Рішення виконавчого комітету Бердянської міської
ради про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік.
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Рішення виконавчого комітету Бердянської міської
ради про внесення доповнення до плану діяльності виконавчого комітету Бердянської міської
ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2013 рік.
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14 грудня 2013 року – День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
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Облдержадміністрація інформує

15 грудня 2013 року – День працівників суду
Шановні працівники суду!
Щиро вітаємо вас
з професійним святом!

Шановні судді, працівники апарату суду!
Бердянська міська рада, виконавчий комітет
вітають вас з професійним святом –
Днем працівників суду!
Діяльність судової гілки влади відіграє важливу роль в
утвердженні принципу верховенства права і справедливості
у демократичному, правовому суспільстві.
Ваша діяльність по дотриманню принципів законності в державі покликана здійснювати правосуддя в інтересах захисту конституційних прав і свобод жителів Бердянська. Своєю щоденною працею ви
сприяєте збереженню суспільної злагоди та політичної стабільності в місті
і країні.
Переконані, що ви залишатиметесь вірними складеній присязі, гідно
виконуватимете свої високі обов’язки в ім’я законності, справедливості,
гуманізму.
Бажаємо всім суддям, працівникам апарату міськрайонного суду професійної наснаги і нових досягнень у відповідальній і благородній роботі.
Щиро зичимо міцного здоров’я, великого людського щастя вам і вашим
родинам!
Міський голова
О.А.БАКАЙ.

Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

Саме від вашої наполегливої і самовідданої праці великою мірою залежить
збереження в суспільстві стабільності,
миру та спокою. Ваша місія почесна і нелегка, адже вимагає високого рівня
знань, досвіду та виняткових особистих
якостей: честі, гідності, відданості справі та наполегливості.
Прийміть найщиріші вітання та побажання вірно служити ідеалам добра і справедливості. Енергії та натхнення вам, міцного здоров’я і сімейного благополуччя!
Нехай повага людей стане вам гідною подякою за
прийняття зважених рішень, ділову принциповість, а
також людяність і толерантність.
Голова Бердянської
районної ради
С.М.ФРОЛОВ.

Голова Бердянської районної
державної адміністрації
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

Александр Пеклушенко
остался доволен увиденным

Артём БЫКОВ
Свою рабочую поездку руководитель области начал, ещё
только выехав из Запорожья –
посмотрел, как расчищена после снегопада трасса МоскваСимферополь. По словам губернатора, коммунальщики совершили трудовой подвиг, работая в полторы, а то и в две
смены.
Первым объектом в Бердянске, который посетил Александр Пеклушенко, стал морской торговый порт. Губернатор вместе с городским головой Алексеем Бакаем, его заместителями, народным депу-

татом Александром
Пономарёвым, депутатами городского совета и представителями руководства порта объехали объект и осмотрели с корабля причалы, инфраструктуру
порта.
Александр Пеклушенко отметил, что, по его мнению, со
стороны государства неоправданно не уделяется внимание
развитию порта и пообещал исправить ситуацию.
Далее губернатор и руководство города переехали на реконструированный объект –
социальный центр матери и ребёнка (бывшее здание областного приюта). Здесь предусмат-

ривается сделать жилые комнаты для матерей с детьми,
которые попали в сложные
жизненные ситуации.
— Центр предназначен для
тех мамочек, которые оказались в очень сложных жизненных условиях. У них нет родных, нет близких. Несчастные
мамочки с грудными детьми
вынуждены скитаться по углам. Понимая, что эта проблема в ближайшее время на уровне государства решена не будет, мы вышли с инициативой
создать областной центр мате-

У середу, 18 грудня 2013 року, в облдержадміністрації
відбудеться пряма гаряча телефонна лінія, під час якої на
запитання громадян відповідатиме голова обласної державної адміністрації Олександр Миколайович ПЕКЛУШЕНКО.
Звертатись з 15.00 до 16.00 за тел. 061-224-66-22.

