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ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Березанської
міської територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) розроблена
відділом економіки, комунальної власності та енергоменеджменту виконавчого
комітету Березанської міської ради  спільно з іншими структурними
підрозділами Березанської міської ради та її виконавчого комітету.

Програма базується на аналізі основних показників соціально-економічного
розвитку громади за попередні роки та ситуації у 2022 році, визначенні основних
зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток громади, а також
передбачає забезпечення узгоджених спільних дій з місцевими органами
виконавчої влади задля втілення єдиної державної політики розвитку України на
місцевому рівні за особливих обставин воєнного стану.

Основні завдання Програми та пріоритетні напрями діяльності
трансформовані в перелік конкретних заходів з її реалізації та згруповані у
розділи, які відповідають стратегічним та оперативним цілям розвитку
Київщини. Виконання заходів Програми дозволить забезпечити відновлення
функціонування економіки, надати підтримку галузям економіки (сферам
діяльності), що її потребуватимуть, сприятиме створенню умов для безпечного
життя мешканців громади.

Законодавчою основою для розроблення Програми є стаття 143 Конституції
України, Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України“, „Про стратегічну екологічну оцінку“, постанова Кабінету
Міністрів України від 26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку та складання
проектів Бюджетної декларації та державного бюджету“.

При підготовці Програми враховані завдання інших документів державного
планування, а саме:

Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від
30.09.2019 № 722);

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 та
Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку на 2021-2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 12.05.2021 № 497-р;

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586;

Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженої
рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VII;

Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської
області на 2021-2027 роки, затвердженого рішенням Київської обласної ради від
22.06.2020 № 858-35-VII.

Основним інструментом реалізації завдань Програми є виконання заходів
комплексних та цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до
яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу
України та чинних законодавчих і нормативно-правових актів.
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Фінансування пріоритетних напрямів, у тому числі через місцеві цільові

програми, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей відповідних
місцевих бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів державного
бюджету, приватних інвестицій, кредитних ресурсів та технічної допомоги
міжнародних організацій.

Програма є інструментом діалогу всіх гілок місцевої влади,
бізнес-спільноти та громадськості, а тому відкрита для доповнень і змін, які
затверджуються в установленому порядку Березанською міською радою за
поданням виконавчого комітету.

Виконавчий комітет здійснює поточне управління і оперативний контроль
ходу реалізації програмних заходів. Річний звіт про виконання Програми
подається на розгляд Березанській міській раді для затвердження його в
установленому порядку.

І. Аналіз економічного і соціального розвитку громади у 2022 році
Протягом січня-грудня 2022 року виконавчі органи Березанської міської

ради спрямовували свою діяльність на організацію виконання заходів,
визначених розпорядженнями та дорученнями Київської обласної військової
адміністрації, Броварської районної  військової адміністрації та рішеннями
Березанської міської ради. У громаді проводилася цілеспрямована робота щодо
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, залучення інвестицій в
економіку, а також розв’язання найгостріших соціальних проблем в умовах
воєнного стану, введеного внаслідок агресії рф проти України.

1. Реальний сектор економіки
1.1. Промисловість
Аналіз стану промислового сектору економіки проведений відповідно до

оперативної інформації, наданої провідними  промисловими підприємствами
територіальної громади.

З початку воєнних дій на Київщині промислові підприємства Березанської
громади через порушення логістики, неможливість імпорту сировини змушені
були повністю або частково призупинили виробництво продукції. Позначилось
також обмеження електропостачання внаслідок ракетних ударів рф. Діяльність
філії „Аерок Березань“ ТОВ „АЕРОК“ зупинена повністю внаслідок передачі
корпоративних прав, рухомого і нерухомого майна в управління АРМА на
підставі ухвали суду.

За підсумками року обсяг виробленої промислової продукції знизився
проти  2021 року удвічі і склав 575 млн. грн (у 2021 році – 1094,5 млн. грн). Лише
ТОВ „Березанська суконна фабрика“ через наявність значного замовлення на
продукцію підприємства наростило обсяги виробництва у порівнянні з минулим
роком на 42%.
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Провідними промисловими підприємствами громади у звітному періоді
реалізовано продукції на суму 640,6 млн грн, що втричі менше ніж у 2021 році
(1756  млн.  грн).  У структурі реалізованої продукції питома вага виробів
текстильної промисловості склала  15%,  виробництво паперових виробів
господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення  –  64%,
виробництво сухих будівельних сумішей – 21%.

Чисельність працюючих у промисловості становить 638 осіб і складає 20%
від загальної чисельності найманих працівників по м.  Березань.
Середньомісячна заробітна плата працівників промисловості зросла проти
минулого року майже на  8%  і становить  25200  грн  (у  2021  році  -  23325  грн).
Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

1.2. Агропромисловий комплекс
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До складу агропромислового комплексу (АПК) Березанської міської

територіальної громади входить 13 підприємств, серед яких найбільші: філія
„Баришівська“ ПНВК „Інтербізнес“, ТОВ „Баришівська зернова
компанія“, СТОВ „Ярешківське“, СТОВ „Пилипчанське“, СП ТОВ „Нива
Переяславщини“, та 15 фермерских господарств.  У 2022 році у сільському
господарстві створено 12 нових робочих місць. Всього у сільськогосподарських
товаровиробників працює 560 осіб.

Підприємства АПК спеціалізуються на вирощуванні зернових і технічних
культур, насіння олійних культур; розведенні свійської птиці; сушінні та
зберіганні зерна (2 елеватори).

У 2022 році зерновими та зернобобовими культурами було засіяно та
зібрано урожай з 8,218 тис. га земель, намолочено 28,1 тис. т зерна при середній
урожайності 34,2 ц/га.  Озимими культурами засіяно 1,9 тис. га земель.

Протягом  2022 року господарствами громади вироблено 3,9 тис. ц м’яса
птиці, 27,7 тис. ц молока, 119,3 млн. штук яєць. Поголів’я великої рогатої худоби
в  господарствах становить 1108 голів, у тому числі поголів’я корів – 513.
Поголів’я птиці налічує майже 724 тис. голів.

У 2022 рік до місцевого бюджету Березанської громади
сільськогосподарськими товаровиробниками сплачено податків і зборів в сумі
27,6 млн. грн, що складає 11,7 % від усіх власних надходжень до бюджету
громади.

1.3 Енергоефективність
З метою підвищення рівня ефективності використання всіх видів

енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та зниження викидів
вуглекислого газу в навколишнє середовище, забезпечення комфортних умов
перебування відвідувачів та персоналу в бюджетних будівлях, зменшення
видатків з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв та отримання
максимального ефекту від впровадження енергоефективних заходів в
громаді  впроваджується система енергетичного муніципального менеджменту.

У 2022 році продовжувалася робота з оптимізації структури споживання
енергоресурсів, налагодження енергоефективної експлуатації будівель,
формування ощадної поведінки споживання всіх видів ресурсів. За
допомогою автоматизованої інформаційної системи „Енергосервіс: облік,
контроль, економія“ продовжується щоденний збір інформації про використання
всіх видів енергоресурсів та води комунальними об’єктами громади. Ця
програма є одним із основних інструментів енергоменеджменту, за допомогою
якого ухвалюються рішення про впровадження енергоефективних заходів.

На реалізацію заходів Програми підвищення енергоефективності та
зменшення споживання енергоносіїв Березанської міської ради на 2021-
2023 роки, затвердженої рішенням Березанської міської ради  від 22.12.2020
№ 79-05-VIII, з місцевого бюджету у 2022 році використано  420 тис. грн.
Проведено поточний ремонт системи енергоспоживання із встановленням
інфрачервоних обігрівачів у Березанському краєзнавчому музеї.

 В рамках енергоефективних заходів КНП „Березанська міська лікарня
Березанської міської ради“ закупила енергозберігаючі вікна та двері на суму
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3,1 млн. грн, встановлення яких передбачається у 2023 році.

Проведений перший етап енергоефективних заходів в освітніх закладах
громади. Зокрема, в Березанському ліцеї: № 1, № 3, № 4, в яслах-садках:
„Ромашка“ та „Ластівка“ замінено лампи розжарювання на світлодіодні,
придбано енергоощадні пароконвектомати у Березанському ліцеї №1 та
Лехнівській філії Березанського ліцею №3, замінено електроплиту у
Березанському ліцеї №1, виготовлено проектно-кошторисну документацію на
капітальний ремонт покрівлі Ярешківської гімназії.

1.4. Дорожнє господарство
Упродовж 2022 року продовжувалась робота, спрямована на поліпшення

транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, підвищення рівня
безпеки дорожнього руху, подальшого розвитку дорожньої інфраструктури.

Завершено відновні роботи з поточного ремонту дорожнього покриття
вул. Привокзальна у м. Березань площею 8 676 кв.м. Проведено ряд заходів з
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення: ліквідовано 7107 кв. м вибоїн асфальтобетонного покриття,
улаштовано асфальтною крихтою та щебенево-піщаною сумішшю 28,2 тис.кв.м
доріг, сплановано узбіччя доріг, вирізано порослі, проведено кронування  дерев
вздовж доріг, нанесено дорожню розмітку.

У 2022 році на утримання та розвиток автомобільних доріг місцевого
значення з бюджету громади використано 29,7 млн. грн.

2. Розвиток підприємництва
Мале та середнє підприємництво є невід’ємною частиною економіки

Березанської громади. Станом на 01.01.2023 здійснювали господарську
діяльність та сплачували податки 174 юридичні особи (у 2021 році – 191). З них
до мікропідприємництва відноситься 136 юридичних осіб (78 % до загальної
кількості), до малого підприємництва – 24 юридичні особи (14% до загальної
кількості), до середнього підприємництва – 14 юридичних осіб (8% до загальної
кількості). За результатами господарської діяльності отримали прибутки у січні-
грудні 2022 року 53 суб’єкти господарювання, збиткові – 22 СГД. У звітному
періоді, так як і минулого року, проведено державну реєстрацію 5 юридичних
осіб, 2 юридичні особи припинили господарську діяльність.

Кількість фізичних осіб-підприємців, що здійснювали господарську
діяльність та сплачували податки з початку звітного періоду, складає 720 осіб (у
2021 році – 695 осіб). До мікропідприємництва належать 718 осіб, до малого і
середнього підприємництва по 1 особі. У звітному періоді проведено державну
реєстрацію 35 ФОП (у 2021 році – 48), припинили господарську діяльність 17
ФОП (у 2021 році – 26). Прибутковими є 476 підприємців, або 66% від загальної
кількості ФОПів, що здійснювали господарську діяльність.

Надходження до бюджетів усіх рівнів, сплачені суб’єктами
підприємництва, склали 227,7 млн грн (у 2021 році - 250,2 млн грн). В тому числі
суб’єктами мікропідприємництва сплачено 53,1 млн грн, що на 1,7 млн. грн
менше ніж минулого року (питома вага – 23%), малого підприємництва – 35,0
млн. грн (питома вага – 15%), середнього підприємництва – 139,6 млн. грн, що на
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21 млн. грн менше ніж у 2021 році (питома вага – 61%).

Інфраструктура підтримки малого підприємництва включає одну страхову
компанію та громадську організацію.

Регуляторна політика на місцевому рівні здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства та Регламенту Березанської міської ради згідно з Планом
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської
діяльності на відповідний рік. У 2022 році заходи з відстеження результативності
прийнятих регуляторних актів не проводилися відповідно до Закону України від
12.05.2022  №  2259-ІХ  „Про внесення змін до деяких законів України щодо
функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії
воєнного стану“. Реєстр діючих регуляторних актів станом на 01.01.2023 налічує
6  рішень міської ради та її виконавчого комітету.  Реєстр регуляторних актів
Березанської міської ради та її виконавчого комітету оприлюднений на
офіційному вебсайті Березанської міської ради  (http://berezan-rada.gov.ua)  в
підрозділі  „Відомості про здійснення регуляторної діяльності“  розділу
„Регуляторна політика“.  На сьогодні,  у зв’язку з введенням воєнного стану на
території України, розділ „Регуляторна політика“ заблоковано.

Комплекс заходів матеріально-технічної підтримки суб’єктів
господарювання передбачає постійне підтримання в актуальному стані банку
даних нежитлових приміщень,  земельних ділянок,  незавершеного будівництва,
що можуть бути передані підприємцям в оренду або у власність шляхом
проведення аукціонів.  Інформація щодо наявності вільних приміщень та
земельних ділянок,  які пропонуються для викупу або передачі в оренду,
доступна для суб’єктів бізнесу на офіційному сайті Березанської міської ради та
в Єдиній торговій системі „Прозорро. Продажі“.

Протягом  2022  року через Єдину торгову систему  „Прозорро.  Продажі“
виставлялися на продаж два об’єкти.  Передано у власність шляхом малої
приватизації один об’єкт загальною площею 461,4 кв. м. Також через електронні
аукціони передано в оренду  217,4  кв.  м комунального майна територіальної

http://berezan-rada.gov.ua/
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громади. На земельних аукціонах було виставлено 7 земельних ділянок
комунальної власності для передачі в оренду суб’єктам господарювання.
Аукціони не відбулися через відсутність учасників. Протягом звітного періоду
продано 2 земельні ділянки загальною площею 0,2794 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі.

З метою донесення корисної та цікавої інформації суб’єкти МСП
залучались до участі в онлайн вебінарах, тренінгах, „круглих столах“ з питань
нових форм співпраці з владою, впровадження основ державно-приватного
партнерства та розумного розвитку місцевої інфраструктури.

3. Інвестиційна діяльність
Для активізації інвестиційної діяльності, створення сприятливих умов для

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади, створення
нових робочих місць, сприяння діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності та
запровадження роботи з інвесторами фахівцями виконавчого комітету за
підтримки Програми „U-LEAD з Європою“ розроблено Інвестиційний паспорт
Березанської міської територіальної громади. Інформаційне наповнення
інвестиційного паспорта здійснено так, щоб потенційний інвестор максимально
зміг використати його для втілення своєї проектної ідеї. Інвестиційний паспорт
був презентований громадськості для обговорення та доповнений з урахуванням
зауважень і пропозицій. Другий розділ паспорта складається з п’яти
інвестиційних пропозицій двох типів  різного спрямування (комерційного
характеру, соціальної інфраструктури, житлового будівництва). Паспорт та
інвестиційні проекти розміщені на офіційному сайті Березанської міської ради в
розділі „Інвестиційна діяльність“.

