З 1 грудня 2013 року Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік» від 06.12.2012 р. передбачено чергове збільшення прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
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На сьогодні у місті Бердянську реалізується Програма Президента України стосовно забезпечення громадян доступним житлом.

3 стор.

Работаем единой командой
В рамках проведения методического дня для специалистов по социальной
работе, который проходил в райгосадминистрации третьего декабря и был
организован районным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи, состоялся семинар-совещание. Его провели руководители и специалисты управления социальной защиты населения райгосадминистрации.
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№ 137 (17147), вівторок, 10 грудня 2013 року
ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ БЕРДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Фото В.КАЛЮЖНОГО.

Кошти
перерозподілили
Минулої п’ятниці відбулася позачергова
сесія Бердянської районної ради. Її відкрив
і вів голова ради Станіслав Фролов. У
роботі взяли участь депутати обласної
ради Володимир Чепурний та Вадим Кузнєцов, селищний та сільські голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.
Володимир КАЛЮЖНИЙ
Вирішивши процедурні питання, Станіслав Фролов та Володимир Чепурний привітали присутніх з Днем Збройних Сил України та Днем місцевого самоврядування, побажали депутатам усіх рівнів, селищному та
сільським головам, працівникам місцевого самоврядування району плідної співпраці і
вручили відзнаки кращим з
них. Орден “За заслуги перед
Запорізьким краєм” III ст. одержала керівник районного споживчого товариства, голова постійної комісії районної ради Валентина Щокіна (на знімку). Почесною грамотою Запорізької
обласної ради нагороджена
підприємець Валентина Кущ,
нагрудним знаком “За розви-

ток Бердянського району” – заступник голови районної ради Жанна Васильчик, Подякою голови
райдержадміністрації і районної
ради – помічник народного депутата Олександра Пономарьова Алла Токарєва. Грамотами
райдержадміністрації та районної ради відзначені депутати
Петро Шевлюк, Леонід Гаденко, Олександр Харченко.
Після цього депутати внесли
зміни та доповнення до рішення районної ради “Про районний бюджет на 2013 рік”. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Наталя Бочкова запропонувала перерозподілити видатки по головних розпорядниках коштів у
межах бюджетних призначень,
зокрема, управління соціального захисту населення, районної

ВНИМАНИЕ!

«Энциклопедия
Бердянска» –
по льготной цене
По себестоимости издания – за 150 гривен –
можно приобрести в редакции газеты первый том
энциклопедии.
Приобрести книгу можно в
рабочие дни в редакции газеты «Південна зоря» по Мелитопольскому шоссе, 19 и в
крытом помещении Центрального рынка в нашем
пункте приема объявлений
(напротив рыбных рядов).
В субботу, 14 декабря 2013
года, «Энциклопедию Бердянска» можно будет приобрести во время дня подписчика,
который пройдет с 8.30 до
11.30 в редакции газеты
«Південна зоря».

Офіційно

Увага! Пряма телефонна лінія
До відома мешканців Бердянського району!
10 грудня 2013 року в районній державній адміністрації, з
11.00 до 12.00, буде працювати пряма телефонна лінія.
Ви матимете змогу звернутися до голови районної державної адміністрації Володимира Павловича ЧЕПУРНОГО за телефоном 4-73-85.

Особистий прийом громадян
11 грудня 2013 року у приміщенні Новопетрівської
сільської ради, з 14.00 до 15.00, вестиме особистий прийом
громадян депутат Запорізької обласної ради Леонід Олександрович КАЛЮЖНИЙ.

В ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ

ради, райдержадміністрації,
закладів охорони здоров`я та
освіти, за що депутати проголосували одностайно.
Депутати прийняли рішення
про дострокове розірвання контракту з керівником “Радіо
Бердянщини” Володимиром
Бадєєвим у зв’язку з його ліквідацією, затвердили результати незалежної експертної оцінки майна спільної власності територіальної громади сіл, селища Бердянського району, розпорядження голови районної
ради від 23 жовтня поточного
року “Про дострокове розірвання контракту з керівником КУ
“Андріївська центральна районна лікарня Бердянської районної ради” Юрієм Селюковим.