СЕССИЯ БЕРДЯНСКОГО ГОРСОВЕТА

В спорах, как оказалось,
не рождается истина
В четверг, 12 декабря, состоялась очередная 42-я
сессия горсовета. Сессионный зал заполнили
депутаты горсовета (на заседание собрались 52
из 60 народных избранников), а также руководители структурных подразделений исполкома,
предприятий и организаций, приглашенные и
представители общественности, желающие.
Татьяна ЗАБЕРЖЕВСКАЯ

Фото А. БЫКОВА.

Ранее отложенный рабочий визит председателя
Запорожской облгосадминистрации Александра
Пеклушенко состоялся в среду, 11 декабря.
Губернатор посетил Бердянский морской
торговый порт, ознакомился с ходом ремонта
социального центра матери и ребёнка, с работой Бердянского городского центра занятости,
встретился с участковыми инспекторами
милиции, с приёмными семьями Бердянска и
Бердянского района.
По завершении рабочей поездки Александр
Пеклушенко отметил взаимодействие между
городскими и районными властями с народным
депутатом Верховной Рады Украины Александром Пономарёвым. В целом губернатор остался
доволен увиденным.

Увага! Пряма лінія

ри и ребёнка, — рассказал
Александр Пеклушенко. –
Здесь будут находиться в основном женщины молодого
возраста. Самое главное для
нас – сохранить жизнь ребёнка и поддержать такую мамочку, адаптировать к жизненным
условиям и помочь ей в период
от 1 года до 3 лет, чтобы она
нашла себя в социуме, нашла
работу, могла воспитывать детей.
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Перед началом сессии трибуну предоставили нескольким женщинам уважаемого
возраста. Они представляли
жильцов дома № 42 по ул.
Энгельса. С плакатами, так
напоминающими майданные
по призыву “Геть!”, женщины
требовали убрать из их дома
фирму “Рома-сервис” по ремонту стиральных машин и
бытовой техники. Ссылались
на то, что фирма не имеет
своей вытяжной вентиляции,
а использует домовые вентиляционные каналы. Жильцы
жалуются на плохое самочувствие, определенное медиками как бронхиты от внешнего раздражителя. Многочисленные комиссии, а история
продолжается далеко не первый год, не привели к логическому завершению конфликта. Парламентарии от домового комитета пригрозили
неуплатой квартплаты в случае нерешения их проблемы
и долгосрочной забастовкой
с перекрытием ул. Энгельса
и проживанием в палатках по
принципу “Нам все равно умирать”. Депутаты вселили в
женщин надежду, пообещав
разобраться в очередной раз
и решить проблему.
По традиции, поздравили
депутатов, отметивших день
рождения в межсессионный
период — с сентября по декабрь. При этом многим эксименинникам вручили за заслуги Почетный орден города.
Повестка сессионного дня

была более чем насыщенной
как по количеству вопросов
– порядка 70, так и по содержанию. Не сложилось с первой попытки ввести новых
людей в состав исполкома.
По предложению городского
головы – Викторию Зарву,
ректора БГПУ, Аллу Тахтаджиеву-Поклад, работника
структурного подразделения
исполкома, Павла Кузнецова,
предпринимателя, который
буквально накануне заседания взял самоотвод.
Депутат, заместитель руководителя городской организации Партии регионов
Александр Бабанин проинформировал о том, что советом городской организации и
фракцией было принято решения по голосованию на
сессии вопросов депутатами
фракции ПР. По подписанному каждым депутатом-регионалом соглашению это решение является для них обязательным. Вопреки этому городской голова Алексей
Бакай отреагировал встречным заявлением “Это не демократично и не вносит сплочения в ряды партии. Это первый шаг к расколу городской
организации ПР”. Заявление
городского головы, члена
Партии регионов было негативно воспринято многими
членами фракции ПР в городском совете. На это заявление регионалы заметили о
соблюдении партийной дисциплины, тем более с учетом
событий на киевском майдане.
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СУСПІЛЬСТВО