З метою забезпечення економічного розвитку, підвищення
конкурентоспроможності громади, активізації інвестиційної діяльності,
підвищення рівня зайнятості населення, розвитку сучасної виробничої та
ринкової інфраструктури продовжується активна підтримка розвитку
інфраструктури індустріального парку „Місто скла“, включеного до Реєстру
індустріальних парків України 30.01.2020 за №44. Ініціатор проекту – ТОВ
„Березанський завод листового скла“ (42068422), управляюча компанія – ТОВ
„Хрещатикбудінвест“ (33744330). Фукціональним призначенням
індустріального парку є створення в Україні потужного виробника листового
скла флоат-методом із забезпеченням логістики та суміжного виробництва
виробів зі скла. Наразі отримано дозвіл на початок будівельних робіт
№ ІУ013220428766 від 3 травня 2022 року. До реалізації проекту з будівництва
заводу листового скла долучилася потужна девелоперська компанія City One
Development. З початку впровадження проекту обсяги інвестицій склали
7,3 млн. грн. Однак агресія  рф проти України сповільнила темпи впровадження
цього проекту.

У 2022 році продовжувалась реалізація  інвестиційного проекту житлового
будівництва, зокрема зведення першої черги житлового комплексу „Заріччя“  в
м.Березань.

Для потенційних інвесторів підготовлено 19 земельних ділянок для
проведення земельних аукціонів. Станом на 01.01.2022 до переліку включено:
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земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва – 8;
земельні ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та

обслуговування будівель торгівлі – 7;
земельні ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення та

експлуатації будівель та споруд переробної промисловості – 1;
земельні ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та

обслуговування багатоквартирних житлових будинків – 2;
 земельні ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення

та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства – 1.

У 2022 році передано інвесторам у власність через земельні аукціони дві
ділянки  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,2794 га.
Загальна сума коштів від продажу землі до бюджету розвитку місцевого
бюджету склала 1593,2 тис.грн, що вдвічі менше проти попереднього року.  Для
продажу права оренди потенційним інвесторам пропонувались сім земельних
ділянок. Однак через відсутність учасників аукціони не відбулись.

У 2022 році в економіку громади також залучені кошти інвесторів від
продажу об’єктів малої приватизації. Обсяг таких інвестицій склав 8,0 млн. грн
(у 2021 році - 3,8 млн грн). Усі кошти були спрямовані на розвиток соціальної
інфраструктури територіальної громади.

В цілому впродовж 2022 року капітальні інвестиції з місцевого бюджету,
інших джерел, не заборонених чинним законодавством, на розвиток  соціальної
інфраструктури територіальної громади склали 52,0 млн. грн (у 2021 році -
27,2 млн грн).

Капітальні інвестиції з бюджетів усіх рівнів у 2022 році, млн. грн
Сфера діяльності Всього Місцевий

бюджет
Інші

джерела
Охорона здоров’я 10,5 9,9 0,6
Освіта 1,7 1,7
Благоустрій 17,5 15,2 2,3
Житлово- комунальне

господарство
2,4 2,4

Заходи з територіальної оборони
та мобілізаційної роботи

16,0 16,0

Цивільний захист населення і
територій від надзвичайних
ситуацій

3,3 3,0 0,3

Інші 0,6 0,6
РАЗОМ 52,0 48,8 3,2

Промислові та сільськогосподарські виробники, інші компанії з іноземними
інвестиціями, розташовані  на території громади, продовжували працювати в
умовах воєнного стану, крім філії „Аерок-Березань“ ТОВ „Аерок“, чиї
корпоративні права, рухоме і нерухоме майно були передані в управління АРМА
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на підставі ухвали суду. Підприємствами з іноземними інвестиціями сплачено до
місцевого бюджету п’яту частину усіх надходжень податків і зборів, що на 5%
менше проти минулого року. Зокрема, питама вага ТОВ „Белла-Трейд“ складає
4,1% (у 2021 році – 4,9%), ТОВ „Баришівська зернова компанія“ – 2,8%
(у 2021 році – 4,9%), Баришівська філія ПНВК „Інтербізнес“ – 3,6%
(у 2021 році – 5,6%), ТОВ „Белла Центр“ – 3,4% (у 2021 році – 4,3%), ТОВ „МЦ
Баухемі“ – 2,4% (у 2021 році – 3,2%), філія „Аерок-Березань“ ТОВ „Аерок“ –
2,0% (у 2021 році – 3,0%), СП ТОВ „Нива Переяславщини“ – 1,0%, ТОВ
„Рентойл“ – 0,9%.

4. Зовнішньоекономічна діяльність
У громаді зосереджений достатній експортний потенціал. Обсяг експорту у

2022 році склав 169 млн. грн, або майже 29% виробленої продукції
(у 2021 році – 192 млн. грн, або майже 18 % виробленої продукції).

 Найбільші експортно-орієнтовані підприємства Березанської міської
територіальної громади:

ТОВ „Белла-Центр“ майже 40% власної продукції (предмети жіночої
гігієни) експортувало у країни Європейського Союзу. Обсяг експорту
підприємства у 2022 році склав 161,9 млн. грн, що майже на 19 млн. грн, або на
10% менше, аніж у 2021 році. Наслідки воєнного стану по всій території України
відобразились на скороченні обсягів експорту продукції підприємства.

ТОВ „Березанська суконна фабрика“ експортувало товарів (вовняні ковдри,
пледи) на суму 4,2 млн. грн (у 2021 році – 9,3 млн. грн);

філія „Баришівська“ ПНВК „Інтербізнес“ експортує яйця курячі в
Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Гамбію, Ліберію, Грузію, С’єрра-Леоне,
Сінгапур, Гонконг;

ТОВ „МЦ Баухемі“ реалізувало продукції (сухі будівельні суміші) у
зарубіжні країни на суму 3,3 млн. грн (у 2021 році – 1,8 млн грн).

5. Фінансова самодостатність
Запорукою успішного розвитку територіальної громади є збалансований

місцевий бюджет. До загального фонду  місцевого   бюджету у 2022 році
надійшло податків і зборів в  сумі  235566,0  тис.грн  при   планових
показниках  172000,0 тис. грн, процент  виконання  становить  137,0%,
понадпланові надходження складають 63566,0 тис.грн. В порівнянні з минулим
роком надходження загального фонду збільшилися на 81008,2 тис.грн (у 2021
році надійщло 154557,8 тис.грн)
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Основні джерела надходжень до загального фонду місцевого бюджету:
•  податок на доходи фізичних осіб  -  177433,9  тис.грн,  питома вага у

загальній сумі надходжень становить 75,3 %;
•  акцизний податок ПММ  -  2579,9  тис.грн,  питома вага у загальній сумі

надходжень становить 1,1 %;
• акцизний податок з реалізації підакцизних товарів - 4963,4тис.грн, питома

вага у загальній сумі надходжень становить 2,1 %;
•  податок на нерухоме   майно,  відмінне від земельної ділянки-

8150,8 тис.грн, питома вага у загальній сумі надходжень становить 3,5 %;
• плата за землю - 22710,2 тис.грн, питома вага у загальній сумі надходжень

становить 9,6 %;
• єдиний податок - 17448,7 тис.грн, питома вага у загальній сумі надходжень

становить 7,4 %;
•  інші надходження  -  2279,1  тис.грн,  питома вага у загальній сумі

надходжень становить 1,0 % .

У звітному періоді до загального фонду місцевого бюджету надійшли
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субвенції з державного та обласного бюджету  в сумі 58122,9 тис.грн, з них:

освітня субвенція з державного бюджету в сумі 56758,3 тис.грн;
інші субвенції  з державного і обласного бюджетів в сумі 1364,6 тис.грн.
У 2022 році отримана дотація з обласного бюджету на здійснення переданих

з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі
1473,1 тис.грн.

До спеціального фонду   місцевого    бюджету у  2022  році надійщло
10514,5 тис.грн, що на 2798,9 тис.грн або на 27% більше, аніж у минулому році
(7715,6 тис.грн).

 На функціонування бюджетних організацій та розвиток Березанської
міської територіальної громади у  2022  році використано  289363,8  тис.  грн,   в
тому числі:

за рахунок загального фонду 240549,5 тис.грн, в тому числі на:
освітню галузь  - 49,6% (119280,4 тис.грн);
галузь  охорони здоров’я – 5,0% (12108,3  тис.грн);
галузь соціального захисту та соціального забезпечення  –  4,7  %

(11354,5 тис. грн);
галузь культури і мистецтва – 1,8% (4214,1 тис. грн);
галузь фізичної культури і спорту – 1,7% (4063,0 тис. грн);
галузь житлово-комунальних господарства та інші  –  25,6%

(61537,0 тис. грн);
утримання органів місцевого самоврядування – 11,6% (27992,2 тис. грн)

За економічною класифікацією профінансовано такі видатки:
заробітна плата з нарахуваннями – 60,1% (144589,8 тис. грн);
медикаменти – 0,3% (700,6 тис. грн);
продукти харчування – 0,7% (1583,4 тис. грн);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 10,9% (26197,3 тис. грн);
інші видатки (в т.ч. соціальні виплати) – 28,0 % (67478,4 тис. грн)

Р…
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за рахунок спеціального фонду 48814,3 тис. грн. (розвиток громади),  в

тому числі на:
освітню галузь – 3,4% (1668,0 тис. грн);
галузь охорони здоров’я – 20,4% (9940,0 тис. грн);
галузі житлово-комунальних господарства та інші – 76,1%

(37181,6 тис. грн).

6. Соціальна сфера
6.1 Ринок праці
Організація зайнятості населення здійснювалася відповідно до завдань

Програми зайнятості населення Березанської міської територіальної громади на
2021-2023 роки, спрямованої на запобігання масовому безробіттю, збереження
існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної
підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та
підприємницької діяльності.

Чисельність громадян, які звернулись до служби зайнятості за отриманням
соціальних послуг та яким надано статус безробітного, протягом січня – грудня
2022 року, становить 709 осіб, що на 8% більше проти 2021 року (657 осіб).

У звітному періоді скористалися соціальними послугами центру зайнятості
934 безробітних (у 2021 році – 980 осіб), з них 51 ВПО.

Станом на 01.01.2023 на обліку в центрі зайнятості налічується
140 безробітних. Кількість їх зменшилась проти 2021 року на 38 відсотків (на
01.01.2022 – 225 осіб) через зміни у нормативних документах. З них отримували
допомогу із безробіття – 81 особа (на 01.01.2022 – 211 осіб).

 З початку року роботодавцями заявлено 422 вакансії (у 2021 році –
457 вакансій), рівень укомплектованості вакансій за направленнями служби
зайнятості становить 78,7%, що більше на 17,2 % у порівнянні з минулим роком.
Станом на 01.01.2023 року налічується 12 актуальних вакансій. Навантаження на
1 робоче місце становить 12 осіб (у 2021 році – 8 осіб).

Всього у 2022 році працевлаштовано 376 осіб (у 2021 році – 344 особи), з
них безробітних – 328 осіб (у 2021 році – 269 безробітних), в тому числі осіб
соціально-незахищених верств населення – 71 особа та ВПО – 14 осіб.

На професійне навчання протягом 2022 року направлено 33 безробітних за
фахом: оператор поштового зв’язку, продавець, оператор котельні.

У 2022 році було прийнято 2 рішення щодо компенсації роботодавцю за
працевлаштованого безробітного ВПО в розмірі мінімальної заробітної плати.

З метою надання профінформаційних, профконсультаційних послуг та
послуг  з профвідбору 966 особам надано 1462 послуги для населення та
роботодавців, в тому числі з використанням електронних сервісів державної
служби зайнятості „Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри“
(profi.dcz.gov.ua) і „Моя професія: консультаційна мережа“
(myprofession.com.ua), на яких можна пройти тестування і визначити рівень
власних професійних інтересів, інтелекту та особистісні схильності до певного
виду професійної діяльності.

Стан виплати заробітної плати, її легалізація, додержання мінімальних
гарантій в оплаті праці та повної виплати заробітної плати на
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економічно-активних підприємствах громади перебуває на контролі виконавчих
органів міської ради.

Згідно з моніторингом кола підприємств, які підлягають статистичним
спостереженням, станом на 01.01.2023 заборгованість із виплати заробітної
плати відсутня.

У 2022 році проведено 1 засідання робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати та 2 засідання комісії з питань заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на
якому розглядались питання щодо мінімізації виплати заробітної плати та
нарахування її менше законодавчо встановленого мінімуму окремими
суб’єктами господарювання, що здійснюють фінансово-господарську діяльність
на території громади.

6.2 Соціальний захист населення
Соціальний захист і соціальне забезпечення – одна з головних функцій

держави та органів місцевого самоврядування, яка здійснюється завжди і за
будь-яких умов на користь соціально вразливих верств населення, а особливо в
умовах дії воєнного стану та економічного спаду.

На фінансування цільових програм соціальної спрямованості у 2022 році
використано:

Заходи програми
2021 рік 2022 рік

Кількість
отримувачів

Сума,
тис.грн

Кількість
отримувачі

в

Сума,
тис.грн

Програма ,,Турбота“ на 2021-2023 роки

Матеріальна
допомога на проведення
складних хірургічних
операцій та лікування
онкохворих,
малозабезпечених,інвалідів
всіх категорій, дітей-сиріт
та інших категорій
населення, які опинилися в
складних життєвих
обставинах

275 471,4 166 256,5

Відшкодування
заходів із реабілітації дітей
з інвалідністю згідно
Порядку використання
коштів, передбачених в
місцевому бюджеті для
здійснення заходів з
реабілітації дітей з
інвалідністю.