На сесії було прийнято звернення депутатів районної ради до
керівних органів країни у зв’язку з постійними скаргами з боку
сільгосптоваровиробників Бердянського району на роботу реєстраційної служби Бердянського міського управління юстиції в
частині реєстрації права оренди
землі та додаткових угод до раніше укладених договорів оренди
землі. В ньому, зокрема, відзначається, що сьогодні у відділі
реєстрації речових прав на нерухоме майно перебуває у черзі
на здачу документів 22 виробники сільгосппродукції, а це майже
48 тисяч документів.
На цьому позачергова сесія
районної ради завершила свою
роботу.

ТРАНСПОРТ

Готовность к зимним
пассажирским перевозкам
В прошлый четверг специалисты отдела транспорта во
главе с начальником отдела Александром Бойко проверили санитарное состояние, внешний вид, работу
систем обогрева автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на маршруте №21.
Александр СТАРИКОВ
– Данные проверки, – рассказал Александр Николаевич, –
проводятся в рамках месячника «Перевозчик – зима». Исполнительный комитет, как заказчик услуг, вправе потребовать от предпринимателей-перевозчиков выполнения всех
нормативных показаний, которые позволяют предоставлять
пассажирам нормальные условия перевозок.
Помимо санитарной проверки работниками транспортного отдела, все автотранспорт-

ные средства проходят проверки технического состояния
специалистами Укртрансинспекции и работниками ГАИ.
По результатам проверок руководителям фирм-перевозчиков уже выданы соответствующие предписания с указаниями недостатков, а итоги
месячника будут подведены в
середине декабря на заседании городской транспортной
комиссии.
Таким образом все транспортные средства получат как
бы сертификат качества на
перевозку пассажиров в сложных зимних условиях.

О внесении изменений
в программы финансирования
и муниципальной поддержки
В повестке дня заседаний постоянно действующих
депутатских комиссий, как правило, по три вопроса. Первым вопросом рассматривают проекты
решений, которые выносятся на очередную сессию
горсовета. В данном случае речь об очередной 42-й
сессии депутатского корпуса, намеченной на 12
декабря 2013 года. В зависимости от профиля
комиссии количество проектов у всех разное – от
двух-трех до десятков. Второй вопрос повестки –
рассмотрение текущих вопросов. Третий – разное.
Татьяна ЗАБЕРЖЕВСКАЯ
Семь проектов решений по
изменению финансирования
по программам, озвученным
начальником управления труда и социальной защиты Натальей Токмань, заслушали
участники постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты под председательством Ирины Котляр. Все
предложения управления труда приняты. Из-за непрохождения многих платежей через
Казначейство приходится перераспределять бюджетные
средства, вносить изменения
в финансирование программ
соцзащиты. В этой же связи,
чтобы уменьшить нагрузку на
ветеранов войны и труда, детей войны, детей-инвалидов и
их родителей, председатель
комиссии Ирина Анатольевна
Котляр внесла ряд предложений по действенной помощи.
А именно о компенсации питания в приморском санатории “Глория” для детей войны,
хотя бы частично. На сегодня
для тех, кто посетит санаторий, стоимость питания 900

гривен на 18 дней. Конечно,
если даже уменьшить сумму
вдвое, поправка к бюджету
людей в возрасте и с пенсиями прожиточного минимума
весьма существенная. В данном случае речь не о самих
льготных путевках, а только
о питании в санатории “Глория”. Ведь пожилым бердянцам легче оздоравливаться в
Приморске, недалеко от дома.
Речь шла и о перераспределении средств с целью оказания помощи на то же питание,
только уже для родителей,
которые сопровождают детокинвалидов в детские санатории. К сожалению, продолжается неукоснительный количественный рост детей-инвалидов, их сегодня 383 ребенка. А вот количество выделяемых путевок растет неспешно. Так, для детей с диагнозом ДЦП было всего 2 путевки в прошлом году, в настоящем — всего лишь три. Рассматривали и вопросы обеспечения возможности инвалидов с автомобилями бесплатного пользования стоянками,
для чего будут определены
перечень стоянок и количество мест.

В КРАЇНІ Й У НАС

Благодарности, грамота
На прошлой неделе в Запорожье представители общественности отметили 65-летие со дня основания Запорожского совета профсоюзных организаций. На этом
празднике Благодарности от Федерации профсоюзов Украины были вручены председателям профсоюзных комитетов ЧСП АФ «Шевченко» Л.А.Жеребор, ООО АФ «Приазовская» К.Б.Чунтуловой. Почетной грамоты Запорожского областного комитета профсоюзов удостоена председатель профкома АФ «Долинское» Л.Н. Мутовчи. Отмечен их многолетний добросовестный труд в профсоюзных организациях по контролю за соблюдением выполнения коллективных договоров, социальных программ.

