
ня договорів найму та інше, скарги становлять 2,1% (69) 
усіх звернень, пропозиції (зауваження) –  не надходили.

Майже всі ці питання розглядаються на засіданнях 
виконавчого комітету і сесіях міської ради, за результа-
тами розгляду приймаються відповідні рішення. Так, на 

Тематика 2012 2011
+

-
Сім’я, діти, молодь, гендерна 
рівність, фізична культура і спорт

266 308 -42

Забезпечення дотримання 
законності та охорони правопорядку, 
реалізація прав і свобод громадян

134 187 -53

Промислова політика 102 88 +14
Освіта, наукова, науково-
технічна, інноваційна діяльність та 
інтелектуальна власність

37 40 -3

Праця і заробітна плата 29 43 -14
Транспорт і зв’язок 25 26 -1
Діяльність органів місцевого 
самоврядування

24 18 +6

Охорона здоров’я 23 30 -7
Діяльність об’єднань громадян, 
релігія та міжконфесійні відносини 

12 19 -7
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- 29 звернень були переадресовані для розгляду в 
інші установи, в зв’язку з тим, що розгляд порушених 
в них питань не відносяться до компетенції виконкому 
міськради;  

- 33 заявника відізвали свої заяви;
- 38 відмовлено у задоволенні; 
 в роботі  знаходиться 170 (5,2%) звернення; 
- не вирішено з об’єктивних причин  (43%) 1414 заяв, 

заявникам надані обґрунтовані відповіді. 
З порушенням термінів виконання було відпрацьовано 

58 або 1,8%.
Відповідно до річного графіку перевірок та надання 

консультативно-методичної допомоги щодо додержання 
законодавства з розгляду звернень громадян у виконав-
чих органах міської ради та комунальних підприємствах 
міста здійснюються перевірки та проводяться «Дні 
контролю».  Всього було проведено - 13 «Днів контро-
лю»; 20 - перевірок; проведено 12 засідань постійно 
діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при 
виконкомі міськради.

Робота зі зверненнями громадян систематично 
обговорюється на засіданнях виконкому міськради та за-
гальних апаратних нарадах.

РУГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА

З метою впорядкування нормативного регулювання 
підприємницької діяльності питання щодо здійснення 
державної регуляторної політики в сфері господарської 
діяльності знаходяться під постійною увагою виконавчо-
го комітету Білгород-Дністровської міської ради.

Протягом 2012 року проводилась робота по 
реалізації вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Прийняття проектів регуляторних актів та 
відстеження результативності раніше прийнятих і діючих 
на сьогоднішній день на території міста Білгорода-
Дністровського регуляторних актів здійснювалося у 
відповідності до чинного законодавства.

Реалізація державної регуляторної політики виконав-
чими органами міської ради проводилася в наступних 
напрямках:

- забезпечення планування діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів;

- освітлення в засобах масової інформації питань, 
пов’язаних з реалізацією державної регуляторної 
політики, забезпечення гласності в процесі підготовки 
проектів нормативних актів шляхом залучення об’єднань 
громадян, депутатів міської ради і суб’єктів господарю-
вання до їх обговорення;

- проведення заходів щодо відстеження 
результативності регуляторних актів;

- моніторинг діючих нормативно правових актів на 
відповідність їх принципам державної регуляторної 
політики.

Планом діяльності по підготовці і прийняттю проектів 
регуляторних актів на 2012 рік Білгород-Дністровською 
міською радою та виконавчим комітетом було заплано-
вано  19 проектів регуляторних актів, з них 11 міською 
радою та 8 - виконавчим комітетом.

Культура та культурна спадщина, 
туризм

6 7 -1

Екологія та природні ресурси 2 0 +2
Державне будівництво, 
адміністративно – територіальний 
устрій 1 0 +1

Інформаційна політика, діяльність 
засобів масової інформації

1 2 -1

Фінансова, податкова, митна 
політика

0 2 -2

Інше 165 208 -43

Особистий прийом громадян  у виконавчому комітеті 
Білгород-Дністровської міської ради здійснюється 
відповідно графіку. Графік особистого прийому громадян 
затверджено відповідним розпорядженням міського го-
лови.

Графіки особистого прийому громадян керівництвом 
обласної державної адміністрації, обласної ради, 
депутатів обласної та міської ради, керівників виконавчих 
органів та комунальних підприємств міста розташовані 
на інформаційному стенді у виконкомі та на офіційному 
веб-порталі міста. 