- - 22 400,8
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Виплата компенсації
фізичним особам, які
надають соціальні послуги,
з місцевого бюджету

495,5 34 559,8

Програма з національно-патріотичного виховання та допризовної
підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в м.Березань

на 2018-2022 роки
Одноразова

матеріальна допомога
військовослужбовцям –
контрактникам

15 60,0 14 56,0

,,Цільова програма соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих)

учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил
на 2021-2023 роки“

Матеріальна
допомога учасникам АТО
та членам їх сімей 22 101,0 14 49,0

Міська цільова ,,Програма фінансування пільгового проїзду
автомобільним транспортом загального користування на 2019 - 2022 роки“

Безкоштовний проїзд
у міському автомобільному
транспорті пільгових
категорій населення

1690 320,0 1424 32,7

Міська цільова ,,Програма фінансування пільг з послуг зв’язку та інших
передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

на 2019 - 2022 роки“
Компенсація за

проїзд 1  раз на рік до
будь–якого населеного
пункту України  та у
зворотному
напрямку (без
врахування пересадок)
автомобільним або
повітряним, або
залізничним, або водним
транспортом

76 50,4 15 16,0

фінансування пільг з
послуг зв’язку 290 158,7 208 113,1

фінансування
пільгового проїзду
залізничним транспортом
приміського сполучення

1855 183,7 1032 400,0

 У звітному періоді надано субсидій 1754 домогосподарствам, що на
585 одержувачів менше, ніж минулого року. Нараховано субсидій на суму
18,6 млн. грн, що 3,5 млн. грн менше проти 2021 року. Водночас середній розмір
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субсидії на одне домогосподарство зріс на 12% і складає 10604 грн у рік.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають
право на пільги, перебуває – 6580 осіб, із них пільгами користується 1712 осіб,
протягом 2022 року проведено нарахування пільг на загальну суму
12456,7 тис. грн.

У громаді проживає 1704 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи. На виконання державних програм із соціального захисту цієї
категорії населення у 2022 році з державного бюджету виділено та
профінансовано 6421,8 тис. грн, що на 790 тис.грн більше, ніж у 2021 році.
Санаторно-курортне лікування отримали 30 осіб із 75 осіб, що перебувають на
обліку.

Одним з важливих завдань  у 2022 році була допомога особам з інвалідністю
та учасникам бойових дій з числа учасників АТО/ООС, Революції Гідності,
внутрішньо переміщеним особам, а також членам сімей загиблих
військовослужбовців.

 У Березанській громаді з початком повномасштабного вторгнення росії
значно збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, реєстрація та облік
яких проводилась в Управлінні соціального захисту та праці. Вживалися заходи
щодо збору та надання гуманітарної допомоги (харчів, одягу) за потребою ВПО,
пропозиції житла. 2396 внутрішньо переміщених осіб отримали щомісячну
адресну допомогу на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг, в сумі 19581,7 тис. грн. На кінець звітного періоду на обліку перебувало
2266 внутрішньо переміщених осіб.

В  управлінні соціального захисту населення та праці обліковується
182 учасники антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, із них
особи з інвалідністю внаслідок війни – 15, учасників бойових дій – 165,
учасників війни – 2. Із числа учасників антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил 5 осіб отримали санаторно-курортне лікування та 1 особа
скористалася послугами з професійної адаптації.

На обліку перебуває 480 ветеранів війни, в тому числі особи з інвалідністю
внаслідок війни – 130, учасники бойових дій – 231, учасники війни – 62. З них  35
осіб потребували санаторно-курортного лікування, фактично отримали
лікування 6 осіб.

У громаді налічується 1214 осіб з інвалідністю, в т.ч. 110 дітей з
інвалідністю. Станом на 31.12.2022 отримали державні соціальні допомоги
272 особи з інвалідністю з дитинства на суму 9561,2 тис. грн. Проведено
реабілітацію 22 дітей з інвалідністю. До Київського обласного відділення Фонду
соціального захисту осіб з інвалідністю передано 33 справи для забезпечення
осіб засобами реабілітації.

Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування
надає 45 видів соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. У січні - грудні
2022 року послугами центру було охоплено 1157 осіб, яким надано
118291 послугу (у 2021 році - 1301 особі надано 121716 послуг). У центрі працює
чотири відділення.

Соціальні працівники терцентру відвідували та надавали соціальні послуги
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вдома за адресою проживання 244 підопічним (минулого року - 261 особі). Було
проведено 21192 відвідування та надано 61683 послуги. Соціальні послуги на
платній основі надано 22 особам похилого віку.

Відділення денного перебування територіального центру відвідало
182  особи, які отримали 483 послуги (у 2021 році – 272 особи та отримали
5963 послуги). У відділенні надають послуги з підтримки здоров’я, здійснення
профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів. Платні послуги у відділенні
отримали 68 осіб на суму 3,7 тис. грн. (у 2021 році скористались 83 особи на суму
3,2 тис. грн.). Виходячи з міркувань безпекової ситуації в умовах дії воєнного
стану в Україні та в зв’язку з відсутністю укриття, група денного догляду дітей з
особливими потребами не функціонувала.

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
перебування перебувало 13 осіб, які отримали 44898 послуг (станом на
31.12.2021 року перебувало  10 осіб). Вартість обслуговування одного
підопічного склала 16617,93 грн у місяць (у 2021 році вартість обслуговування –
14796,16 грн).

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги центру 776 осіб скористалися перукарськими послугами, послугами з
ремонту одягу та взуття, послугами з прання білизни тощо, в тому числі 93 особи
отримували послуги безоплатно. Гарячим харчуванням забезпечувались
42 підопічних (у 2021 році – 43 особи), 53 особи отримували щомісячно
продуктові набори (у 2021 році – 59 осіб). Крім того, Великодні продуктові
набори отримали 202 особи. Додатково продуктові набори надавалися
220 особам, що потребували такої допомоги, з них – 150 ВПО.

6.3. Житлово-комунальне господарство
Діяльність комунальних підприємств житлово-комунального господарства

спрямована на підвищення якості життя мешканців територіальної громади.
Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури, поліпшення благоустрою
населених пунктів, створення безпечного середовища визначено основними
пріоритетами розвитку громади.

 Для зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази
житлово-комунального комплексу, поліпшення благоустрою населених пунктів
у                  2022 році залучено 20,8 млн. грн капітальних інвестицій, що майже
утричі більше проти 2021 року.  Зокрема, на виконання заходів Програми „Питна
вода“, з метою забезпечення безперебійного водопостачання в умовах
аварійного відімкнення електропостачання та впровадження енергоощадних
заходів залучено 2394,2 тис. грн, з місцевого бюджету. На придбання
автотранспортних засобів та механізмів спеціального призначення
(екскаватор-навантажувач, вантажний автомобіль, трактори, причіпи)
спрямовано 18,4 млн. грн.

  На виконання заходів щодо реалізації передбачених Урядом дій з
реформування галузі та забезпечення стабільного функціонування
об’єктів житлово-комунального господарства у 2022 році проведено конкурси з
призначення  управителів багатоквартирних будинків у м. Березань та
визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових послуг у населених
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пунктах Березанської громади. За результатами конкурсів укладено договори  з
ТОВ „Управляюча компанія „Березань-Центр“ про надання послуг з
обслуговування 50 багатоквартирних будинків у м.Березань та з ТОВ
„Управляюча компанія „Березань-Сервіс“, яка обслуговуватиме
29 багатоквартирних будинків в м.Березань. Надавачем послуг з вивезення
твердих побутових послуг визначено комунальне підприємство „Березанський
комбінат комунальних підприємств виконавчого комітету Березанської міської
ради“.

 У 2022 році виконано поточний ремонт  покрівель 20-ти багатоквартирних
будинків, ремонт і заміна внутрішньобудинкових мереж водопостачання та
водовідведення, обстеження димовентиляційних каналів, поточний ремонт
місць загального користування.

  Комунальні підприємства „Березанський комбінат комунальних
підприємств“ та „Березанькомунсервіс“ у 2022 році забезпечували санітарну
очистку вулиць, парків, скверів, зон відпочинку; кронування кущів та дерев,
видалення аварійних дерев; поточний ремонт і утримання доріг місцевого
значення,  встановлення та обслуговування камер відеоспостереження, збір та
вивіз твердих побутових відходів, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у
населених пунктах громади. Поступово зростає кількість укладених
договорів  на збір та вивіз ТПВ з мешканцями приватних садиб. Станом на
01.01.2023 укладено  2867 таких договорів, кількість їх зросла за рік на 5%.

У 2022 році комунальними підприємствами надано комунальних послуг
населенню на суму 12,4 млн. грн. Борг населення за комунальні послуги станом
на 01.01.2023 року складає 1128,6 тис.грн, в тому  числі за послуги
водопостачання та водовідведення –  811,1 тис.грн, та вивезення відходів –
407,5 тис.грн. Спостерігається тенденція зменшення заборгованості за послуги
водопостачання та водовідведення майже на 40%.

6.4. Будівельна діяльність
У 2022 році відділом архітектури та містобудування виконавчого комітету

Березанської міської ради видано:
1) містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів будівництва

– 2 (у 2021 році- 9), зокрема для будівництва об’єктів торгівлі – 2;
2) паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності – 17 (у 2021 році - 19);
3)  будівельних паспортів на забудову земельних ділянок – 11 (у 2021 році

– 22).
Крім того, на території міста Березань продовжувалось будівництво

І-ої черги житлового комплексу „Заріччя“ по вулиці Героїв Небесної Сотні, 68.
ЖК „Заріччя“ передбачає зведення шести 4-поверхових будинків загальною
кількістю квартир – 232, житловою площею – 4440 кв.м.

У рамках Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів
інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради
на 2022 рік виконано капітальний ремонт та створено відділення анестезіології
та інтенсивної терапії КНП „Березанська міська лікарня“. Обсяг інвестицій склав
9939,993 тис. грн. Однак через агресію рф проти України більшість заходів
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програми не вдалося реалізувати.

6.5. Містобудівна діяльність
З метою реалізації завдань у сфері містобудівної діяльності щодо

обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів місцевого
розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку
Березанської громади здійснювалось виконання заходів, передбачених
Програми розроблення (оновлення) містобудівної та землевпорядної
документації населених пунктів Березанської територіальної громади на 2022 –
2024 роки.

У 2022 році затверджувалась містобудівна документація, розроблена у
попередні роки, зокрема:

№ з/п Генеральні плани
(повна назва)

Документ (дата/номер)
про розроблення або

затвердження містобудівної
документації

Стадія проходження
містобудівної
документації

1 2 3 4

1.

Генеральний план та
план зонування території
(у складі генерального
плану) с.Пилипче
Березанської
територіальної громади
Броварського району
Київської області

Рішення Березанської міської
ради від 19.04.2022 № 53 „Про
затвердження Генерального
плану та плану зонування
території (у складі
генерального плану) села
Пилипче Березанської
територіальної громади
Броварського району Київської
області“

Затверджено,
розробник: ТОВ
„УКР-ГРУППРОЕКТ“

2.

Генеральний план та
план зонування території
(у складі генерального
плану) с.Лехнівка
Березанської
територіальної громади
Броварського району
Київської області

Рішення Березанської міської
ради від 23.06.2022 № 81 „Про
затвердження Генерального
плану та плану зонування
території (у складі
генерального плану) села
Лехнівка Березанської
територіальної громади
Броварського району Київської
області“

Затверджено,
розробник: ТОВ
„УКР-ГРУППРОЕКТ“

3.

Генеральний план та
план зонування території
(у складі генерального
плану) с.Недра
Березанської
територіальної громади
Броварського району
Київської області

Рішення Березанської міської
ради від 23.06.2022 № 82 „Про
затвердження Генерального
плану та плану зонування
території (у складі
генерального плану) села Недра
Березанської територіальної
громади Броварського району
Київської області“

Затверджено,
розробник: ТОВ
„УКР-ГРУППРОЕКТ“

 Продовжується робота щодо розроблення та затвердження генерального
плану села Ярешки.
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Крім того, відповідно до рішень Березанської міської ради передбачалась

розробка детальних планів території для сміттєсортувального комплексу в
адміністративних межах Березанської міської ради на території Яблунівського
старостинського округу, для будівництва та обслуговування підприємства з
переробки та зберігання сільськогосподарські продукції у м. Березань, для
розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на
території Садівського старостинського округу. Проте розробку не розпочато у
зв’язку з введенням воєнного стану в Україні.

Розроблений детальний план території по вул. Промисловій, 52 в
с.Яблуневе для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розробник –
ТОВ „ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ“, ДПТ).

6.6.  Цифровізація
 У Березанській громаді функціонувала  Програма інформатизації

виконавчого комітету Березанської міської ради на 2019 - 2022 роки,
затверджена рішенням  Березанської міської ради від 23.12.2021 № 370-31-VІII,
виконання завдань якої передбачало розвиток інформатизації та електронного
урядування в Березанській міській раді, підтримка функціонування системи
електронного документообігу та засобів електронного цифрового підпису,
інтегрування системи взаємодії органів виконавчої влади, підтримка
працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів та каналів зв’язку центру
надання адміністративних послуг. На реалізацію заходів цієї програми у 2022
році  використано 778 тис. грн.

 У 2022 році практика Березанської міської ради „Сучасні інструменти
е-врядування в Березанській міській раді – ефективна діяльність працівників та
якісне управління громадою“ стала переможцем  Всеукраїнського конкурсу
кращих практик з управління персоналом, який проводився Національним
агентством України з питань державної служби, в номінації „Створення
належних умов для ефективної роботи працівників“. Інноваційність цієї
практики полягає в тому, що вперше в діяльності Березанської міської ради та її
виконавчого комітету впроваджено електронний документообіг АСКОД з
використанням повного спектру можливостей цієї програми. В результаті
проведених заходів у Березанській міській раді впроваджено цілісну систему
е-документообігу АСКОД на 87 робочих місць, яка охоплює всі структурні
підрозділи апарату міської ради та її виконавчих органів, а також 5 комунальних
підприємств громади (медична та ЖКГ-галузі). На сьогодні Виконком міської
ради активно використовує систему електронної взаємодії органів виконавчої
влади (СЕВ ОВВ) у взаємодії з органами державної влади. Завдяки успішному
впровадженню практики проведення онлайн-нарад, засідань робочих груп,
штабів, сесій, засідань виконкомів та консультацій значна частина заходів і на
сьогодні проводиться саме в цьому режимі.