СЕССИЯ БЕРДЯНСКОГО ГОРСОВЕТА

В спорах, как оказалось,
не рождается истина
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Депутат Сергей Ткаченко,
не отрицая право каждого человека иметь свое мнение,
попытался напомнить о доминирующем воздействии партийной дисциплины для однопартийцев. Он подчеркнул,
что членами исполкома
должны быть известные всей
громаде уважаемые бердянцы.
Попытались депутаты вникнуть в ситуацию с ПАТ “Азмол”, заслушав информацию
представителя администрации и инвестора предприятия
Андрея Рыбальченко о первоочередных шагах и возможностях по оживлению
предприятия, а также председателя профкома Владимира
Крафта. В настоящее время
сумма долга по заработной
плате составляет 11 млн. 43
тыс. гривен, долг Пенсионному фонду – 6 млн. гривен и 3
млн. гривен – в местный бюджет. Городской совет принял
решение обратиться в суд с
ходатайством о прекращении
процедуры банкротства бюджетонаполняющего предприятия, практически последнего из могикан.

Приняли депутаты и новые
размеры ставок арендной
платы за землю. Тяжелой артиллерией ударили по стационарным аттракционам, повысив им арендную плату практически втрое. При этом также прозвучал акцент на решение политсовета. Мнение
городского головы о возможности поэтапного подъема
ставок не нашло завершения
при голосовании. Все остальные размеры ставок на кафе,
автомойки, гостиницы, терприюты и т.д. были приведены
в логическое соответствие.
Споры, предложения вызвали, как всегда, земельные
вопросы, предоставление земельных участков представителям громады и иногородним гражданам. Списки заявителей можно посмотреть на
сайте Бердянск виртуальный
в разделе Проекты решений
сессии, декабрь 2013 год, 42
сессия.
Сессионное заседание
продолжалось с 10.00 до
20.00. Рассмотрены все проекты решений повестки дня.
Решения приняты по большей
части полностью, по отдельным – частично. Некоторые
вопросы отложены на доработку.

ІНФОРМУЄ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ

До уваги суб’єктів господарювання
міста Бердянська!
З нагоди святкування новорічних та різдвяних свят виконавчий комітет оголошує конкурси серед суб’єктів господарювання:
1. “Найкраща організація благодійних новорічних та
різдвяних акцій”.
2. “Найкраще святкове оформлення вітрин та прилеглої території “Новий рік навколо”.
Крім цього, виконавчий комітет Бердянської міської ради
звертається з проханням до всіх суб’єктів господарювання
прикрасити свої об’єкти торгівлі та сфери послуг новорічною
святковою атрибутикою.

ОФІЦІЙНО

Проект регуляторного акта
та аналіз регуляторного впливу
На офіційному сайті Бердянської районної ради
(rayrada.com.ua) в підрозділі «Регуляторна політика» розділу
«Районна рада інформує» розміщено проект рішення Бердянської районної ради «Про затвердження Положення про
порядок списання майна, що належить до спільної власності
територіальної громади сіл, селища Бердянського району» та
аналіз регуляторного впливу цього акта.
Даний проект рішення розроблено з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, забезпечення збалансованих взаємовідносин районної ради та суб’єктів господарювання, які виникають при реалізації процедури списання майна.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, а
також їх об’єднань до вказаного проекту рішення можна надсилати упродовж місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: поштову - 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, проспект Перемоги, 3, Бердянська района рада та на
електронну адресу – brd_or@ zp.ukrtel.net.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ БЕРДЯНСЬКОЇ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ІНФОРМУЄ

Шановні жителі Бердянського району!
Звертаємося до вас із проханням постійно дотримуватися
правил безпечного користування газовими приладами. Пам`ятайте, що порушення правил експлуатації газових приладів та неналежний догляд за ними є причиною смертельних
нещасних випадків.
Будьте завжди уважні при користуванні газом, бо це є запорукою вашої безпеки та безпеки близьких вам людей. Не
залишайте увімкненими пальники. При пошкодженні газового обладнання телефонуйте за номером 104.

Південна зоря, субота, 14 грудня 2013 року, № 139 (17149)

17 грудня 2013 року – День працівника державної виконавчої служби
Шановні працівники державної виконавчої служби!
Бердянська міська рада, виконавчий комітет вітають вас
з професійним святом Днем працівника державної виконавчої служби!