На усному прийомі міським головою та його заступни-
ками було прийнято 477/707 звернень, з них 52/81 колек-
тивних, проведено 262/244 особистих прийомів. Всього 
з урахуванням колективних звернень було прийнято 
793/1517 громадян. За результатами розгляду 55 (11,5%) 
звернень були задоволені, 9 для подальшого розгляду 
були переадресовані за належністю до інших установ.  
При розгляді усних звернень керівництвом виконкому 
було надано 95/76 окремих доручень. 

З метою підвищення ефективності роботи зі звернен-
нями громадян, на  виконання Указу Президента України 
від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантуван-
ня конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування» 
відповідним розпорядженням міського голови затвер-
джено графік проведення виїзних особистих прийомів 
громадян міським головою та зустрічей з трудовими ко-
лективами підприємств, установ, організацій міста. Було 
проведено 17 (8 - у 2011 році) виїзних прийомів.

Виїзні прийоми дозволяють вчасно виявити пробле-
ми, вжити заходи щодо їх вирішення та виявили себе як 
найбільш результативна форма роботи з населенням че-
рез прямий діалог.

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 
2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного 
права на звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування» та відповідних 
розпоряджень голови Одеської обласної державної 
адміністрації, керівництво виконкому міськради приділяє 
особливу увагу на додержання строків виконання. Із 
загальної кількості звернень позитивно було вирішено 
48%, або 1549 заяв. Не задоволено 1684 листів по на-
ступним  причинам:  
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Рік 2013 за своїм напруженням та рівнем завдань  
буде не менш цікавим. 

 
В рамках реалізації бюджету розвитку міста 

необхідно буде здійснити: 

Будівництво газопроводу високого та середнього ти-
ску від ГРС «Білгород-Дністровський» до ГГРП-3 и ГГРП-
4 до котельні по вул. Плавневій. 

Будівництво газопроводів середнього та низького ти-
ску по вулицям Анісімова та Плавневій.  

Будівництво траси газопроводу середнього тиску по 
вулицям Парковій, Південній до ШГРП-8.

Завершення капітального ремонту будівлі дитячого 
відділення міської лікарні.    

Продовжити капітальний ремонт будівлі міської 
поліклініки по вул. Пирогова, 4.

Капітальний ремонт даху будівлі інфекційного 
відділення міської лікарні.    

Капітальний ремонт даху з улаштуванням шиферної 
покрівлі приміщення дизель-генератору міської лікарні.

Капітальний ремонт операційних хірургічного, 
травматологічного, гінекологічного відділень міської 
лікарні (заміна вікон), неврологічного та кардіологічного 
відділень (заміна механізмів відкриття вікон). 

Капітальний ремонт спортзалу ЗОШ №1 (заміна 
вікон).

Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення 
ЗОШ №1. 

Капітальний ремонт даху з улаштуванням шиферної 
покрівлі будівлі ЗОШ №2. 

Капітальний ремонт даху з улаштуванням шиферної 
покрівлі ЗОШ №3. 

Капітальний ремонт даху з улаштуванням шиферної 
покрівлі будівлі спорткомплексу ЗОШ №11. 

Капітальний ремонт даху з улаштуванням шиферної 
покрівлі ДНЗ №2. 

Капітальний ремонт даху з улаштуванням шиферної 
покрівлі ДНЗ №7. 

Капітальний ремонт даху з улаштуванням шиферної 
покрівлі ДНЗ №4. 

Завершення ремонту внутрішньої системи опалення 
навчально-виховного комплексу «ДНЗ – ЗОШ I ступеню» 
по вул. Театральній,14.

Капітальний ремонт фасаду будівлі відділу освіти по 
вул. Леніна, 29

Капітальний ремонт санвузлів бібліотеки ім. О. 
Пушкіна по вул. Перемоги, 3-а.

Капітальний ремонт Білгород-Дністровської дитячої 
музичної школи з улаштуванням внутрішнього санвузла.

Розробку проектно-пошукової документації по 
реконструкції Меморіалу Слави. 

Провести реконструкцію водопровідної насосної 
станції 2-го підйому «Південна». 

Придбати  ємкості для зберігання води загальним 
об’ємом 300 м³

У зв’язку зі змінами в чинному законодавстві та з 
метою впорядкування деяких питань щодо здійснення 
підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, 
протягом року внесено доповнення до плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів Білгород-
Дністровською міською радою та  виконавчим комітетом 
на 2012 рік, у тому числі 2 міської ради, 7 - рішень вико-
навчого комітету.

Станом на 1 січня 2013 року в місті діє 30 регулятор-
них актів.

Досить чітко відпрацьовані всі етапи регулятивної 
процедури прийняття регуляторних актів. Питома 
вага проектів, які супроводжувалися обґрунтуванням 
доцільності їх прийняття, становить 100%.