Загалом впроваджена практика „Сучасні інструменти е-врядування в
Березанській міській раді – ефективна діяльність працівників та якісне
управління громадою“ забезпечила  безперебійну роботу нашого органу
місцевого самоврядування, сприяла збереженню кадрового потенціалу та
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підвищенню згуртованості колективу і його професійного рівня, дала
можливість оптимізувати процеси та зробила роботу органу місцевого
самоврядування більш системною.

У рамках цифрової трансформації системи охорони здоров’я лікарі
первинного і вторинного рівня продовжують працювати  у електронній медичній
системі „HELSI“, розширюючи кількість електронних послуг: оформлення
електронних рецептів на отримання пацієнтами доступних ліків, оформлення
електронних листків непрацездатності,  доступ до призначень лікаря,  плану
лікування та електронних рецептів на психотропні препарати.

Актуальним також залишається питання впровадження та розвиток системи
електронного документообігу в освітньому процесі, зокрема використання
е-щоденників та е-журналів. У Березанській громаді усі заклади загальної
середньої освіти використовують електронні щоденники та електронні журнали
на платформі „Нові знання“.

У рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Київською
обласною державною адміністрацією та Державним підприємством
„ПРОЗОРРО“ Березанська територіальна громада використовує електронний
каталог „Prozorro Market“. Відчуження та передача в оренду комунального
майна і землі здійснюється з використанням електронної торгової системи
„Прозорро. Продажі“.

Станом на 31.12.2022 фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету
зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с забезпечено усі заклади соціальної сфери.

7. Надання адміністративних послуг
Організація надання адміністративних послуг у Центрі надання

адміністративних послуг Березанської міської ради здійснюється за принципом
„єдиного вікна“ на засадах прозорості й оперативності. Вживаються заходи із
забезпечення надання через ЦНАП 100% послуг, передбачених розпорядженням
КМУ від 16.05.2014 „Деякі питання надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг“ з урахуванням
змін, внесених у 2021 році.

Кількість послуг постійно зростає. У 2022 році  у ЦНАП надавались 273
види адміністративних послуг проти 253 видів послуг минулого року. Усі
адміністративні послуги виконавчих органів міської ради (84 види) надаються
через ЦНАП. Послуги соціального характеру (67 видів послуг) мешканцям
громади та ВПО надаються у ЦНАП одночасно з комплексним обслуговуванням
з іншими адміністративними послугами. Крім того, у ЦНАП надаються 165
видів послуг територіальних органів виконавчої влади, шість з яких  в
електронній формі.

З метою наближення послуг до їх отримувачів функціонує 6 віддалених
робочих місць ЦНАП ту старостинських округах. Сільські мешканці на місцях
отримують послуги соціального характеру, послуги з реєстрації місця
проживання, консультації та інформації щодо інших послуг.

У 2022 року адміністраторами центру надано 8878 послуг, що в 1,2 рази
менше проти 2021 року (11066 послуг), у зв’язку з обмеженнями доступу до
деяких державних реєстрів через дію воєнного стану, запровадженого внаслідок
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воєнної агресії росії, та обмеженнями електропостачання.   Протягом 2022 року
до місцевого бюджету громади надійшло плати за надання адміністративних
послуг в сумі 764 тис. грн, що на 133,3 тис.грн або на 21% більше, ніж у
2021 році (630, 7 тис. грн).

У центрі надання адміністративних послуг здійснюється інформування та
надання консультацій замовникам з питань адміністративних послуг
безпосередньо та у телефонному режимі. Інформація щодо функціонування
ЦНАП, переліку та нових можливостей у сфері надання адміністративних послуг
висвітлюється на офіційному вебсайті Березанської міської ради. Постійно
проводиться аналіз ефективності роботи ЦНАП.

8. Гуманітарна сфера
8.1. Освіта
Упродовж 2022 року освіта Березанської міської територіальної

громади  продовжувала стратегічний курс на реформування усіх сфер освіти,
зокрема становлення Нової української школи у 5-их класах базової школи,
сучасне забезпечення опорних закладів освіти.

Враховуючи те, що у лютому 2022 року перед системою освіти виникли
нові виклики, пов’язані із повномасштабним вторгненням рф, які спричинили
вагомі обмеження, пов’язані із оголошенням воєнного стану та необхідністю
забезпечення системності та неперервності освітнього процесу, технічних
можливостей педагогічних колективів та здобувачів освіти для якісного та
системного здобуття освіти в умовах  змішаної форми навчання за освітніми
програмами, основне – це щоденне дотримання вимог ДСНС та постанов уряду в
частині створення безпечних умов для учасників освітнього процесу у період дії
воєнного стану.

У Березанській міській територіальній громаді з 01.09.2022 року
функціонує 5 ліцеїв (Березанський ліцей № 1, Березанський ліцей №
2,  Березанський ліцей № 3, Березанський ліцей № 4, Садовий ліцей), 3 гімназії
(Недрянська гімназія, Ярешківська гімназія, Яблунева гімназія) та Лехнівська
філія  Березанськаго ліцею № 3. У 2022-2023 навчальному році у 8  закладах
загальної середньої освіти Березанської міської ради навчається  2674  учнів (у
2021-2022 н.р. –              2670 учнів), у 7 закладах  дошкільної освіти  та
2  дошкільних підрозділах гімназій  виховується  579 дітей  (у 2021-2022 н.р. –
664 вихованців).

 Позашкільний навчальний заклад – Центр дитячої та юнацької творчості
„Надія“ надає послуги 1130 вихованцям, у  дитячо-юнацькій спортивній школі
„Старт“ займається 372 дитини.

 У ЗЗСО у 2022-2023 навчальному році  інклюзивним навчанням   охоплено
29 учнів (22 класи) з особливими освітніми потребами, індивідуальною формою
навчання –12 учнів.

У закладах дошкільної освіти інклюзивним навчанням охоплено
7 дошкільників, функціонує 5 інклюзивних груп.

В комунальній установі „Інклюзивно-ресурсний центр“ згідно з заявами
батьків надавались послуги 98 дітям з особливими освітніми потребами.
Чисельність дітей зросла на 15 відсотків.
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У 2022 році освітніми закладами Березанської міської ради випущено:

301 учень школи І ступеня; 263 – базової школи, в тому числі 22 отримали
свідоцтво особливого зразка, 1 – свідоцтво для дітей з ООП; 150 випускників
повної загальної середньої освіти, з них 12 золотих медалей, 5 срібних медалей.

У зв’язку із введенням воєнного стану за вимогами Кодексу цивільного
захисту України в освітніх закладах Березанської міської ради з метою
дотримання вимог безпеки під час освітнього процесу облаштовано найпростіші
укриття в 6 ЗЗСО та 6 ЗДО, 2 ЗЗСО та 2 ЗДО орендують приміщення
найпростіших  укриттів. Освітні послуги здобувачам освіти надаються за
змішаною формою. У Яблуневій гімназії навчання проводиться за дистанційною
формою через відсутність найпростішого укриття у закладі та  поблизу.

8.2. Охорона здоров’я
Розвиток охорони здоров’я у громаді є пріоритетним напрямком, адже від

цього залежить якість життя її мешканців.
У 2022 році народилося 149 дітей, що в 1,5 рази більше, ніж попереднього

року; померло 356 осіб  проти 399 осіб у 2021 році. Природнє скорочення
населення сповільнилося у порівнянні з минулим роком і склало 207 осіб (у 2021
році – 299 осіб).

Медичними послугами сімейних лікарів та лікарів-педіатрів КНП „ЦПМСД
Березанської міської ради“ користуються майже 22,5 тисяч мешканців
Березанської громади. У КНП „ЦПМСД Березанської міської ради“  послуги
надають 11 лікарів, 20 медпрацівників середнього персоналу та
5  медпрацівників молодшого персоналу. Укомплектованість штатних посад
лікарів складає 75,6%, середнього медичного персоналу – 82%, молодшого
медичного персоналу – 100 %.

У 2022 році через зменшення захворюваності на COVID кількість звернень
до лікарів закладу зменшилась проти попереднього року в 1,3 рази і склала
50447, з них з приводу захворювань зареєстровано 35334 звернень. Протягом
2022 року на підставі  ПЛР-тестів зареєстровано 972 випадки захворювань на
COVID-19.

З метою відновлення надання медичних послуг первинного рівня у
Яблунівському старостинському окрузі та створення відповідних умов для
роботи медичних працівників розпочато ремонт Яблунівського
фельдшерсько-акушерського пункту. Для цих цілей згідно з Програмою
фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради  на
2021-2023 виділено               432 тис. грн на придбання будівельних матеріалів.

Від муніципалітету міста-побратима Пуллах (Німеччина) КНП „ЦПМСД
Березанської міської ради“  передано автомобіль швидкої медичної допомоги
MERСEDES Daimler Chrysler.

З метою розширення переліку послуг та покращення їх якості командою
працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської
ради була підготовлена та подана проектна заявка для участі у грантовій
програмі Агенства з міжнародного розвитку США (USAID) „Підтримка
реформи охорони здоров’я“ за напрямком „Розширення послуг, покращення
якості та пацієнтоорієнтованості у закладах ПМД“. За результатами конкурсного
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відбору заявка здобула перемогу та відібрана для реалізації цього проекту.
Передбачена вартість проекту 50 тисяч доларів США.

В умовах воєнного стану всі структурні підрозділи  КНП „Березанська
міська лікарня Березанської міської ради“ безперебійно забезпечували надання
медичної допомоги вторинного рівня на кожному робочому місці.

У 2022 році з НСЗУ було укладено Договір про медичне обслуговування
населення за  програмою медичних гарантій. Лікарня збільшила кількість
медичних послуг з 12 до 14 пакетів.

КНП „Березанська міська лікарня Березанської міської ради“ надає всі
послуги за електронними направленнями сімейного лікаря та вузьких
спеціалістів безкоштовно. В інших випадках усі послуги можна отримати на
платній основі за тарифами, затвердженими рішенням Березанської міської ради
від 18.04.2019 № 730-65-VII.

 З метою забезпечення вимог, встановлених  Національною службою
здоров’я України, для  покращення якості надання медичної допомоги хворим  з
невідкладними станами та поліпшення анестезіологічного забезпечення
лікувальної установи у 2022 році створено відділення анестезіології та
інтенсивної терапії на 6 ліжок. Зокрема, проведено капітальний ремонт
приміщень та придбано: апарат штучної вентиляції легень – 4 400 тис.  грн
(4 шт.), інфузійний насос (6 шт.) – 258,0  тис. грн, ультразвукова система
діагностична – 1 600,0 тис. грн, монітор пацієнта (1 комплект) – 75,0 тис. грн,
монітор пацієнта з центральною станцією 1 шт. – 342,5 тис. грн, система
введення для ентерального харчування (2 комплекти) – 76,0 тис. грн, мікроскоп
бінокулярний з тубусом (2 шт.) – 176,0 тис. грн, аналізатор гематологічний
автоматичний (1 шт.) – 231,8 тис. грн, аналізатор газів крові та електролітів
(1 шт.) – 330,0 тис. грн, центрифуга медична лабораторна (1 шт.) – 9,9 тис. грн,
аспіратор Vario 18 AC (2 шт.) – 145,0 тис. грн.

Згідно з  Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств
Березанської міської ради  на 2021-2023 роки КНП „Березанська міська лікарня
Березанської міської ради“  було використано – 10 256,4 тис. грн на  утримання
відділення невідкладної медичної допомоги, оплату праці лікарів-інтернів,
закупівлю  паливно-мастильних матеріалів, благоустрій території закладу та
оплату послуг з електро-, водо-, теплопостачання.

Березанська лікарня забезпечена автономними джерелами живлення,
зокрема сучасним дизельним генератором потужністю 170/136 кВ, який здатний
у разі аварійного відімкнення електроенергії забезпечити безперебійну роботу
всіх стаціонарних відділень закладу.

За  Програмою „Здоров’я“ на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням
Березанської міської ради від 22.12.2020 № 60-05-VIII, на вдосконалення
підходів до охорони здоров’я населення громади з місцевого бюджету
виділено  692,6 тис.грн. Кошти використані на проведення  зубного
протезування, відшкодування стоматологічної допомоги та забезпечення
життєво-необхідними медикаментами пільгових категорій населення, з них
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 260,7 тис. грн.  На
лікування учасників АТО/ООС  виділено 87,9 тис. грн.

Реалізація заходів щодо поліпшення якості і доступності медичних послуг
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населенню громади сприяла зниженню показника поширеності усіх хвороб
майже на 18 відсотків, показника захворюваності населення – на 26%, загальний
рівень смертності знизився на 10% (за рахунок зменшення захворюваності на
Covid-19), кількість інфекційних захворювань зменшилась на 436 випадків  з
1174 до 738 випадків. Середня тривалість госпіталізації пацієнтів зменшилась на
4 відсотки. Материнської смертності у 2022 році не зареєстровано. Разом з цим,
порівняно з попереднім роком показник дитячої смертності склав 6,7 проміле (у
2021 році випадків дитячої смертності не зареєстровано).

8.3. Культура
Розвиток культурного та духовного середовища  Березанської

територіальної громади, збереження та популяризацію культурної спадщини
забезпечують  4 будинки культури, 6 клубів, 1 школа естетичного виховання,
1 музей та 1 публічна бібліотека.

З метою розвитку галузі культури у Березанській громаді у 2022 році
продовжувалась реалізація заходів Комплексної програми розвитку галузі
культури Березанської міської ради на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням
Березанської міської ради від 22.12.2020 № 67-05-VІІІ.

У 2022 році  організовано та проведено низку державних та
культурно-мистецьких заходів, зокрема: День Соборності України, День
вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Вшанування
пам’яті Героїв Небесної Сотні, День Аварії на ЧАЕС, День пам’яті та
примирення, День вишиванки, День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війні
в Україні, День Конституції України, День Української державності, День
молоді, День Державного Прапора, День Незалежності України, благодійна
ярмарка в День міста Березані, День козацтва, День захисників та захисниць
України,  День гідності, день Голодомору, День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, новорічні свята. 19 грудня 2022 року
біля Березанського міського будинку культури відкрито резиденцію Святого
Миколая. Новорічну казку „Крижане серце“ подарували юні та дорослі аматори
сцени, учасники гуртків Березанського міського будинку культури. Деякі заходи
проводились в режимі онлайн.