В БЕРДЯНСКОЙ РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Противодействие коррупции –
задача общая
В минувшую среду, 4 декабря, в помещении Бердянской райгосадминистрации состоялось выездное
заседание коллегии Главного управления Госземагентства в Запорожской области под председательством
начальника управления Ивана Гашенко. В совещании
принял участие первый заместитель председателя
райгосадминистрации Иван Манойленко, который
поприветствовал участников мероприятия на бердянской земле и пожелал им плодотворной работы.
Владимир БОДРОВ
Во время заседания коллегии рассматривались оперативные вопросы профильной
деятельности Главного управления Госземагентства в Запорожской области. В частности, о создании реестра договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения государственной формы
собственности и их регистрации, дополнительных соглашений в регистрационной службе, проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности, состоянии ведения Государственного земельного
кадастра в соответствии с нормативными актами.
Одним из важных вопросов,
который был рассмотрен на
заседании, стало рассмотрение предварительных результатов работы по выполнению
требований антикоррупционного законодательства в Главном
управлении и территориальных
органах Госземагентства в Запорожской области в 2013 году,

с которым выступила заведующая сектором по предупреждению и противодействию коррупции Главного управления
Елена Бережная. Она проинформировала присутствующих
об организации и обеспечении
реализации государственной
политики по противодействию
проявлениям коррупции в
структурах Госземагентства и
его территориальных органах
в 2013 году, а также четко обозначила существующие проблемы в работе органов и пути
их решения, призвала участников коллегии своей ежедневной кропотливой работой и эффективным рассмотрением
обращений граждан укреплять
доверие людей и авторитет
службы.
По результатам рассмотрения повестки дня коллегии
были приняты соответствующие решения. Главный итог
совещания: противодействовать проявлениями коррупции
- общая задача как правоохранительных органов, так и
органов власти. В заседании
принял участие Бердянский
межрайонный прокурор Денис
Керман.

Работаем единой командой
В рамках проведения методического дня для специалистов по социальной работе, который проходил в
райгосадминистрации третьего декабря и был организован районным центром социальных служб для семьи,
детей и молодежи, состоялся семинар-совещание. Его
провели руководители и специалисты управления
социальной защиты населения райгосадминистрации.
Виктория ГУБА,
главный специалист
орготдела
райгосадминистрации
Начальник УСЗН Сергей
Дехтярь обратил внимание
присутствующих на то, что в
связи с изменениями в законодательстве в дальнейшем
предполагается тесное сотрудничество специалистов
управления и специалистов по
социальной работе в направлении социальной защиты населения. Докладчик озвучил
проблемные вопросы, которые уже сейчас нуждаются в
совместном решении, — это
контроль за целевым использованием средств, выплачиваемых государством при
рождении ребенка, и “миграция” мам с младенцами.
Заместитель начальника
УСЗН Светлана Галацкая ознакомила присутствующих с
системой подготовки и подачи документов на получение