Під час розроблення регуляторних актів та скла-
дання аналізу впливу регуляторного акту обов’язково 
здійснюється оцінка прийнятих альтернативних способів 
досягнення мети державного регулювання, визначен-
ня механізмів і заходів щодо розв’язання проблем, 
показників результативності та відстеження ефективності 
регуляторного акту. 

Щорічно, поряд з Планом діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Білгород-Дністровської 
міської ради та її виконавчого комітету, затверджується 
план-графік здійснення заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів.

У 2012 році було проведено 17 відстежень 
результативності регуляторних актів, у тому числі згідно 
з планом-графіком – 5, базових відстежень - 12.

Для забезпечення вільного доступу суб’єктів господа-
рювання до регуляторних актів ведеться Реєстр регуля-
торних актів з їх повним текстом в електронному вигляді 
на офіційному Веб-порталі міста. 

Протягом 2012 року виконавчими органами міської 
ради велась відповідна робота по реалізації Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», проведений семінар 
для розробників регуляторних актів.

В цілому, вимоги Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» виконуються на належному рівні.

Разом з тим, на сьогоднішній день одним з недоліків 
регуляторного механізму є непідготовленість суб’єктів 
підприємницької діяльності до партнерства з органами 
влади в сфері регуляторного впливу. 

Найменування 2009 2010 2011 2012 
Кількість регуляторних 
актів

23 26 30 30
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- продовження встановлення засобів обліку регулю-

вання та споживання води; 

У соціальному захисті населення: 
- надання  допомоги з газифікації інвалідам та учас-

никам бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

років;

- забезпечення безкоштовними медикаментами 

інвалідів загального захворювання;

У сфері охорони здоров’я міста:
- реформування системи охорони здоров’я міста 

у рамках створення єдиного медичного простору на 

території міста та району;

- реформування системи екстреної медицини 

відповідно до законодавчих документів;

- надання амбулаторно-поліклінічної допомоги на за-

садах лікарів загальної практики-сімейної медицини;

- охорона материнства і дитинства.

У сфері регуляторної політики:
- впровадження більш прозорої моделі публічного 

діалогу між органами місцевого самоврядування та 

суб’єктами господарювання;

- врахування громадської думки, позиції суб’єктів 

підприємницької діяльності при обговоренні проектів ре-

гуляторних актів;

- створення дієвих механізмів для забезпечення при-

йняття послідовних рішень, які орієнтовані на досягнен-

ня конкретних цілей регулювання.

Шановні громадяни! 

У поточному 2013 році перед нами стоять не менш 
серйозні та важливі для життя міста питання. Але 
я впевнений у тому, що разом ми зможемо пройти 
через всі випробування та зробити наш Білгород-
Дністровський  одним з найкрасивіших міст країни.

Білгород-Дністровський міський голова                                               
І.М. Нановський 

Продовжити заміну  насосів артсвердловин на 

енергозберігаючі

Провести монтаж автоматизованих систем контролю 

та обліку електроенергії на насосній станції 2-го підйому 

«Південна» та на очисних спорудах.

Коригування та держекспертиза проектно-кошторисної 

документації «Будівництво очисних споруд».

Коригування та держекспертизи проектно-кошторисної 

документації по проекту: «Реконструкція НС «Північна». 

Резервуар на 3000 м³ », «Розробка схеми оптимізації си-

стеми водопостачання з технічним переобладнанням на-

сосних станцій».

Придбати кришки люків  - 300 од., (пластик). 

Придбати навісне обладнання для автомобілів МАЗ.

Придбати трактор для прибирання загальноміських 

територій в комплекті з ковшем та щіткою. 

Придбати контейнери для твердих побутових відходів.

Провести капітальний ремонт теплових мереж від 

котельні по вул. Шкільній до котельні по вул. Ново-

Садовій.

Провести капітальний ремонт будівлі по вул. Кірова 

під Центр надання адміністративних послуг для населен-

ня міста. 

Завершити технічне заключення, корегування та 

держекспертизу проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт оглядових трибун та підтрибунних 

приміщень стадіону ДЮСШ» 

Виділення коштів на проведення капітального ре-

монту ліфтів, вуличного освітлення,  тротуарів, дитячих 

майданчиків.

Продовження комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл 

міста.

Придбання для Білгород-Дністровської ДЮСШ бай-

дарки, каное. 

Продовження встановлення системи 

відеоспостереження в громадських місцях Білгорода-

Дністровського. 

В галузі житлово-комунального господарства:
- покращення якості житлово-комунальних послуг з 

одночасним зниженням протягом року нераціональних 

витрат;
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м. Білгород-Дністровська міська рада, 2013 рік