У клубних закладах громади-головних осередках розвитку аматорського
мистецтва функціонує 10 художніх колективів та любительських об’єднань.
Учасники народного хору ветеранів ,,Вересень життя“ , який діє при
Березанському міському будинку культури, брав участь у Всеукраїнському
конкурсі хорового співу ,,З любов’ю до життя“ в онлайн-форматі та здобув
перемогу – І місце.

 У виконанні просвітницьких та інформаційних функцій провідну роль
відіграють бібліотеки. У 2022 році проведено реформування бібліотечної мережі
Березанської громади шляхом створення Публічної бібліотеки з філією для дітей
у м.Березань та філіями у селах: Недра, Садове та Григорівка. Користувачами
бібліотечних послуг стали 2879 осіб. Проведена робота з актуалізації
бібліотечних фондів, активно вилучається література авторів країни-агресора. У
публічній бібліотеці впроваджено Електронну систему моніторингу публічних
бібліотек області, ініційовану Міністерством культури України, з метою збору,
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зберігання і обробки статистичних даних, які надаються бібліотеками в режимі
онлайн. Парк комп’ютерної техніки в бібліотеках нараховує 12 комплектів.
Продовжується робота з впровадження комп’ютерних технологій, що дозволяє
отримати необхідну інформацію та полегшує доступ до інформаційних ресурсів.
Доступ до мережі Інтернет мають усі філії бібліотеки.

У Березанській школі мистецтв навчаються 168 учнів. Працюють
9 викладачів, укомплектованість посад складає 59%. У школі функціонує
8 художніх колективів, два з них мають почесне звання „Зразковий“. З метою
створення безпечних умов для учасників освітнього процесу у період дії
воєнного стану навчальний процес у Березанській школі мистецтв тимчасово
проводиться у приміщенні Березанського міського будинку культури.

8.4 Фізична культура і спорт
З метою створення необхідних соціально-економічних та

організаційно-технічних умов для розвитку фізичної культури та спорту,
збільшення кількості та підвищення якості фізкультурно-оздоровчих послуг
населенню реалізовувались Програма розвитку фізичної культури та спорту
„Березань спортивна“ на 2017-2022 роки, затверджена рішенням Березанської
міської ради від 29.11.2016  № 223-25-VIІ (зі змінами), та Програма розвитку
футболу на             2018-2022 роки, затверджена рішенням Березанської міської
ради від 26.04.2018          № 500-47-VIІ. На заходи цих програм з місцевого
бюджету використано у               2022 році  93,1 тис.грн.

У звітному періоді на території спортивного комплексу „Дружба“
облаштовано мультифунціональний майданчик для занять ігровими видами
спорту.

У 2022 році було організовано та проведено  змагання: з футболу – 34, з
футзалу – 8, з волейболу – 7, з пляжного волейболу – 4, з легкої атлетики – 3, з
настільного тенісу – 2, з шахів – 18, з дартсу – 1, силове багатоборство – 1.

Пропаганда фізичної культури та спорту, здорового способу життя,
проблеми галузі постійно висвітлюються у засобах масової інформації.

8.5 Молодіжна політика та національно-патріотичне виховання
 З метою розвитку молодіжного руху у Березанській міській територіальній

громаді затверджена Комплексна програма підтримки та розвитку молоді на
2015-2021 роки „Молодь Березані“ (рішення Березанської міської ради від
29.06.2015 № 469-52-VI).

Лідери шкільного учнівського самоврядування   протягом року зустрічалися
з  об’єднаннями громади та представниками самоврядування  з метою
налагодження  соціального партнерства (зустріч  переможців шкільних олімпіад,
конкурсів з міським головою, круглий  стіл „Як би я був міським головою“,
знайомство із діяльністю місцевого самоврядування тощо).

Старшокласники залучаються до написання проектів програм та грантів для
придбання необхідних засобів, обладнання, участі у онлайн-проектах.

Лідери учнівського самоврядування активні учасники міських, обласних,
тематичних заходів до Дня молоді, Незалежності України, що сприяє
формуванню почуття власної участі у процесах державотворення, вирішення
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молодіжних актуальних питань. У зв’язку із запровадженням воєнного стану в
Україні вказані заходи проходили в змішаному режимі: офлайн та онлайн.

В закладах загальної середньої освіти громади створені учнівські ради,  які
діють як самостійний орган,  з метою вирішення актуальних молодіжних питань,
організації позаурочних заходів, в тому числі дозвілля, свят. Лідери учнівського
самоврядування щороку залучаються до  консультаційно-дорадчих органів при
міській раді з метою практичної участі  у  вирішенні питань молодіжної політики
в громаді.

Представники  лідерів учнівського самоврядування в ЗЗСО брали участь у
круглому столі  партнерської взаємодії у Київській обласній учнівській раді з
метою отримання досвіду, формування активної позиції при вирішенні
молодіжних питань. Шкільна молодь – активні учасники заходів спрямованих на
патріотичне виховання, популяризації національної культури, мовної культури
як духовного коду нації, звичаїв, побуту українського фольклору.

При ЦДЮТ „Надія“ функціонує туристичний гурток, учасники якого
проводять місцеві краєзнавчі експедиції, ведуть пошукову діяльність з метою
вивчення культури рідного краю, побуту українського народу, стежками
видатних людей України.

У громаді  створена  і своєчасно поновлюється база обдарованої молоді. На
святі обдарованості  здобувачі освіти отримують премії міського голови за
досягнення в інтелектуальних заходах. Щороку проводиться захід
„Інтелектуальна гордість громади!“

Щороку спільно із міським центром зайнятості  молодіжні групи КВК є
учасниками професіографічних змагально-мотиваційних заходів „Обери
майбутнє“. У зв’язку із оголошеним воєнним станом профорієнтаційні заходи
проводились онлайн.

 Учнівська молодь Березанської громади - активні учасники волонтерського
руху  щодо підтримки захисників України. До новорічно-різдвяних свят було
зібрано та направлено  вітальні листівки, малюнки, вироби своїми руками,
солодощі та засоби індивідуальної гігієни, теплі речі  для воїнів-земляків,
випускників шкіл громади.

Шкільна молодь активно бере участь у   просвітницько-інформаційних
заходах з метою формування здорового способу життя, профілактики
негативних явищ у молодіжному середовищі,  формування шкідливих звичок,
профілактики ВІЛ- СНІДу, вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління,
відповідального ставлення до сімейних стосунків, цінностей, сексуального
життя.

Серед виховних напрямків сьогодні найбільш актуальним виступає
національно-патріотичне  виховання. У громаді затверджена і функціонує
Програма національно-патріотичного виховання та допризовної підготовки
молоді до служби в Збройних Силах України  на 2018-2022 роки. На заходи
програми використано 91,8 тис. грн.

 Педагогічні колективи закладів освіти  активно виховують у шкільної
молоді повагу до Конституції України, законів України, державних символів
України - Герба, Прапора та Гімну України.

Шкільна молодь систематично доглядає та упорядковує пам’ятники,
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могили невідомих воїнів, розміщені на території  міста та прилеглих сіл,
меморіальних дощок, закріплених на вшанування пам’яті  полеглих  воїнів  у
боротьбі за свободу та незалежність України, інших держав.

За участю допризовної молоді щороку проводяться табірні збори з
відвідуванням військової частини  Національної гвардії України, змагання з
військово-патріотичних видів спорту.

В усіх загальноосвітніх закладах є куточки, присвячені подіям Революції
Гідності, пам’яті Героїв Небесної Сотні, героям, які загинули, захищаючи
територіальну цілісність держави. Зібрані матеріали використовуються на
уроках мужності, позакласних заходах з метою ознайомлення та вшанування
пам’яті Героїв.

Проводились заходи до Дня Соборності України „Це моя земля, неповторна
і єдина“; Дня українського Добровольця, Дня Державного Прапора України, Дня
Незалежності України, Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня
вишиванки, Дня захисту дітей. Проведені  концерт патріотичної пісні, прози і
поезії, виставки творів образотворчого мистецтва, благодійний ярмарок
„Різдвяно-Новорічні передзвони“ на підтримку воїнів ЗСУ. До Дня пам’яті
Героїв Крут проведена тематична екскурсія „Патріотичний подвиг студентів“,
показ документального фільму „Герої України. Крути. Перша Незалежність“.

9. Охорона навколишнього природного середовища
На виконання Програми охорони довкілля та раціонального використання

природних ресурсів на 2019-2022 роки (рішення від 22.01.2019 № 667-59-VII) у
січні - грудні 2022 року вживалися заходи щодо покращення екологічного стану
довкілля, захисту водних біоресурсів в нерестовий період 2022 року, що не
потребували матеріальних ресурсів, а також вирішення проблемних питань у
сфері поводження з твердими побутовими відходами.

Кількість укладених договорів на вивіз ТПВ з власниками приватних садиб
станом на 01.01.2023 року зросла на 5% проти минулого року і складає 2867
угод. Однак проблема поводження з твердими відходами вирішена недостатньо і
потребує збільшення відсотку охоплення дворів централізованим вивозом
побутового сміття.

Протягом року проводився моніторинг суб’єктів господарювання, що
спеціалізуються на прийомі, зберіганні, реалізації рідкого та газоподібного
палива.

Проводилася роз’яснювальна робота серед населення щодо дотримання
правил пожежної безпеки в лісових масивах і торфовищах, заборони спалювання
залишків деревообробки, сухої трави тощо. Здійснювався постійний моніторинг
пожеж у природних екосистемах. У 2022 році на території Березанської ТГ
пожеж, які вимагали б додаткового залучення сил та засобів, не виникало.

10. Цивільний захист населення. Профілактика та протидія
злочинності.

Виконавчий комітет Березанської міської ради здійснював свою роботу
відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік з
урахуванням вимог воєнного стану.
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Проведено 13 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій.
Вживались заходи щодо організації оповіщення населення, приведення

захисних споруд цивільного захисту до готовності для використання в умовах
воєнного стану, організації роботи пунктів обігріву (два у місті Березань та 6 у
старостинських округах), двох пунктів незламності, поповнення матеріального
резерву  на випадок ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі за
рахунок міжнародної технічної допомоги (15 пічок-буржуйок, 13 генераторів).

Навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту пройшли 12 осіб,
проведено 3 заходи з об’єктових навчань та протипожежних тренувань
відповідно до графіків та тематичних планів.

Вживались заходи з підвищення рівня пожежної безпеки закладів з масовим
перебуванням людей, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
Березанської громади. Зокрема, у 2022 році проведено капітальні роботи з
протипожежних заходів у дошкільному навчальному закладі „Ранок“, на які з
місцевого бюджету використано 556,0 тис.грн.

На виконання заходів Програми цивільного захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення
пожежної безпеки на 2021-2023 роки у звітному періоді використано
3587,5 тис. грн, в тому числі на придбання генераторів – 3006,0 тис.грн,

У громаді вживались заходи щодо стабілізації криміногенної ситуації,
зменшення кількості злочинів та інших правопорушень. З метою попередження
та розкриття злочинів, забезпечення громадського порядку та безпеки в межах
реалізації програми „Безпечна громада“ на 2021-2023 роки, затвердженої
рішенням Березанської міської ради від 22.12.2020 №76-05-VIII, у 2022 році
розширено систему відеоспостереження на автодорогах громади.

На реалізацію заходів комплексної Програма організації допомоги сектору
поліцейської діяльності №1 (м. Березань) Броварського РУП ГУ НП в Київській
області у забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян,
профілактики злочинності на 2022-2024 рік з місцевого бюджету виділено
99,8 тис. грн. У рамках реалізації програми „Поліцейський офіцер громади“
використано 660,8 тис. грн та придбано автомобіль.

З метою активізації профілактичної роботи з дітьми, організації
систематичного контролю за поведінкою підлітків, які схильні до асоціальних
дій, запобігання вчиненню ними правопорушень та з метою своєчасного
виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, контролю за
станом їх утримання та виховання, був затверджений План заходів щодо
запобігання вчиненню дітьми правопорушень на території Березанської міської
ради на 2022 рік. Службою у справах дітей Березанської міської ради
щоквартально проводиться звірка з відділенням поліції щодо кількості дітей, які
перебувають на обліку правопорушників, та кількості притягнень до
відповідальності батьків. Проведено 8 оперативно-профілактичних заходів щодо
перевірки місць масового відпочинку підлітків з метою своєчасного виявлення
бездоглядних та безпритульних дітей, дітей схильних до правопорушень.

Працівниками Служби у справах дітей Березанської міської ради,
Березанського міського центру соціальних служб, навчальних закладів громади,
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підрозділів поліції проводяться профілактичні та роз'яснювальні бесіди щодо
поліпшення ситуації з профілактики правопорушень, бродяжництва, наркоманії,
алкоголізму, тютюнопаління у середовищі неповнолітніх, здійснюється робота,
спрямована на раннє виявлення сімей, які мають ризик потрапляння в складні
життєві обставини.
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ІІ. Мета, завдання та заходи економічного та соціального

розвитку Березанської міської територіальної громади у 2023 році

Мета Програми: відновлення економічного зростання для забезпечення
безпечних умов життя та добробуту населення Березанської територіальної
громади на основі подолання негативних наслідків агресії рф проти України,
реалізації комплексу заходів щодо підвищення конкурентоспроможності
економіки громади шляхом стимулювання інвестиційної активності малого та
середнього бізнесу, підвищення енергоефективності об’єктів
житлово-комунального господарства та соціальної сфери,  поліпшення
екологічної ситуації, продовження діджиталізації комунікації з громадськістю.