Шановні працівники
державної виконавчої служби!
Щиросердно вітаємо вас
з професійним святом!

Державна виконавча служба України відіграє важливу роль у суспільному житті країни у питаннях забезпечення виконання рішень судів.
Уміння державного виконавця знайти правильні шляхи розв’язання конфлікту на законних засадах і при цьому забезпечити своєчасність, повноту і неупередженість примусового виконання рішень – ось ті основні завдання, які щодня постають перед державними виконавцями. Ваша щоденна кропітка праця захищає конституційні права та свободи громадян.
В цей святковий день бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, наснаги,
добробуту та родинного тепла.

Виконання судових рішень – це важливе завдання,
яке вимагає високої професійної відповідальності та
моральних якостей. Це справа, яка працює на благо громадян України та стоїть на захисті їх конституційних прав.
Переконані, що високий професіоналізм та почуття
відповідальності допоможуть вам отримати ще більшу
повагу жителів, підвищити їх довіру до вашої діяльності.
Бажаємо вам успіхів, міцного здоров’я, добра і благополуччя!
Голова Бердянської
Голова Бердянської районної
районної ради
державної адміністрації
С.М.ФРОЛОВ.
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

Міський голова
О.А.БАКАЙ.

Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

14 грудня 2013 року – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Шановні учасники ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС!
Сьогодні ми вшановуємо пам’ять всіх героїв, хто віддав своє
життя, ліквідуючи наслідки цієї страшної аварії заради нашого з
вами майбутнього.
У цей день ми висловлюємо щиру, глибоку подяку і повагу
всім тим, хто, не шкодуючи власного здоров’я, пішов тоді в ядерне полум’я, хто зводив саркофаг над реактором, виконавши
найвищий громадянський обов’язок перед рідним народом та
людством.
Щиро бажаємо вам довгих років життя, міцного здоров’я і життєвої енергії, миру і благополуччя, вірних друзів і впевненості в
завтрашньому дні!
Міський голова
О.А.БАКАЙ.

Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

В цей день у всіх є нагода віддати шану мужності, самовідданості та високому професіоналізму учасників ліквідації наслідків
аварії. Ми вдячні вам за врятоване сьогодення і майбутнє.
У скорботі ми схиляємося перед тими, хто загинув, рятуючи
рідну землю і все людство від наслідків найбільшої в світовій
історії техногенної катастрофи.
Минуло вже багато років, а в серцях людей досі звучить відлуння
тих трагічних подій. Ми не маємо права забувати про самопожертву героїв, які пройшли через усі кола ядерного пекла задля збереження життя і здоров’я майбутніх поколінь. Будемо ж гідні їх, згадаймо загиблих та поважаймо всіх, хто сьогодні поряд з нами.
Низький уклін вдовам і родинам тих, хто не дожив до цього
дня. Обов’язок кожного з нас – пам’ятати про це і підтримувати
тих, до кого в сім’ю прийшла чорнобильська біда.
Голова Бердянської
Голова Бердянської районної
районної ради
державної адміністрації
С.М.ФРОЛОВ.
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

18 грудня 2013 року – День працівників органів РАЦСу
Шановні працівники органів РАЦСу!
Вітаємо вас з професійним святом!
Саме від вашої праці великою мірою залежить збереження наших сімейних, культурних і моральних традицій!
Ви є носіями духовного співпереживання, так необхідного людям у їх
найрадісніші і найважчі моменти життя. Функції, покладені на вас, виконуєте на належному професійному рівні, з високою відповідальністю.
У цей святковий день прийміть найщиріші вітання та побажання успішної трудової діяльності. Бажаємо вам тільки хороших приводів для реєстрації! Будьте щасливі та здорові, гарного вам настрою, сімейного щастя
та якомога більше радісних моментів і в роботі, і поза нею!
Голова Бердянської
райради С.М.ФРОЛОВ.

Голова Бердянської районної
держадміністрації В.П.ЧЕПУРНИЙ.

Работникам Бердянского
горрайонного суда
Председателю суда
Мороке Сергею Михайловичу
Уважаемые товарищи!