жилищно-коммунальных
льгот. А заведующая сектором социальной интеграции
инвалидов УСЗН Наталья
Шуткова ознакомила специалистов с информацией, которая может быть полезной
и необходимой для людей с
ограниченными физическими возможностями, в частности, по обучению и оздоровлению как детей, так и взрослых.
— Сегодня и руководство
района, и мы с вами работаем над внедрением в жизнь
социальной и правовой защиты наиболее уязвимых, незащищенных слоев населения.
Поэтому очень важно, чтобы
вы как передовое звено в
этом процессе владели максимальным объемом информации, необходимой для оперативного и качественного оказания помощи тем, кто
оказался в сложных жизненных обстоятельствах, — подвел итог встречи Сергей
Дехтярь.
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Социальный работник –
не профессия, а призвание
Не так давно во всем мире отметили День инвалидов. Было проведено
множество мероприятий, акций, сказано немало пышных фраз. Но люди с
ограниченными физическими возможностями не могут обойтись без
нашего внимания 24 часа в сутки, 365 дней в году. Такую поддержку они
ежедневно получают не только от своих родных, но и от социальных
работников. Люди этой профессии всегда готовы прийти на помощь не
только инвалидам, но и всем незащищенным слоям населения.
Марина ГАЛАГАН
Так, каждый день не только
о людях с ограниченными физическими возможностями, но
еще и о пожилых людях, по
разным причинам оставшимся без поддержки родных, заботятся трудолюбивые сотрудницы стационарного отделения
для постоянного или временного проживания, расположенного в Андреевке.
О труде социальных работников стационарного отделения и жизни их подопечных мы
поинтересовались у заведующей отделением Е.Н.Власенко.
Елена Николаевна, которая
родилась и выросла в Андреевке, – депутат двух созывов
Андреевского поселкового совета, член Партии регионов, а
вместе с тем любящая, понимающая мать и жена, отзывчивая женщина, и уже не первый год занимается социальным служением людям.
– Елена Николаевна, когда Вы решили связать
свою жизнь с профессией
социального работника?
– Когда в 2001 году мне
предложили перейти на должность социнспектора в Бердянское районное управление труда и социальной защиты, я без
колебаний согласилась. И со
временем только убеждалась
в правильности выбора. Помогать людям – мое настоящее
призвание, я бы даже сказала, смысл жизни.
Спустя восемь лет мне предложили возглавить стационарное отделение, рассчитанное
на 25 мест, которое было переведено из гериатрического
отделения Андреевской центральной районной больницы.
Здесь работаю по сей день.
Сейчас на обслуживании нашего отделения находятся 20
человек. Это люди, которые

нуждаются в постоянном внимании и всесторонней помощи.
К сожалению, у них никого не
осталось из родственников,
которые могли бы по закону
досмотреть их и обеспечить
соответствующий уход. Поэтому задача нашего коллектива
– создать максимально комфортные условия проживания
для наших подопечных.
– Помимо внимания и заботы, вашим подопечным
необходимы и надлежащие бытовые условия. Как
обстоят дела с этим?
– У нас есть семь палат, где
силами нашего коллектива
сделан косметический ремонт,
закуплены платяные шкафы,
кровати, прикроватные коврики и тумбочки, заменены багеты и гардины на новые. В
светлых и теплых палатах есть
четыре телевизора. Таким образом, мы, насколько это возможно, пытаемся создать домашнюю атмосферу и уют.
Регулярно стираем постельное белье и купаем наших подопечных. В прачечной комнате есть две стиральные машинки. К тому же сделан отличный ремонт ванной комнаты, двух санузлов, заменены
водопроводная и канализационная системы, положен линолеум и, что самое главное,
функционируют душ и ванна.
Не могу не отметить С.А.Гирную, А.А.Бугай, Н.П.Коломиченко, И.И.Кацай, М.М.Мазур,
на хрупких плечах которых
лежит неподъемная ноша обслуживания лежачих тяжелобольных. Добрые и нежные
руки моют, купают, стирают,
убирают… Нет такой работы,
с которой бы они не справились. Я очень рада и благодарна, что работаю с таким дружным коллективом.
А благодаря частному предпринимателю С.В.Чуб наши
подопечные обеспечены качественным четырехразовым