Досягнення цієї мети передбачає реалізацію у 2023 році таких пріоритетних
напрямів соціально-економічного та культурного розвитку Березанської міської
територіальної громади:

1. Розвиток людського потенціалу за рахунок:
забезпечення системності та безперервності надання якісних освітніх

послуг;
надання якісної та ефективної медичної допомоги хворим;
популяризації фізичної культури і спорту, створення умов для залучення

населення до оздоровчої рухової активності;
створення сприятливих умов для виявлення і використання

культурно-просвітницького, туристичного та іншого потенціалу об’єктів
культурної спадщини;

підвищення енергоефективності об’єктів житлового-комунального
господарства та соціальної сфери, забезпечення населення якісними і
доступними комунальними послугами;

підвищення рівня активності молоді та формування у неї високої
національно-патріотичної свідомості;

забезпечення конституційних прав дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки;

забезпечення соціально незахищених категорій населення якісними і
доступними соціальними послугами, надання підтримки людям з особливими
потребами;

забезпечення цифрової трансформації громади;
удосконалення системи надання адміністративних послуг;
підвищення рівня надання активної підтримки безробітним, сприяння їх

працевлаштуванню, підвищення кваліфікації робочої сили з урахуванням потреб
роботодавців;

модернізації об’єктів соціальної інфраструктури та житлового фонду;
забезпечення правопорядку та публічної безпеки;
удосконалення моніторингу довкілля, створення ефективної системи

утилізації твердих побутових відходів.
2. Підвищення конкурентоспроможності економіки громади шляхом:
розвитку інноваційного та енергоефективного промислового потенціалу;
збільшення виробництва конкурентоспроможної сільськогоспо- дарської

продукції;
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забезпечення ефективної підтримки розвитку малого та середнього

підприємництва;
підвищення інвестиційної привабливості;
розвитку міжнародного співробітництва.
3. Сталий розвиток територій населених пунктів завдяки:
ефективному і раціональному плануванню територій;
підвищенню якості послуг та безпеки автобусних перевезень на приміських

та міських маршрутах, оптимізації існуючої маршрутної мережі,
приведенню дорожньої інфраструктури до сучасних вимог, збільшенню

обсягів та підвищення якості робіт з будівництва, реконструкції та ремонту
мережі автомобільних доріг громади.

Перелік основних завдань і заходів Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Березанської міської територіальної громади на 2023 рік
додається (додаток 1).

ІІІ. Джерела фінансування заходів з економічного та
соціального розвитку громади на 2023 рік

Реалізацію заходів Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Березанської міської територіальної громади на 2023 рік
передбачається здійснювати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам, обласного і місцевого бюджетів (за узгодженням) в межах
видатків, що передбачені для головних розпорядників бюджетних коштів,
відповідальних за їх виконання, а також інших джерел, не заборонених
законодавством.

Передбачається, що у 2023 році у Березанській громаді здійснюватиметься
реалізація 35 комплексних та цільових програм, розробниками, відповідальними
виконавцями та головними розпорядниками бюджетних коштів яких є
16 структурних підрозділів Березанської міської ради та її виконавчого комітету.

Відповідно до розрахункових обсягів міжбюджетних трансфертів на
2023 рік місцевому бюджету Березанської міської територіальної громади
виділено:

освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам –
54 197 800 грн;

дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 363 100 грн;

субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції –  992 340 грн.

Секретар міської ради                                                               Сергій ГУРА
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Додаток 1

до Програми соціально-
економічного та культурного
розвитку Березанської
міської громади на 2023 рік

ПЕРЕЛІК
основних завдань і заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку

Березанської міської територіальної громади на 2023 рік

Пріоритетні
напрямки

Операційні
напрямки

Завдання і заходи Показники (індикатори) для
моніторингу1

Відповідальні
виконавці

1.Підвищення
конкурентосп
роможності
економіки

1.1.Розвиток
промислового
потенціалу

1.1.1. Підтримка місцевого товаровиробника.
1.1.2. Продовження реалізації промисловими підпри
ємствами громади інвестиційних проектів,
спрямованих на реконструкцію, модернізацію,
технічне переоснащення та розширення виробничих
потужностей.
1.1.3. Сприяння відновленню діяльності промислових
підприємств, діяльність яких була призупинена.
1.1.4. Сприяння у нарощуванні обсягів експорту та
розширенні ринків збуту

досягнення позитивного
індексу промислового
виробництва, який
становитиме 100,4%;

 зростання обсягу реалізо-
ваної промислової продукції у
відпускних цінах підприємств

Виконавчий
комітет
Березанської
міської ради
Суб'єкти
господарювання

1.2. Розвиток висо
котехнологічного
сільськогоспо
дарського
виробництва

1.2.1. Широке інформування сільгоспвиробників
щодо законодавства у сфері забезпечення прав
власників та орендарів земельних паїв/ділянок,
охорони та використання земель
сільськогосподарського призначення.
1.2.2. Задоволення потреб населення в якісних і

 зростання обсягів вироб
ництва валової продукції
сільського господарства в усіх
категоріях господарств на
0,3%;

підвищення врожайності

Відділ економіки,
комунальної
власності та
енергоменедж
менту
Відділ з
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доступних продуктах харчування шляхом збільшення
обсягів виробництва тих видів сільськогосподарської
продукції, що не забезпечують норми споживання
населення.
1.2.3. Організація системи навчання, інформування та
консультування малих і середніх виробників,
фермерів, сільського населення.
1.2.4. Упорядкування орних земель шляхом
виведення з їх складу схилів, земель водоохоронних
зон, ерозійно небезпечних та інших непридатних для
розорювання угідь.
1.2.5. Впровадження у виробництво нових
високопродуктивних сортів та гібридів
сільськогосподарських культур і садивного
матеріалу.
1.2.6. Підвищення рівня самозайнятості сільського
населення, перш за все молоді, яка проживає на
сільських територіях, шляхом підтримки проектів
розвитку ринкової інфраструктури, зокрема
обслуговуючих кооперативів.
1.2.7. Залучення інвестиційних проектів у галузі
тваринництва

зернових та зернобобових
культур на 2,0%;

зростання виробництва
молока на 1,0%;

зростання виробництва
яєць на 3,0 %

земельних та
екологічних
питань
Суб’єкти
господарювання

1.3.Створення
умов для розвитку
бізнес-середовища

1.3.1. Інформування підприємців про діяльність
бізнес-асоціацій, спрямовану на розвиток та
підвищення конкурентоспроможності малого та
середнього бізнесу.
1.3.2.  Спрощення доступу суб’єктів МСП до
інформаційних, земельних, фінансових ресурсів.
1.3.3. Дерегуляція бізнес процесів.
1.3.4. Забезпечення підвищення рівня обізнаності
суб’єктів підприємницької діяльності

зростання кількості малих і
середніх підприємств на 0,3%;

зростання кількості
зареєстрованих фізичних
осіб-підприємців на 4,1%;

загальна сума податкових
надходжень до бюджетів усіх
рівнів від діяльності малого і
середнього підприємництва
досягне 250 млн. грн

Відділ економіки,
комунальної
власності та
енергоменедж
менту
Суб’єкти МСП

Громадські
організації
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1.4.Сприяння
покращенню
інвестиційного
клімату

1.4.1. Сприяння створенню та розвитку елементів
інституційного середовища (індустріальних парків,
кластерів тощо) як платформи для зростання
інвестиційних потоків, розвитку інновацій та передових
технологій.
1.4.2. Інформаційна підтримка інвестиційної
діяльності (промоція інвестиційного потенціалу
громади, розвиток  контенту для соціальних мереж,
сприяння в просуванні місцевих підприємств на
внутрішньому та зовнішньому ринках, забезпечення
повноцінного функціонування та наповнення
інформаційних ресурсів).
1.4.3. Наповнення інформаційної бази інвестиційних
проектів.
1.4.4. Проведення роботи щодо визначення об’єктів
державної та комунальної власності, перспективних
для застосовування механізму державно-приватного
партнерства (ДПП), концесії

збільшення нових робочих
місць у результаті реалізації
інвестиційних проєктів на 20
робочих місць;

 зростання частки прямих
іноземних інвестицій у
реальному секторі економіки
(промисловість, сільське
господарство, будівництво) на
7%

Відділ економіки,
комунальної
власності та
енергоменедж
менту

1.5.Розвиток
міжнародного
співробітництва

1.5.1. Активізивація взаємодії з
громадами-партнерами Березанської громади та
започаткування співпраці з новими
адміністративними утвореннями іноземних держав
1.5.2. Залучення міжнародної технічної допомоги та
супровід проектів міжнародної технічної допомоги

зростання загального
обсягу експорту товарів на 3%

Виконавчий
комітет
Березанської
міської ради

2.  Розвиток
людського
потенціалу

2.1.Створення
умов для якісної
освіти

2.1.1. Забезпечення реалізації  Програми розвитку
системи освіти Березанської міської ради на
2021-2023 роки.
2.1.2. Забезпечення дітей дошкільного віку якісною
дошкільною освітою відповідно до потреб шляхом:

збільшення кількості зайнятості  місць у групах;
забезпечення 100% обліку дітей від дня

народження до 6 років за територіальним принципом
2.1.3. Формування оптимальної та спроможної
мережі закладів загальної середньої освіти,

охоплення всіма формами
дошкільної освіти 100% дітей
віком від 3 до 6 (7) років;

збільшення кількості груп  з
інклюзивним навчанням на
1,6%;

збільшення показника
охоплення дітей усіма
формами позашкільної освіти
до 86,0%;

Управління
освіти, молоді та
спорту
виконавчого
комітету
Березанської
міської ради
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підвищення якості освіти через:
запровадження в освітній процес технологій

СТЕМ-освіти;
проведення профорієнтаційної роботи серед

школярів;
забезпечення доступності позашкільної освіти для

дітей    сільської місцевості;
пошук та підтримка обдарованої учнівської

молоді, створення умов для її розвитку;
зміцнення навчальної та матеріально-технічної

бази ЗПО, оснащення їх сучасним обладнанням
2.1.4. Продовження формування сучасного
інформаційного освітнього простору шляхом:

 удосконалення та зміцнення організаційного,
навчально-методичного, інформаційно-телекому
нікаційного, матеріально-технічного, кадрового
забезпечення системи освіти, розвиток дистанційної
освіти;

 проведення апробації електронних підручників
та електронних засобів навчання в закладах освіти
2.1.5. Термомодернізація, капітальний ремонт
покрівель закладів освіти  (Березанський ліцей №3,
Садовий ліцей, Ярешківська гімназія).
2.1.6. Будівництво модульного укриття в Яблуневій
гімназії.
2.1.7. Фінансова підтримка ДНЗ „Березанський
аграрний ліцей“.
2.1.8. Здійснення протипожежних заходів  у
Березанському ліцеї № 4, Лехнівській філії
Березанського ліцею № 3.
2.1.9. Виготовлення ПКД на здійснення
протипожежних заходів Ярешківської, Недрянської
гімназій

забезпечення початкових
класів закладів загальної
середньої освіти сучасним
комп’ютерним і мульти-
медійним обладнанням та
меблями не менше 95% від
потреби
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2.2. Охорона
здоров’я та
здоровий спосіб
життя людей

2.2.1. Реалізація заходів Програми „Здоров’я“ на
2021-2023 роки (рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 60-05-VIІ).
2.2.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я
сучасним медичним обладнанням.
2.2.3. Модернізація, капітальний ремонт закладів
охорони здоров’я (приміщення КНП „ЦПМСД
Березанської міської ради“, ФАП с.Яблуневе,
неврологічне відділення КНП „Березанська міська
лікарня Березанської міської ради“).
2.2.4.  Впровадження місцевих стимулів для
медичних працівників.
2.2.5. Забезпечення реалізації заходів Програми
розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2025
роки (рішення Березанської міської ради від
23.12.2021 № 359-31-VIII).
2.2.6. Забезпечення реалізації Програми розвитку
футболу на 2023-2026 роки (рішення Березанської
міської ради від 24.11.2022 № 164)

зниження показників
поширеності та
захворюваності всіх хвороб на
5 та 7 % відповідно;

зменшення середньої
тривалості госпіталізації
пацієнтів на 15%;

зменшення показника
дитячої та материнської
смертності;

зменшення кількості
інфекційних захворювань;

 зниження загального рівня
смертності на 3%;

 зменшення на 10%
кількості випадків
серцево-судинних та судинно
мозкових захворювань у
пацієнтів працездатного віку;

 придбання квартир для
медичних працівників

КНП
„Березанська
міська лікарня
Березанської
міської ради“
КНП „ЦПМСД
Березанської
міської ради“
Управління
освіти, молоді та
спорту

2.3. Забезпечення
розвитку культур
ного та духовного
середовища, збере
ження популяри
зації культурної
спадщини

2.3.1. Реалізація заходів Комплексної програми
розвитку галузі культури Березанської міської ради
на 2021-2024 роки (рішення Березанської міської
ради від 22.12.2020 № 67-05-VIII).
2.3.2. Модернізація культурної інфраструктури,
матеріально-технічної бази закладів культури,
сприяння посиленню спроможності до міжсекторної
взаємодії, оптимізації культурних просторів.
2.3.3. Організація та проведення
культурно-мистецьких заходів та урочистих подій з
нагоди відзначення державних та професійних свят.
2.3.4. Виявлення, збереження та популяризація
нематеріальної культурної спадщини, відродження та

· здійснення протипожежних
заходів Березанської школи
мистецтв;
· збільшення на 12,5%
кількості відвідувачів
культурно-мистецьких та
просвітницьких заходів

Відділ культури
Березанської
міської ради
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розвиток осередків народних художніх промислів.
2.3.5. Сприяння гармонізації міжконфесійних та
міжнаціональних відносин.
2.3.6. Модернізація, капітальний ремонт  закладів
культури

2.4.Забезпечення
населення
якісними
комунальними
послугами

2.4.1.  Реалізація Програми „Питна вода на 2021-
2023 роки“.
2.4.2. Проведення інформаційних кампаній для
споживачів комунальних послуг про реформу
житлово-комунальних послуг та про їх права та
обов’язки.
2.4.3. Постійне вжиття заходів з благоустрою
населених пунктів громади.
2.4.4. Забезпечення належної підготовки об’єктів
життєзабезпечення населення та
соціально-культурного призначення громади до
сталої роботи в опалювальному сезоні 2023/2024
років;
2.4.5. Вдосконалення матеріально-технічного
оснащення комунальних підприємств Березанської
міської ради

будівництво основної та
резервної свердловини
м.Березань, Березань-2;

реконструкція КНС № 2
м.Березань

Сектор з питань
житлово-комуна
льного
господарства
Комунальні
підприємства з
надання
житлово-комуна
льних послуг

2.5.Підвищення
рівня енергоефек
тивності

2.5.1. Реалізація заходів Програми підвищення
енергоефективності та зменшення споживання
енергоносіїв Березанської міської ради на 2021-2023
роки.
2.5.2. Забезпечення функціонування системи
енергетичного менеджменту та моніторингу
енергоспоживання за рахунок:

здійснення контролю споживання енергетичних
ресурсів у бюджетній сфері в Автоматизованій
системі енергомоніторингу  у щоденному режимі;

забезпечення 100% обліку паливно-енергетичних

термомодернізація
Березанського ліцею № 3;

капітальний ремонт та
утеплення даху Садового
ліцею;

реконструкція котельні за
адресою: м.Березань,
вул. Польова, 36б;

зменшення споживання
електроенергії у бюджетній
сфері на 3%

Відділ
економіки,
комунальної
власності та
енергоменеджме
нту.
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ресурсів в бюджетній сфері.
2.5.3. Зменшення енергоспоживання об’єктів
соціальної сфери шляхом:

проведення заходів з термомодернізації та
термореновації будівель;

проведення інформаційної кампанії для
формування енергоефективної поведінки споживачів
з метою формування ощадливого стилю життя

2.6.Створення
умов для якісного,
комфортного та
безпечного життя
людей

2.6.1. Розвиток молодіжної інфраструктури,
підтримка соціальних проектів з розвитку молоді, її
національно-патріотичного виховання шляхом:

реалізації заходів Програми розвитку
молодіжної політики на 2022-2025 роки (рішення
Березанської міської ради від 23.12.2021
№ 359-31-VIII);

залучення молоді до ознайомлення та роботи в
органах місцевого самоврядування, проведення
відповідного стажування, інформування,
консультування тощо;

проведення інформаційно-просвітницьких
заходів, спрямованих на пропаганду здорового
способу життя та профілактику негативних явищ у
молодіжному та дитячому середовищі,  а також на
вивчення та впровадження в дію кращих практик
національно-патріотичного виховання дітей та
молоді.