Примите наши поздравления
с вашим профессиональным праздником –
Днем работников суда!
Мы искренне желаем вам настойчивости и взвешенности в принятии решений, чтобы они отражали
степень ответственности и всегда были справедливы.
С уважением Бердянский Союз промышленников и предпринимателей (работодателей).

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

Александр
Пеклушенко
остался доволен
увиденным
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Пока точные сроки окончания реконструкции не называются.
Посетил губернатор участковых инспекторов милиции, где
пообщался с личным составом.
Он поблагодарил правоохранителей за тот труд, который они
выполняют по охране общественного порядка и раскрытию преступлений. “Вашим коллективом сделана колоссальная работа и, я считаю, власти
должны помочь службе участковых инспекторов милиции.
Минимально, что можно сделать, – отремонтировать помещения для участковых”.
Коснулся губернатор и анализа проблемы, почему Запорожская область занимает 25
позицию в плане безопасности
среди всех областей Украины.
Во-первых, наша область транзитная, то есть большое количество преступных элементов
курсирует между областями
или из страны в страну, по пути
совершая преступления на территории нашей области. Во-вто-

рых, наша область курортная, а это также
увеличивает количество преступных элементов. Губернатор
обсудил с правоохранителями вопросы социальной адаптации и трудоустройства граждан, имеющих
судимости.
По завершении встречи Александр Пеклушенко в преддверии Дня Украинской милиции
подарил Бердянскому горотделу автомобиль “ЗАЗ-ДЭУ”.
Раздача подарков продолжилась и на встрече губернатора
с семьями Бердянска и Бердянского района, в которых
воспитываются приёмные дети.
Александр Николаевич не понаслышке знает проблемы таких семей, ведь сам воспитывает 4 детей, двое из которых –
приёмные. Он отметил, что перед ним как перед руководителем области не стоит задача
просто отчитаться, сколько детей, попавших в сложные жизненные ситуации, заново обрели семьи. В этом вопросе необходим серьёзный подход.
Председатель облгосадминис-

трации выслушал проблемы
таких семей и сделал предновогодний сюрприз – подарочные сертификаты на бытовую
технику.
После общения с гражданами на личном приёме губернатор, народный депутат ВРУ, а
также руководство города и
района отправились в Бердянский городской центр занятости, где ознакомились с его работой.
— Я прагматик и за любыми
цифрами всегда вижу только
конечный результат, – рассказал Александр Пеклушенко. –
Моё мнение, за многие годы в
нашей стране служба занятости оторвана от реалий жизни,
но наше областное руководство
данной государственной службы, руководители на местах –
настоящие патриоты своего
дела, Запорожского края.
Люди приходят с проблема-

ми к ним, и их способность помочь людям, подсказать – это
большая системная работа, а
она у нас, в области, работает
на отлично. Наша служба занятости – лучшая в Украине.
В целом визитом в Бердянск
губернатор остался доволен.
— Общаясь с людьми на личном приёме, я ещё раз услышал и убедился, что в Бердянске и Бердянском районе работает руководство. Я рад видеть, что есть взаимодействие
и чёткое взаимопонимание
между органами власти города, района, народным депутатом Верховной Рады Украины
Александром Пономарёвым.
Я убедился, что Бердянск –
это не только летняя жемчужина Приазовья, но ещё и методично работающий город на
созидание и на перспективу,
что даёт в целом хорошие результаты.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету Бердянської
міської ради 10 грудня 2013 р. № 442

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
10 ãðóäíÿ 2013 ð.

План діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

¹ 442.

Про затвердження плану
діяльності виконавчого комітету
Бердянської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік
Çã³äíî ç³ ñò. 40 Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”, ñò.
7 Çàêîíó Óêðà¿íè ”Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³”, ñò. 25 Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Áåðäÿíñüêà
âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
âèð³øèâ:
1. Çàòâåðäèòè ïëàí ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2014 ð³ê (äîäàºòüñÿ).
2. Â³äïîâ³äàëüíèì çà ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ÷³òêî äîòðèìóâàòèñÿ ñòðîê³â, çàçíà÷åíèõ ó ïëàí³ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2014 ð³ê.
3. Ïðåñ-ñëóæá³ ì³ñüêî¿ ðàäè òà âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (²ùóê Ï.Â.) îïðèëþäíèòè äàíå ð³øåííÿ â îô³ö³éíèõ ì³ñöåâèõ çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â 10-äåííèé òåðì³í ç äíÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàäè Ãîí÷àðîâó Í.².
Міський голова О.А. БАКАЙ.