питанием. Меню питательное и разнообразное.
Борщи, супы, солянки, каши,
мясные, рыбные и другие блюда всегда очень вкусные!
– А как насчет взаимопонимания с жителями вашего отделения? Легко ли
найти подход к каждому
из них?
– Проводя собрания в отделении, я постоянно концентрирую внимание жителей нашего отделения на том, что мы
теперь дружная и большая семья. Мы, соцработники, привыкаем к их характерам, станоимся им очень близкими. Радуемся их выздоровлению и
горько скорбим о потере. Стараемся найти особенный подход к каждому и, как показывает время, это удается. В свою
очередь наши подопечные с
радостью помогают нам. К примеру, не могут оставаться без
работы и по возможности находятся в действии В.С.Люшин, В.И.Семенюта, Н.Ф.Ковдря.
Мы быстро реагируем на
любые возникающие вопросы,
будь-то оказание первой медицинской или социальной помощи, преодоление барьера
одиночества, создание позитивного настроя.
– Должно быть, Вы организовываете и досуг для
своих подопечных?
– Конечно. К праздникам с
помощью наших добрых и дорогих друзей – коллективов
районного Дома культуры
организовываем концертные
программы. Перед нашими подопечными выступают и дети
Андреевской разнопрофильной школы I-III ступеней, которые несут поток энергии и оптимизма. Нередко проводятся
встречи с религиозными представителями разных конфессий. Раз в неделю жителей нашего отделения посещают работники районной библиотеки,
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которые приносят новые книги, газеты и журналы.
Наши подопечные с радостью принимают частых гостей
– председателя райгосадминистрации В.П.Чепурного, председателя районного совета
С.Н.Фролова и его заместителя Ж.А.Васильчик, начальника управления труда и соцзащиты населения райгосадминистрации С.В.Дехтяря, помощника народного депутата
Украины от Партии регионов
А.С.Пономарева А.Д.Токареву
и многих других.
– В чем же Ваш секрет
как руководителя в организации работы отделения?
– Только благодаря слаженной работе нашего коллектива и всесторонней информационной и финансовой поддержке директора КУ «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления
социальных услуг)» Е.С.Перечепы, зам. директора Н.Ф.Трегубенко, главного бухгалтера
С.Г.Симаковой быстро и качественно решаются все вопросы бесперебойной работы отделения.
Своим трудом наш коллектив поддерживает реализацию
инициатив Президента Украины В.Ф.Януковича, поэтому к
своей работе мы относимся
очень ответственно. Многие
небезразличные люди – от районного руководства до частных предпринимателей – нам
в этом помогают.
– Что ж, нам остается пожелать Вам и всему коллективу соцработников
удачи в таком благородном, хоть и нелегком труде. А вашим подопечным
– крепкого здоровья, бодрости, душевных сил и неувядающего оптимизма.
– Спасибо!

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ІНФОРМУЄ

Перерахунок пенсій з 1 грудня 2013 року
З 1 грудня 2013 року Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік» від 06.12.2012 р. передбачено чергове збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
В результаті мінімальний
розмір пенсій, призначений
відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з 01.12.2013 р. визначається з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність,
949,00 грн.
Перерахунок пенсії провадиться шляхом перерахунку
мінімальних розмірів пенсій,
надбавок, додаткових пенсій,
підвищень до пенсії, зокрема,
переглядаються:
- підвищення, передбачені
Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантій їх
соціального захисту» (підвищень інвалідам війни, учасникам бойових дій, подружжю
загиблих (померлих) ветеранів
війни, учасникам війни та учас-

никам війни, нагородженим
медалями);
- підвищення відповідно до
Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (949,00
грн. х 7% = 66,43);
- мінімальні розміри пенсій по
втраті годувальника (з грудня
2013 року на 1-го непрацездатного пенсія не може бути нижчою за 949,00 грн., на 2-х - за
1138,80 грн. (949,00 грн. х
120%), на 3-х і більше - за
1423,50 грн. (949,00 грн. х
150%);
- підвищення, передбачені
Законом України «Про жертви
нацистських переслідувань»;
- додаткові пенсії за шкоду,
заподіяну здоров’ю, та компенсаційні виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус та
соціальний захист громадян,

які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»;
- пенсії за особливі заслуги
відповідно до Закону України
«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
- пенсії непрацюючим шахтарям, пенсія яких розраховується відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»
(949,00 грн. х 3 = 2847,00 грн.).
Зазначаємо, що згідно із
змінами, внесеними з 1 жовтня 2011 року до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», працюючим
пенсіонерам у разі збільшення
прожиткового мінімуму розмір
пенсії, обчислений відповідно
до статті 28 Закону, не перераховується.
Всі перерахунки проводять-

ся автоматизованим способом, додатково звертатися до
органів Пенсійного фонду потреби немає.
Також маємо зазначити, що
управлінням завершено фінансування виплати пенсій та допомог за листопад 2013 року. Станом на 26 листопада 2013 року
управління Пенсійного фонду в
м. Бердянську та Бердянському районі в повному обсязі
профінансувало кошти для виплати пенсій за листопад 2013
року через поштові відділення та
банківські установи.
Усю необхідну інформацію з
питань призначення, перерахунку та виплати пенсії можна
отримати за телефонами гарячої лінії: 3-56-69, 7-11-92, 4-72-90,
3-63-79 та кожного першого
понеділка місяця за телефоном прямої лінії 4-55-59.

ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ’ЯТЬ
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ

Доступне житло для громадян
На сьогодні у місті Бердянську реалізується Програма Президента України стосовно забезпечення громадян доступним житлом.
У Програмі Президента бере участь забудовник ПрАТ “Бердянський райагропромпостач”, який пропонує
квартири у новобудові по пр. Пролетарському, 94-в та у новобудові по вул. Мічуріна, 81.
Увага! За рахунок обласного бюджету надається цільова фінансова підтримка в
розмірі 10% від нормативної
вартості квартири, але не
більше 30 тис.грн. всім громадянам, які мешкають на території Запорізької області та
відповідають умовам цього
Порядку.
Основні вимоги
до громадянина:
необхідність поліпшення
житлових умов
і платоспроможність
До потребуючих поліпшення
житлових умов належать:
- громадяни, які на підставі
статті 34 Житлового кодексу
Української РСР перебувають
на квартирному обліку при виконавчому комітеті Бердянської міської ради;
- громадяни, які забезпечені
за місцем проживання, зареєстрованим в установленому
порядку, житловою площею, що
не перевищує 9 кв.м на одного
члена сім’ї;
- громадяни, які проживають
(зареєстровані в установленому порядку) у гуртожитку, що
підтверджується довідкою про
склад сім’ї, виданою за місцем
проживання.
Платоспроможність грома-

дянина визначається Укргазбанком та Ощадбанком.
Консультацію стосовно платоспроможності громадянина
можна отримати за телефоном
Укргазбанку (вул. К.Маркса,
29) 4-74-00, за телефоном
Ощадбанку (пр. Леніна, 5/65)
3-31-03.
Умови вибору квартири:
Нормативна площа визначається виходячи з розрахунку 40 кв.метрів загальної площі
на одинокого громадянина чи
сім’ю з двох осіб та 18 кв.метрів
на кожного наступного члена
сім’ї, але не більше як 76 кв.
метрів.
Розрахункова вартість житла встановлена у розмірі 4000
грн. за 1 кв. метр.
Умови надання кредиту:
Щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50 відсотків сукупного середньомісячного доходу сім’ї. При цьому сума, що
залишається після здійснення
всіх щомісячних розрахунків за
кредитним договором, повинна
бути не меншою одного прожиткового мінімуму на позичальника та кожного члена його
сім’ї.
Обов’язковий власний внесок позичальника не переви-

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОС
ПОДАРСТВО» ПОВІДОМЛЯЄ

щує 25 відсотків вартості житла. За бажанням позичальника
розмір такого внеску може бути
збільшено.
Увага! За рахунок обласного бюджету надається цільова фінансова підтримка в
розмірі 10% від нормативної
вартості квартири, але не
більше 30 тис.грн. всім громадянам, які мешкають на території Запорізької області та
відповідають умовам цього
Порядку.
Послідовність кроків для
всіх учасників програми
1. Громадянин – забудовник
(визначення квартири).
Громадянин звертається до
забудовника (телефон 60-600)
та обирає квартиру.
2. Громадянин – банк (визначення платоспроможності).
Громадянин визначає свою
платоспроможність у відділеннях Укргазбанку або Ощадбанку.
При визначенні банком платоспроможності громадянина
забудовник бронює обрану
квартиру за цим громадянином.
Громадянин збирає та подає
до банку необхідні документи та
оформлює кредит на житло.
3. Громадянин – Держав-

ний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву м.Запоріжжя, б. Центральний, 26 (оформлення договору
на часткову компенсацію).
Позичальник звертається до
фонду молодіжного будівництва м. Запоріжжя та укладає договір про надання часткової
компенсації процентів.
Телефон для довідок
02 289 26 78.
Як компенсують
процентну ставку?
Відповідно до затвердженого
Порядку та укладеного Договору про компенсацію процентів
громадянин сплачує 3 відсотки
ставки за кредитом та тіло кредиту.
Фонд молодіжного будівництва за рахунок коштів держбюджету компенсує 13 відсотків
ставки за кредитом. Кошти громадянину перераховуються на
спеціальний поточний рахунок.
Вимоги кредиту
1. Кредит надається в гривнях.
2. Строк кредитування до 15
років з моменту укладення позичальником кредитного договору.
3. Процентна ставка не перевищує 16 процентів річних.