проведення 20 заходів з
молодіжної політики та
національно-патріотичного
виховання;

Управління
освіти, молоді та
спорту

2.6.2  Підтримка дітей та сім”ї шляхом:
продовження реалізації заходів Комплексної

програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей
„Щаслива родина – успішна країна“ до 2025 року
(рішення Березанської міської ради від 22.12.202
№ 59-05-VIII (із змінами);

· частка дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, які виховувати
муться у сімейних формах, від
загальної кількості дітей
вказаної категорії, зросте на

Служба у
справах дітей
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забезпечення захисту житлових та майнових прав
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа;

комплексної підтримка сімей, які перебувають в
складних життєвих обставинах та потребують
особливої соціальної уваги, створення сприятливих
умов для формування відповідального ставлення до
повноцінного функціонування сімей, підвищення
освітнього рівня молоді.
2.6.3 соціальний захист населення:

реалізація заходів цільової Програми „Турбота“
на 2021-2023 роки (рішення Березанської міської
ради від 22.12.2020 № 65-05-VІІІ (із змінами) та
цільової Програми „Соціальне таксі“ (рішення
Березанської міської ради від 05.03.2020 №
1011-86-VII);

реалізація заходів Цільової програми соціальної
підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей,
сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на
2021-2023 роки зі змінами;

підвищення якості соціального обслуговування
осіб похилого віку та з інвалідністю, дітей з
інвалідністю територіальним центром соціального
обслуговування (надання соціальних послуг),
налагодження моніторингу діяльності надавачів
соціальних послуг;

організація та надання соціальних послуг
пільговим категоріям громадян;

забезпечення обліку та надання державної
адресної грошової допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на
проживання, а також контроль за проведенням
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
за місцем їх фактичного проживання чи перебування

0,5% порівняно з 2022 роком і
складе 90%;

· охоплення соціальним
обслуговуванням 1200.
одиноких непрацездатних
громадян, осіб похилого віку
та із інвалідністю, дітей з
інвалідністю, які опинилися в
складних життєвих
обставинах, а також надання
платних соціальних послуг
для 750 осіб з їх числа;
· компенсовано з місцевого
бюджету витратт пільгового
проїзду автомобільним тран
спортом загального користу
вання, пільг зв’язку  та інших,
передбачених законодавством
пільг окремих категорій
громадян

Управління
соціального
захисту
населення та
праці
Березанський
міський центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
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2.6.4. Цифрова трансформація:
реалізація заходів Програми інформатизації

виконавчого комітету Березанської міської ради на
2023-2025 роки (рішення Березанської міської ради
від 26.01.2023 № 30-53-VIII);

розширення можливостей системи електронного
документообігу АСКОД;

запровадження та вдосконалення систем
електронної освіти у закладах загальної середньої
освіти Березанської громади;

розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій, зокрема забезпечення та поліпшення
покриття фіксованим широкосмуговим доступом до
Інтернету сільських територій.

введено у промислову
експлуатацію систему
електронного документообігу
АСКОД;

оновлено комп’ютерне
обладнання;

впроваджено єдину
комплексну систему захисту
інформації та забезпечення
необхідного рівня захисту
інформації в інформаційно-
телекомунікаційній системі,
підтримка функціонування
системи електронного
документообігу та засобів
електронного цифрового
підпису, підтримка
працездатності апаратних,
телекомунікаційних засобів та
каналів зв’язку

Управління
освіти, молоді та
спорту
виконавчого
комітету
Березанської
міської ради

Апарат
виконавчого
комітету
Березанської
міської ради
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2.6.5. Удосконалення системи надання
адміністративних послуг:

забезпечення ЦНАП спеціалізованою робочою
станцією для реєстрації (перереєстрації)
транспортних засобів і видачі (обміну) посвідчень
водія;

підвищення рівня ресурсного забезпечення
ЦНАП, у тому числі шляхом залучення коштів
державного бюджету у вигляді субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток мережі ЦНАП, коштів Державного фонду
регіонального розвитку, а також співпраці з
міжнародними програмами й проектами,
громадськими об’єднаннями;

посилення ролі ЦНАП у системі надання
електронних послуг;

підключення ЦНАП до системи онлайн
моніторингу та оцінки якості послуг на порталі Дія

підключено ЦНАП до
системи онлайн моніторингу
та оцінки якості послуг на
порталі Дія;

100% послуг, надання
яких передбачено
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від
16.05.2014 № 523-р  (у
редакції розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 18.08.2021 № 969-р),
запроваджено у ЦНАП;

збільшення кількості
грома дян, які скористалися
доступом до сучасних
електронних сервісів та
послуг;

підключення до єдиного
регіонального вебресурсу для
забезпечення надання
електронних адмінпослуг
громадянам та суб’єктам
господарювання

Виконавчий
комітет
Березанської
міської ради
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2.6.6. Розвиток ринку праці для підвищення
зайнятості населення:

реалізація заходів Програми зайнятості
населення Березанської територіальної громади на
2021-2023 роки (рішення Березанської міської ради
від 27.05.2021 № 210-16-VIII) та Програми з
організації громадських та інших робіт тимчасового
характеру на 2023-2024 роки на території
Березанської територіальної громади (рішення
Березанської міської ради від 26.01.2023
№ 23-53-VIII);

забезпечення клієнтоцентрованого підходу при
підборі підходящої роботи, зокрема демобілізованим
військовослужбовцям,  ВПО з урахуванням їх
професійного досвіду та індивідуальних здібностей;

вдосконалення професійної орієнтації шляхом
підвищення престижу робітничих професій, яких
потребує ринок праці та які не користуються
популярністю серед молоді;

скорочення сфери тіньової зайнятості та
підвищення мотивації до офіційного
працевлаштування в усіх сферах підприємницької
діяльності;

посилення контролю за додержанням
суб’єктами господарювання відповідних державних
гарантій оплати праці, легалізації заробітної плати та
зайнятості, недопущення виплати заробітної плати
нижче законодавчо встановленого мінімуму за умови
повної зайнятості працівників

збільшення кількості
працевлаштованих
безробітних осіб за
направленням центру
зайнятості порівняно з
2021 роком на 3,8%;

збільшення кількості
отримувачів послуг (клієнтів)
центру зайнятості на 3,8%.

Березанська
філія Київського
обласного
центру
зайнятості

Управління
соціального
захисту
виконавчого
комітету
Березанської
міської ради

2.6.7. Модернізація соціальної інфраструктури
шляхом реалізації Програми будівництва,
реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури,
утримання вуличної шляхової мережі Березанської
міської ради на 2023 рік, (рішення Березанської

будівництво, реконструкція
та капітальний ремонт за
рахунок коштів бюджетів усіх
рівнів закладів освіти, охорони
здоров’я, об’єктів культури,

Головні
розпорядники
коштів
Березанської
міської ради
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міської ради від 26.01.2023  № 29-53-VIII) об’єктів
житлово-комунального
господарства, в т.ч. у рамках
виконання заходів Програми
будівництва, реконструкції та
ремонту об’єктів
інфраструктури Київської
області на 2021- 2023 роки

2.6.8. Забезпечення правопорядку та публічної
безпеки:

реалізація заходів Програми „Безпечна громада“
на 2021-2023 роки (рішення Березанської міської
ради від 22.12.2020 № 76-05-VIII);

подальший розвиток сил цивільного захисту,
належне їх матеріально-технічного забезпечення та
оснащення сучасним обладнанням;

забезпечення оповіщення населення громади про
загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного або воєнного (військового)
характеру;

накопичення місцевого матеріального резерву для
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків;

забезпечення захисту населення, навколишнього
природного середовища і небезпечних об’єктів,
об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим
перебуванням людей та населених пунктів від пожеж,
підвищення рівня протипожежного захисту та
створення сприятливих умов для реалізації державної
політики у сфері пожежної безпеки;

своєчасне забезпечення органів поліції
достовірною аудіовізуальною інформацією,
необхідною для виконання повсякденної діяльності;

 організація та проведення постійного

зменшення кількості
правопорушень на 5%;

накопичення матеріального
резерву до 60% від
затвердженої номенклатури;

зменшення кількості право
порушень серед неповнолітніх
та молоді шляхом проведення
профілактичних заходів;

проведено протипожежні
захо ди об’єктів соціальної
інфраструктури

Сектор з питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного
захисту
населення
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моніторингу та оцінки загроз для населення в
реальному часі, виявлення дестабілізуючих факторів
стану безпеки, попередження можливих
надзвичайних ситуацій, протидія їхньому розвитку,
своєчасна їх локалізація і ліквідація наслідків;

організація та здійснення спільних з
правоохоронними органами профілактичних заходів,
спрямованих на запобігання окремих видів злочинів;

розроблення механізму екстреного реагування на
факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх
втягування в злочинну діяльність;

реалізація заходів Програми проведення заходів
та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної
підготовки місцевого значення на 2023 рік (рішення
Березанської міської ради від 12.01.2023 №
13-52-VІIІ);

продовження реалізації заходів цільової
Програми цивільного захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, запобігання пожежної безпеки
на 2021-2023 роки (рішення Березанської міської
ради від 23.02.2021 № 131-09-VІIІ (із змінами);

реалізація заходів Комплексної програми
організації допомоги сектору поліцейської діяльності
№1 (м.Березань) Броварського РУП ГУ НП в
Київській області у забезпеченні охорони
громадського порядку, безпеки громадян,
профілактики злочинності на 2022-2024 роки
(рішення Березанської міської ради від 23.12.2021
№ 374-31-VIII);

реалізація Програми „Поліцейський офіцер
громади“ на 2023-2025 роки (рішення Березанської
міської ради від 12.01.2023 № 14-52-VIII)
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2.7. Екологічна
безпека, удоско
налення системи
поводження з
твердими  побуто
вими відходами

2.7.1. Реалізація завдань, визначених Національним
планом дій з охорони навколишнього природного
середовища на період до 2025 року, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України від
21.04.2021 № 443-р.
2.7.2. Продовження реалізації заходів Програми
поводження з твердими побутовими відходами в
населених пунктах Березанської територіальної
громади на 2021-2023 роки (рішення Березанської
міської ради від 22.12.2020 № 74-05-VIII);
2.7.3. Придбання контейнерів з роздільного збору
побутових відходів для населених пунктів громади.
2.7.4. Проведення екологічних заходів з пропаганди
охорони навколишнього природного середовища
(День без поліетилену, Акція „Посади дерево“, День
довкілля).
2.7.5. Формування екологічної культури населення

 збільшення кількості
укладе них договорів щодо
вивозу твердих побітових
відходів із суб’єктами
господарювання та
населенням на 10%

Відділ з
земельних та
екологічних
питань
КП
„Березанський
комбінат
комунальних
підприємств“

3.Сталий
розвиток
території
населених

пунктів
громади

3.1. Надходження
до місцевого бюд
жету

3.1.1. Розвиток власних ресурсних баз шляхом:
розширення дохідних джерел;
залучення до оподаткування підприємств, які

зареє стровані в інших громадах, проте здійснюють
свою господарську діяльність на території
Березанської громади;

 залучення інвесторів в економіку громади

 досягнення обсягу доходів
місцевого бюджету (без
трансфертів з державного
бюджету) у сумі близько
202 млн. грн

Фінансове
управління
виконавчого
комітету
Березанської
міської ради

3.1.2. Підвищення ефективності використання
бюджетних коштів за рахунок:

оптимізації мережі та чисельності працівників
бюджетних установ, які утримуються за кошти
місцевого бюджету, у межах затверджених
асигнувань на оплату праці;

недопущення виникнення простроченої креди
торської заборгованості за захищеними видатками у
бюджетній сфері;
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вжиття заходів щодо погашення дебіторської та
кредиторської заборгованості та недопущення
утворення відповідної простроченої заборгованості;

інвентаризації програм, затверджених міською
радою, та визначення їх пріоритетності щодо
фінансування;

забезпечення спрямування власного додаткового
фінансового ресурсу на виплату заробітної плати
додаткової чисельності педагогічних працівників, яка
перевищує нормативну кількість відповідно до
Формули розподілу освітньої субвенції