Вид та назва проекту
№
1 Проект рішення виконавчого комітету “Про затвердження Порядку
проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян міським
транспортом в режимі маршрутного таксі”
2 Проект рішення виконавчого комітету “Про затвердження Порядку
функціонування місць поховань в
м. Бердянську у новій редакції”
3

Проект рішення виконавчого комітету “Про внесення змін до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території міста Бердянська у новій редакції, затвердженої рішенням виконавчого комітету Бердянської
міської ради від 08.06.2012 № 243”

Êîíêóðñ íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî ñòàòò³ 43 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò», «Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 03.12.2008 ¹ 1081, òà
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14.02.2012
¹ 90 „Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ â ì. Áåðäÿíñüê òà Óìîâ çä³éñíåííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü â ì. Áåðäÿíñüê
íà ïåð³îä 2012-2017 ðð.”.
Ìåòîþ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó º
â³äá³ð íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ þðèäè÷íèõ àáî ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷óâàòè íàëåæíó ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà
ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, äîòðèìàííÿ

Строк підготовки
Мета прийняття
Врегулювання механізму визна- До 01.04.2014
року
чення розміру компенсаційних
виплат, який підлягає відшкодуванню за рахунок субвенції з
державного бюджету міському
бюджету
Впорядкування функціонування
міських кладовищ, врегулювання питань між КП “Ритуал” та
суб’єктами господарювання усіх
форм власності з надання ритуальних послуг
Упорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на
території міста Бердянська
згідно з Комплексною схемою з
метою підготовки міста до курортного сезону 2014 року

Відповідальний
Начальник управління
праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради
Токмань Н.А.

До 01.05.2014
року

Начальник управління
комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської
ради Іванова Т.В.

До 01.04.2014
року

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
Матвєєв С.В., начальник управління містобудування та архітектури
виконавчого комітету
Бердянської міської
ради Немно М.М.

Начальник управління економіки Ю.В. ГЕРАСИМЕНКО.

До уваги перевізників (власників автобусів)!
Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс
на право здійснення перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування м. Бердянськ
âèìîã òðàíñïîðòíîãî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè, ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â ³ âèêîíàííÿ óìîâ îðãàí³çàö³¿ ïåðåâåçåíü òà ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.
Íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ ïîâèíí³ ïðàöþâàòè àâòîáóñè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü
âèìîãàì «Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ êëàñó
êîìôîðòíîñò³ àâòîáóñ³â, ñôåðè ¿õíüîãî âèêîðèñòàííÿ çà âèäàìè ñïîëó÷åíü
òà ðåæèìàìè ðóõó», çàòâåðäæåíîãî
Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó òà
çâ’ÿçêó Óêðà¿íè â³ä 12.04.2007 ¹ 285.

Ïîðÿäêîâèé íîìåð òà îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè îá’ºêòà êîíêóðñó:

3

ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ’ЯТЬ

Південна зоря, субота, 14 грудня 2013 року, № 139 (17149)

ЦИФРИ

З

а 11 місяців 2013 року
по Бердянському району трапилося 597 нещасних
випадків невиробничого характеру, в тому числі 104 випадки з дітьми до 14 років.
Найбільшу питому вагу нещасних випадків становлять
падіння – 344 випадки, отруєння – 42 випадки, вплив неживих механічних сил — 42 випадки, транспортні нещасні
випадки – 21 (два з них мали
смертельні наслідки).
З метою зниження рівня
травматизму звертаємо
вашу увагу на численні події,
пов’язані з невиробничим
травматизмом, та просимо
бути уважними та обережними, особливо в осінньо-зимовий період.