Перевернулась фура
3 декабря на повороте с ул. 12 Декабря на ул. Орджоникидзе, возле
памятника автомобилистам, водитель не справился
с управлением и
перевернулся грузовой автомобиль.
Фура перевозила
бетонные плиты
б/у, некоторые из
них упали на пешеходную часть. К
счастью, никто не
пострадал.
Произошло это
около 12.00, а вечером с помощью
крана фургон и
часть плит были
убраны.
Проводится разбирательство.

ДСНС ПОПЕРЕДЖАЄ

Шановні громадяни!

БИЛЬЯРД

Проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку у нетверезому стані
— основні причини пожеж та загибелі людей на них. Задля
уникнення трагедій варто також утриматися від виходу на
перший лід та не допускати на нього дітей. Похолодання загрожує обмороженнями при неправильному підборі одягу, перебуванні на свіжому повітрі у стані алкогольного сп’яніння.
При надзвичайних ситуаціях та подіях телефонуйте 101!
З повагою начальник Бердянського МРУ ГУ ДСНС
України у Запорізькій області, полковник служби
цивільного захисту Юрій САХНЕНКО.

Ганьба губителям
природи!
Працівники лісової галузі цілий рік
стоять на варті по збереженню та
відновленню лісів, примноженню
багатств рослинного світу.
Н.ЗАВАЛЬНЮК,
провідний інженер
ДП “Бердянське лісове господарство”
З наближенням новорічних свят у працівників лісової охорони починається неспокійний період по охороні соснових насаджень від самовільних рубок. Облаштовані
пости по охороні хвойних насаджень від незаконних рубок, де цілодобово державна
лісова охорона чергує з працівниками правоохоронних органів. Усі небайдужі громадяни також можуть внести свій неоціненний вклад по збереженню хвойних насаджень від браконьєрських рубок, повідомляючи лісову охорону про підозрілих громадян, які напередодні новорічних свят пропонують вам придбати новорічні ялинки без
чіпів та без квитанції до прибуткового ордера про сплату за цю ялинку.
Шановні жителі Бердянського
району! Бережіть наші ліси,
не дайте зникнути зеленим красуням
у нашому малолісному краї!
Хочу звернутися до ділків, які вбачають у
лісових посадках сосни кримської тільки
джерело швидкої наживи, – схаменіться, не
плюндруйте, не калічте насадження! Звісно,
гроші потрібні всім, але ж повинна бути й
гідність, турбота про майбутнє наших дітей,
про майбутнє нашого краю. По-злодійськи
зрубуючи молоденьке деревце сосни
кримської сьогодні, ви обкрадаєте своїх нащадків у майбутньому, їм не побачити величі могутнього дерева, яке зросло б наперекір вітрам та бурям, їм не почути співу
пташок, які б оселилися в кроні тої сосни, а
значить у наших нащадків одна клітиночка
душі залишиться пустою, не заповненою
гарними емоціями.
...Для тебе ліс – це тінь зелена,
Це тільки дошки і дрова.
Для мене ліс – це світу велич,
Для мене ліс – вода жива.
Для тебе ліс – вітрам запруда,
Що хтось навмисне посадив,
Для мене ліс – це вічне чудо,
Це найдивніше диво з див...

ФОТОФАКТ

Итоговый турнир года в “Кардинале”
В начале декабря в бильярдном клубе “Кардинал” состоялся турнир по
“Московской пирамиде”. Как обычно, большое количество спортсменов
приняло в нем участие. Дух соперничества присутствовал с первого удара.
До последнего момента не было ясно, кто будет победителем. Накал
страстей витал в клубе на протяжении двух дней соревнований.
Двадцать два участника сражались на
зеленом сукне. “Московская пирамида”
— разновидность русского бильярда, в
котором игра ведется одним шаром. Этой
дисциплиной БК “Кардинал” подвел итог
сезона 2013 года.
В первый день соревнований провели
32 встречи. Игры велись до двух побед
во встрече. Любой проигрыш мог привести к выбыванию из турнира. Во второй
день состоялось 11 матчей, которые затянулись намного дольше, чем в первый,
так как формат их проведения ближе к
финалу был изменен.
Это проводилось для того, чтобы выявлять победителей в ходе большего коли-

чества побед, ведь уровень оставшихся
спортсменов был довольно высоким, а это
повышало интерес у зрителей.
В итоге четвертое место занял Глеб Ратман. Бронза досталась Руслану Десяку.
Ну а в финале встретились Денис Данков и Алексей Савченко. В напряженной
тактической борьбе победу одержал мастер спорта Алексей Савченко.
Золотая медаль, главный трофей – кубок, а также памятный подарок были честно заслужены Алексеем в упорной борьбе. Итоговый счет 4:1.
Администрация клуба благодарит Вадима Дубинца и Алексея Савченко за спонсорскую помощь в проведении турнира.