3.2. Містобудівна
діяльність

3.2.1. Продовження реалізації заходів Програми
розроблення (оновлення) містобудівної та
землевпорядної документації населених пунктів
Березанської міської ради Броварського району
Київської області на 2022-2024 роки (рішення
Березанської міської ради від 23.12.2021
№ 383-31-VIII).
3.2.2. Продовження роботи щодо розроблення
містобудівної документації (детальних планів
територій) для розміщення головних
інфраструктурних об’єктів з врахуванням
інвестиційної привабливості територій, розвитку
малого і середнього бізнесу і створення нових
робочих місць.
3.2.3. Продовження процесу інвентаризації земельних
ділянок для актуалізації інформаційної бази для
ведення державного земельного кадастру,
регулювання земельних відносин, раціонального
використання і охорони земельних ресурсів.
3.2.4. Проведення нормативної грошової оцінки
земельних ділянок для об’єктивного оподаткування
земель та збільшення за рахунок цього надходжень до
місцевого бюджету

 забезпечено містобудівною
документацією 100 %
населених пунктів громади;

 підготовка технічної
документації щодо
проведення нормативної
грошової оцінки землі;

 розроблено та затверджено
містобудівну документацію
(детальних планів територій)
згідно з рішеннями
Березанської міської ради

Відділ
архітектури та
містобудування

Відділ з
земельних та
екологічних
питань
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 Секретар міської ради                                                                                                                   Сергій ГУРА

3.3. Надання якіс-
них послуг з пере-
везення пасажирів

3.3.1. Оптимізація маршрутної мережі приміських
автобусних маршрутів загального користування, що
не виходять за межі громади.
3.3.2.  Здійснення моніторингу щодо виконання умов
договорів, укладених між Виконавчим комітетом
Березанської міської ради з перевізниками, які
здійснюють перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування, що відносяться
до компетенції Виконавчого комітету Березанської
міської ради

забезпечення пасажирських
перевезень на маршрутах
загального користування, що
проходять через населені
пункти громади до міста Києва

Відділ
економіки,
комунальної
власності та енер
гоменеджменту

3.4.Розвиток
дорожнього
господарства

3.4.1. Забезпечення своєчасного ремонту вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах
громади та їх експлуатаційного утримання.
3.4.2. Розроблення проектної документації на об’єкти
будівництва, реконструкції та капітального ремонту
автомобільних доріг загального користування.
3.4.3. Реалізація заходів Програми будівництва,
реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури,
утримання вуличної шляхової мережі Березанської
міської ради на 2023 рік (рішення Березанської
міської ради від 26.01.2023  № 29-53-VIII)

здійснення ремонту автомо
більних доріг загального кори
стування місцевого значення
протяжністю 5 км;

забезпечення
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг
загального користування
місцевого значення громади

Сектор з питань
житлово-комуна
льного
господарства
КП „Березансь-
кий ККП“



Додаток 2

до Програми соціально-
економічного та культурного
розвитку Березанської
міської громади на 2023 рік

ПЕРЕЛІК
цільових та комплексних програм Березанської міської ради

станом на 01.01.2023 року

№
з/п

Назва програми Дата та номер документа,
яким затверджено програму

Термін дії
програми,

роки

Відповідальний виконавець
програми

1. КНП „Березанська міська лікарня Березанської міської ради“
1 Програма місцевих стимулів для

медичних працівників на 2020-
2023 роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 61-05-VIIІ (зі змінами
від   07.10.2022   № 137)

2020-2023 КНП „Березанська міська лікарня
Березанської міської ради“

2 Програма „Здоров’я“ на 2021-
2023 роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 60-05-VIIІ (зі змінами
від  24.11.2022 № 166)

2021-2023 КНП „Березанська міська лікарня
Березанської міської ради“
КНП „ЦПМСД Березанської міської
ради“

2. Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради
3 Цільова програма соціальної

підтримки учасників антитерористич
ної операції, операції об’єднаних сил
та членів їх сімей, сімей загиблих
(померлих) учасників  антитерорис
тичної  операції та операції об’єдна
них сил на 2021- 2023 роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 63-05-VIIІ (зі змінами
від 24.11.2022 № 165)

2021-2023 Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради

4 Цільова програма „Соціальне таксі“ Рішення Березанської міської ради
від 05.03.2020  № 1011-86-VII

2020-2025 Управління соціального захисту
населення та праці
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5 Програма зайнятості населення
Березанської міської ради на
2021-2023 роки

Рішення Березанської міської ради від
27.05.2021 № 210-16-VIII

2021-2023 Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради

6 Програма „Турбота“ на 2021-
2023 роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 65-05-VIIІ (зі змінами
від 08.12.2022 № 176)

2021-2023 Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради

7 Програма фінансування пільг з послуг
зв’язку та інших передбачених
законодавством пільг окремим
категоріям громадян на 2023-
2025 роки

Рішення 53-ої сесії Березанської міської
ради восьмого скликання від 26.01.2023
№ 25

2023-2025 Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради

8 Програма фінансування пільгового
проїзду автомобільним транспортом
загального користування на 2023-2025
роки

Рішення 53-ої сесії Березанської міської
ради восьмого скликання від 26.01.2023
№ 26

2023-2025 Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради

3. Відділ культури Березанської міської ради
9 Програма з відзначення державних

свят, пам’ятних дат та заходів
обласного і міського значення
Березанської міської ради на 2023 рік

Рішення п’ятдесят першої позачергової
сесії Березанської міської ради восьмого
скликання від 05.01.2023 № 2

2023 Відділ культури Березанської міської
ради

10 Комплексна програма розвитку галузі
культури Березанської міської ради на
2021-2024 роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 67-05-VIIІ

2021-2024 Відділ культури Березанської міської
ради

4. Сектор з питань житлово-комунального господарства виконавчого комітету Березанської міської ради
11 Програма підвищення

енергоефективності та зменшення
споживання енергоносіїв Березанської
міської ради на 2021-2023 роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 79-05-VIIІ (зі змінами
від 08.12.2022 № 179)

2021-2023 Сектор житлово-комунального
господарства виконавчого комітету
Березанської міської ради

12 Програма поводження з твердими
побутовими відходами в населених
пунктах Березанської міської радина
2021-2023 роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 74-05-VIIІ

2021-2023 Сектор з питань
житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Березанської
міської ради

13 Програма „Питна вода“ на 2021-2023
роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 80-05-VIIІ (зі змінами)

2021-2023 Сектор з питань
житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Березанської
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міської ради
5. Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради

14 Програма розвитку системи освіти
Березанської міської ради на
2021-2023 роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 57-05-VIIІ (зі змінами
від 27.07.2021 № 259-21-VIII)

2021-2023 Відділ освіти виконавчого комітету
Березанської міської ради

6. Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
виконавчого комітету Березанської міської ради

15 Цільова програма цивільного захисту
населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру,
забезпечення пожежної безпеки на
2021-2023 роки.

Рішення Березанської міської ради
від 23.02.2021 № 131-09-VIIІ
(зі змінами)

2021-2023 Сектор з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту
населення виконавчого комітету
Березанської міської ради

16 Програма проведення заходів та робіт
з територіальної
оборони та мобілізаційної підготовки
місцевого значення на 2023 рік

Рішення п’ятдесят другої позачергової
сесії Березанської міської ради восьмого
скликання від 12.01.2023 № 13

2023 Сектор з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту
населення виконавчого комітету
Березанської міської ради

7. Служба у справах дітей виконавчого комітету Березанської міської ради
17 Комплексна Програма підтримки сім'ї

та забезпечення прав дітей „Щаслива
родина - успішна країна“
до 2025 року

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020  № 59-05-VIIІ  (зі змінами
від 22.06.2021 №  240-19-VIIІ,
від 23.09.2021 № 291-24-VIII)

до 2025 Служба у справах дітей  виконавчого
комітету Березанської міської ради

8. КП „Березанькомунсервіс виконавчого комітету Березанської міської ради“
18 Програма „Безпечна громада“

Березанської міської ради на
2021-2023 роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 76-05-VIIІ

2021-2023 Виконавчий комітет Березанської
міської ради,
КП „Березанькомунсервіс
виконавчого комітету Березанської
міської ради“

9. Сектор  молоді та спорту виконавчого комітету Березанської міської ради
19 Програма  розвитку молодіжної

політики на 2022-2025 роки
Рішення Березанської міської ради від
23.12.2021 № 358-31-VIII

2022-2025 Сектор молоді та спорту виконавчого
комітету Березанської міської ради

20 Програма розвитку фізичної культури
та спорту на 2022-2025 роки

Рішення Березанської міської ради від
23.12.2021 № 358-31-VIII

2022-2025 Сектор молоді та спорту виконавчого
комітету Березанської міської ради,

21 Програма розвитку футболу на Рішення сорок восьмої сесії Березанської 2023-2026 Сектор молоді та спорту виконавчого
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2023-2026 роки міської ради восьмого скликання від
24.11.2022 № 164

комітету Березанської міської ради,
футбольна спілка

10. Виконавчий комітет Березанської міської ради
22 Програма розроблення (оновлення)

містобудівної та землевпорядної
документації населених пунктів
Березанської міської ради
Броварського району Київської
області на 2022-2024 роки

Рішення Березанської міської ради від
23.12.2021  № 383-31-VIII

2022-2024 Відділ архітектури та містобудування
виконавчого комітету Березанської
міської ради
Відділ з земельних та екологічних
питань

23 Комплексна Програма організації
допомоги сектору поліцейської
діяльності №1 (м.Березань)
Броварського РУП ГУ НП в Київській
області у забезпеченні охорони
громадського порядку, безпеки
громадян, профілактики злочинності
на 2022-2024 роки

Рішення Березанської міської ради від
23.12.2021  № 374-31-VIII

2022-2024 Виконавчий комітет Березанської
міської ради,
Сектор поліцейської діяльності  №1
(м.Березань) Броварського РУП
ГУНП в Київській області

24 Програма „Поліцейський офіцер
громади“ на 2023-2025 роки

Рішення п’ятдесят другої позачергової
сесії Березанської міської ради восьмого
скликання від 12.01.2023 № 14

2023-2025 Виконавчий комітет Березанської
міської ради,
Сектор поліцейської діяльності №1
(м.Березань) Броварського РУП ГУ
НП у Київській області

25 Програма регулювання чисельності
безпритульних тварин на території
Березанської міської ради

Рішення сорок п’ятої сесії Березанської
міської ради восьмого скликання від
27.10.2022 № 157

2022-2025 Виконавчий комітет Березанської
міської ради, Баришівський відділ ГУ
Держпродспоживслужби

26 Програми основних заходів
профілактики та боротьби зі сказом на
території Березанської міської ради на
період 2022-2025 років

Рішення Березанської міської ради від
23.12.2021 № 377-31-VIII

2022-2025 Виконавчий комітет Березанської
міської ради, Баришівський відділ ГУ
Держпродспоживслужби в Київській
області

27 Програма організаційного
забезпечення діяльності місцевих
загальних судів Київської області на
2023 рік

Рішення п’ятдесят другої
позачергової сесії Березанської міської
ради восьмого скликання від 12.01.2023
№ 15

2023 Виконавчий комітет Березанської
міської ради
Територіальне управління Держав ної
судової Адміністрації України в
Київській області

11. Архівний сектор виконавчого комітету Березанської міської ради
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28 Програма розвитку архівної справи у
Березанській міській раді на
2022-2026 роки

Рішення тридцять шостої позачергової
сесії Березанської міської ради восьмого
скликання від 19.04.2022 № 49

2022-2026 Архівний сектор виконавчого
комітету Березанської міської ради

12. Комунальне некомерційне підприємство„Центр первинної медико-санітарної допомоги
Березанської міської ради“

29 Програма підтримки медичних
працівників Комунального
некомерцій ного підприємства „Центр
первинної медико-санітарної
допомоги Березанської міської ради“
на 2022-2024 роки

Рішення сорокової сесії Березанської
міської ради восьмого скликання від
23.06.2022 № 77

2022-2024 Комунальне некомерційне
підприємство „Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Березанської міської ради“

13. Сектор персоналу апарату Березанської міської ради та її виконавчого комітету
30 Програма з відзначення державних та

професійних свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед
Березанською міською радою,
здійснення представницьких та інших
заходів на 2023 рік

Рішення п’ятдесятої сесії Березанської
міської ради восьмого скликання від
22.12.2022 № 192

2023 Сектор персоналу апарату
Березанської міської ради та її
виконавчого комітету

14. Сектор інформаційного забезпечення апарату Березанської міської ради та її виконавчого комітету
31 Програма висвітлення діяльності

Березанської міської ради та її
виконавчого комітету в ЗМІ на
2023 рік

Рішення п’ятдесят другої позачергової
сесії Березанської міської ради восьмого
скликання від 12.01.2023 № 16

2023 Сектор інформаційного забезпечення
апарату Березанської міської ради та
її виконавчого комітету

15. Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради
32 Про затвердження Програми

фінансової підтримки комунальних
підприємств Березанської міської
ради  на 2021-2023 роки

Рішення Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 77-05-VIIІ
(зі змінами)

2021-2023 Фінансове управління виконавчого
комітету Березанської міської ради,
головні розпорядники коштів

33 Програма інформатизації
Виконавчого комітету Березанської
міської ради на 2023 - 2025 роки

Рішення п’ятдесят третьої сесії
Березанської міської ради восьмого
скликання від 26.01.2023 № 30

2023-2025 Фінансове управління виконавчого
комітету Березанської міської ради,
головні розпорядники коштів

34 Програма будівництва, реконструкції
та ремонту об’єктів інфраструктури,

Рішення п’ятдесят третьої сесії
Березанської міської ради восьмого

2023 Фінансове управління виконавчого
комітету Березанської міської ради,
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утримання вуличної шляхової мережі
Березанської міської ради на 2023 рік

скликання від 26.01.2023 № 29 головні розпорядники коштів

16. Березанська міська філія Київського обласного центру зайнятості
35 Програма з організації громадських та

інших робіт тимчасового характеру
на 2023-2024 роки на території
Березанської міської територіальної
громади

Рішення п’ятдесят третьої чергової сесії
Березанської міської ради від 26.01.2023
№ 23

2023-2024 Березанська міська філія Київського
обласного центру зайнятості
Виконавчий комітет Березанської
міської ради

Секретар міської ради                                                                                                                   Сергій ГУРУ