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

10 грудня 2013 р.

РІШЕННЯ

№ 441.

Про внесення доповнення до плану діяльності виконавчого комітету
Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік
Çã³äíî ç³ ñò.ñò. 27,28 Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”, ñò.ñò. 1, 7 Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî çàñàäè
äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³”, ñò. 25 Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Áåðäÿíñüêà, íà ï³äñòàâ³ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ²âàíîâî¿ Ò.Â. â³ä 31.10.2013
¹ 1280 âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
âèð³øèâ:
1. Äîïîâíèòè ïëàí ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â
íà 2013 ð³ê äîäàòêîâèì ïèòàííÿì çã³äíî ç äîäàòêîì.
2. Ïðåñ-ñëóæá³ ì³ñüêî¿ ðàäè òà âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (²ùóê Ï.Â.) îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ
â îô³ö³éíèõ ì³ñöåâèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ó 10-äåííèé òåðì³í ç äíÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷èõ
îðãàí³â ðàäè Ãîí÷àðîâó Í.².
Міський голова О.А.БАКАЙ.

ДОДАТОК
до рішення виконавчого комітету Бердянської
міської ради 10 грудня 2013 р. № 441
Додаткове питання до плану діяльності виконавчого комітету
Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік
Âèä òà íàçâà
ïðîåêòó
Ìåòà
ïðèéíÿòòÿ
Ñòðîê ï³äãîòîâêè
Â³äïîâ³äàëüí³

Ïðîåêò ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè „Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó
ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñöü ïîõîâàíü â ì.Áåðäÿíñüêó ó íîâ³é ðåäàêö³¿”.
Âïîðÿäêóâàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñüêèõ êëàäîâèù, âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü ì³æ ÊÏ “Ðèòóàë” òà
ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ç íàäàííÿ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã
Äî 31.12.2013 ðîêó
Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
²âàíîâà Ò.Â.

Начальник управління економіки Ю.В.ГЕРАСИМЕНКО.

Інтервали руху:
Ìàðøðóò ¹13 „Çàâîä „Àçîâêàáåëü” - Çàë³çíè÷íèé âîêçàë”

Ìàðøðóò ¹27
„âóë. Ìîðîçîâà –
ñóïåðìàðêåò „Àìñòîð ” –
Çàë³çíè÷íèé âîêçàë”

В горотделе
определили
лучших снайперов
В Бердянском ГО милиции
прошли соревнования по
стрельбе из табельного
оружия, посвященные
Дню милиции Украины.

Основні умови конкурсу
Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó íà ïàñàæèðñüê³
ïåðåâåçåííÿ â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó
óêëàäàº äîãîâ³ð íà äèñïåò÷åðèçàö³þ
ì³ñüêèõ ïåðåâåçåíü (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç
äíÿ îðãàí³çàö³¿ äèñïåò÷åðèçàö³¿ ì³ñüêèõ
ïåðåâåçåíü).
Òàðèô íà çä³éñíåííÿ ïåðåâåçåíü ó
çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó âèçíà÷àºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.12.1996
¹ 1548 „Ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ ðàä ùîäî ðåãóëþâàííÿ ö³í (òàðèô³â) ç³ çì³íàìè òà
äîïîâíåííÿìè”, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ
Çàïîð³çüêîþ îáëàñíîþ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ (ðîçïîðÿäæåííÿì).
Òàðèô íà çä³éñíåííÿ ïåðåâåçåíü ó
ìàðøðóòíîìó ðåæèì³ ðóõó âñòàíîâëþºòüñÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç äîòðèìàííÿì
ïðîöåäóðè ïðèéíÿòòÿ ðåãóëÿòîðíîãî
àêòà, çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³».
Âèêîíàííÿ çàòâåðäæåíèõ ãðàô³ê³â
ðóõó ìàº çä³éñíþâàòèñÿ ç ðåãóëÿðí³ñòþ íå íèæ÷å 95%. Ïåðåâ³çíèê ïîâèíåí ìàòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (âêëþ÷àþ÷è ðåçåðâí³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè) äëÿ âèêîíàííÿ ïåðåâåçåíü, çóìîâëåíèõ îá’ºêòîì êîíêóðñó.
Ïðåòåíäåíòè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, çîáîâ’ÿçàí³ íàäàâàòè â ÿêîñò³
êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîíàéìåíøå
îäèí òðàíñïîðòíèé çàñ³á, ïðèñòîñîâà-