ПРОКУРАТУРА ПОВІДОМЛЯЄ

Землі “Приливу” повернули у власність держави
Як повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області, за втручанням Бердянської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері скасовано незаконне рішення
Бердянської міськради щодо виділення земельних ділянок загальною площею півгектара й вартістю понад 250 тисяч гривень.
Прокуратура встановила, що ці ділянки на-

давалися державному підприємству “Завод
Прилив” для будівництва соціальних об’єктів –
школи та дитсадка. Однак рішенням міськради земля була незаконно передана в приватну власність громадянам для будівництва житлових будинків. У листопаді цього року суд
розглянув відповідні позови прокуратури та
скасував незаконне рішення міськради і повернув землю в державну власність.
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УПтаСЗН ІНФОРМУЄ

З 1 грудня збільшено розмір
державних допомог
Законом України «Про Державний бюджет України
на 2013 рік» розміри прожиткового мінімуму для
основних соціальних і демографічних груп населення з 01.12.2013 року збільшені та становлять:
- дітям до 6 років – 1032 грн.
- дітям від 6 до 18 років –
1286 грн.
- для працездатних осіб –
1218 грн.
- для осіб, які втратили працездатність, – 949 грн.
У зв’язку з цим управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської
міської ради автоматично,
без звернення громадян
проведено перерахунок
більше 10 тисячам отримувачів державних соціальних
допомог, розмір яких залежить від прожиткового
мінімуму.
Виходячи із нових розмірів
прожиткового мінімуму, з
01.12.2013 року розмір допомог становитиме:
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами:
із розрахунку на місяць 304,50 грн.
допомога при народженні дитини:
на першу дитину - 30960,0
грн.
на другу дитину - 61920,0
грн.
на третю та більше 123840,0 грн.
допомога по догляду за
дитиною до досягнення
нею трирічного віку:
мінімальний розмір 130,00 грн.
максимальний розмір 1218,00 грн.
допомога на дітей, над
якими встановлено опіку
чи піклування:
на дитину віком до 6 років
- 2064,0 грн.
на дитину віком від 6 до 18
років - 2572,0 грн.
допомога на дітей одиноким матерям:
на дитину віком до 6 років
мінімальний розмір - 309,60
грн.
на дитину віком до 6 років
максимальний розмір 516,00 грн.
на дитину віком від 6 до 18

років мінімальний розмір 385,80 грн.
на дитину віком від 6 до 18
років максимальний розмір
- 643,00 грн.
учням від 18 до 23 років
мінімальний розмір - 340,20
грн.
учням від 18 до 23 років
максимальний розмір 609,00 грн.
допомога при усиновленні дитини:
допомога, як на першу дитину - 30960,00 грн.
допомога на дітей, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів:
на дитину віком до 6 років
- 309,60 грн.
на дитину віком від 6 до 18
років - 385,80 грн.
допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам:
інвалідам з дитинства 1
групи підгрупи А - 1660,75
грн.
інвалідам з дитинства 1
групи підгрупи Б - 1423,50
грн.
інвалідам з дитинства 2
групи - 949,00 грн.
інвалідам з дитинства 3
групи - 949,00 грн.
дітям-інвалідам з надбавкою на догляд підгрупи А до
6 років - 1696,30 грн.
дітям-інвалідам з надбавкою на догляд до 6 років 1180,30 грн.
дітям-інвалідам з надбавкою на догляд підгрупи А від
6 до 18 років - 1950,30 грн.
дітям-інвалідам з надбавкою на догляд від 6 до 18
років - 1307,30 грн.
дітям-інвалідам до 6 років
- 949,00 грн.
дітям-інвалідам від 6 до 18
років - 949,00 грн.
Виплати в новому розмірі
буде проведено, починаючи
з грудня.
Додаткову інформацію
щодо перерахунку допомог
можна отримати за телефоном 35337.
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