íèé äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ç îáìåæåíèìè
ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè ïåðåâ³çíèê
ìàº ïðàâî çàïðîïîíóâàòè àâòîáóñ, ïðèñòîñîâàíèé äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè
íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ. Çàçíà÷åíà êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ íå ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî íå â³äïîâ³äàº óìîâàì êîíêóðñó.
Ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ
çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó, ñòàíîâèòü
â³ä òðüîõ äî ï’ÿòè ðîê³â. Äîãîâ³ð ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ â
íüîãî àâòîáóñ³â, ùî â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó, óêëàäàºòüñÿ âèêîíàâ÷èì
êîì³òåòîì Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà
îäèí ð³ê.
Ïëàòà çà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ñêëàäàº
127 ãðí. 50 êîï. çà îá’ºêò êîíêóðñó.
Êîøòè çà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ñïëà÷óþòüñÿ íà ðàõóíîê ì³ñöåâîãî áþäæåòó,
â³äêðèòèé â óïðàâë³íí³ Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³, ç îáîâ’ÿçêîâîþ âêàç³âêîþ ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó (êîä ïëàòåæó 24060300) òà ç ïðèïèñîì „Çà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â 23.01.2014 ðîêó”.
Розрахунковий рахунок
31418544700011
Отримувач: місцевий бюджет
м. Бердянськ 24060300
Код платежу 24060300
Код ЄДРПОУ: 38042560
Банк отримувача: ГУДКСУ у Запорізькій області

Ìàðøðóò ¹2
„Çàâîä „Àçîâêàáåëü” –
ÄÑÑ „Áåðäÿíñüêèé”

МФО: 813015
Призначення платежу: За участь у
конкурсі на перевезення пасажирів
23.01.2014 року.
Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íàäàþòüñÿ äî â³ää³ëó òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Áåðäÿíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: ì. Áåðäÿíñüê,
ïë. I Áåðäÿíñüêî¿ Ðàäè, 2, êàá. 47 (â³ää³ë
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó) ç ïîíåä³ëêà ïî
ï’ÿòíèöþ (êð³ì âèõ³äíèõ òà ñâÿòêîâèõ
äí³â), ç 9.00 äî 15.00 (îá³äíÿ ïåðåðâà ç
12.00 äî 13.00). Çà ö³ºþ æ àäðåñîþ
ìîæíà îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ó÷àñò³
â êîíêóðñ³ òà ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, áëàíêè äîêóìåíò³â
òîùî.
Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 15.00
08.01.2014 ðîêó âêëþ÷íî.
Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíîãî êîì³òåòó ðîçïî÷íåòüñÿ 23.01.2014 ðîêó, î 10.00,çà
àäðåñîþ: м. Бердянськ, каб. № 70
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Áåðäÿíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (06153) 4-71-94.

Среди мужчин победителем
стал капитан милиции Евгений
Белоусов, заместитель начальника ОКМДД. Второе место досталось подполковнику
милиции Александру Тарану
(заместитель начальника
штаба), третье место у старшего лейтенанта Ярослава
Кирносенко (следствие).
Среди женщин лучший результат показала старший
лейтенант милиции Анна Батулинская-Решетило (инспектор сектора кадрового обеспечения). Второе место завоевала старшина Марина Писанец (начальник конвоя), третье место у старшего лейтенанта милиции Анны Котляр
(следствие).
Победители и призёры были
награждены грамотами. Победители представят наш город
на областных соревнованиях
среди правоохранителей.
Êîëëåêòèâ ÎÎØ ¹ 5 âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà øêîëû Áîãîñëîâîé Ëþäìèëå Ñòåïàíîâíå
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ åå ìàìû

Маргариты
Михайловны.

