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Фото со страницы Александра ВАНИНА.

Флаг нашего города
поднят на горе Казбек
"У нас с Юрчиком зачет. Казбек 5033 м"
В июне бердянец Александр Ванин вместе с друзьями из разных стран покорил вершину Казбека в
Грузии, взобравшись на высоту 5033 м. По инициативе Александра в районе метеостанции отныне
установлен флаг Бердянска.
Алена СЕМКО
Александр Ванин – турист со
стажем. Еще в седьмом классе любовь к походам ему привил тренер по туризму Дома
пионеров (сейчас ЦДЮТ)
Дмитрий Тютюшев. С тех пор
Александр много путешествовал: бывал на Кавказе, Памире, Приполярном Урале, Северном Урале, Кольском полуострове, в Крыму, в Непале.
Кстати, в 2011 году в Гималаях он поставил собственный
рекорд высоты и зашел на 4565
км на безымянной горе, которая находится в 3,5 часа ходьбы от базового лагеря Кьянжин-Гомпа.
И вот совсем недавно Александру позвонили друзья из
Запорожья и предложили участие в восхождении на Казбек
в Грузии.
– Горный клуб «Подъём» в

Запорожье организовывает
коммерческие поездки, – рассказывает Александр Ванин. –
Восхождение на Казбек длилось с 18 по 29 июня, а участие в поездке стоило 270 евро.
Из 18 пассажиров нашего автобуса 12 человек ходило на
Казбек, остальные – на Эльбрус.
Покорение вершины – тяжелый труд. Но, шаг за шагом
двигаясь к вершине, неся за
спиной десятки килограмм
снаряжения, преодолевая кислородное голодание и холод,
альпинисты не могли себе позволить сдаться, остановиться или сломаться.
Александр поднялся на высоту 5033 м вместе с флагом
Бердянска, который пронёс с
собой через многие вершины.
В этот раз ему захотелось «подарить» родной флаг Казбеку.
Следует отметить, что у команд, покоряющих высоту,

символом окончания восхождения является водружение
флага своей страны, города
или команды на вершине горы,
а также совместное фото. Одним из бонусов восхождения
на Казбек в Грузии является
возможность посмотреть, а то
и остановиться в/около метеостанции, построенной в 1933
году на высоте 3600 м. Сейчас
метеостанция переоборудована в горный приют и многие
туристы оставляют свои фла-

ги именно в этом месте.
– По иронии судьбы флаг украинского Бердянска прибивал русский офицер Виктор
Егоров, – смеется Ванин. – Не
скажу, что он был в восторге
от этого действия, но мое поручение выполнил.
Александр уверен, что счастье не за горами – оно в горах,
поэтому в будущем он готов
покорять новые вершины, поднимая с собой флаг родного
города.

Завершился «Кубок Азовского моря»
по спортивной аэробике

Вимушені переселенці
найчастіше обирають
Запоріжжя, Мелітополь
та Бердянськ
На сьогодні на території Запорізької області
проживає 68 тисяч 514 вимушених переселенців.
З них 9600 чоловіків, 20967 жінок, 17239 дітей,
20908 пенсіонерів та інвалідів. Про це повідомили в регіональному штабі з питань соціального
забезпечення та тимчасового розміщення сімей
та переселенців із зони проведення АТО.
Як зазначили в штабі, до
Запорізької області в середньому з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО щоденно прибуває
близько 10-15 людей.
Водночас до свого постійного місця проживання повернулися близько 7 тис. осіб,
які вимушено перебували на
території нашого регіону.
Найбільше до нашого регіону прибувають жінки та діти.
Певна кількість переселенців
залишилася жити в нашій області, люди влаштувалися на
роботу, знайшли постійну домівку, деякі розпочали власний бізнес.
Наразі в області є вільні
місця для поселення. На сьогодні в модульному містечку
міста Запоріжжя залишається ще 177 вільних місць. Також вимушені переселенці
отримують житло в гуртожитках міст та сіл. Загалом в
області у гуртожитках та модульному містечку налічуєть-

ся близько 330 вільних місць
для поселення.
Найчастіше вимушені переселенці залишаються жити в
Запоріжжі, Мелітополі та Бердянську.
Довідково: регіональний
штаб з питань соціального
забезпечення та тимчасового розміщення сімей та переселенців із зони проведення
АТО функціонує при Головному управлінні ДСНС України в Запорізькій області,
який розташований на вул.
Грязнова, 65 (перший поверх). Також громадяни можуть звернутися до штабу за
телефоном 787-94-31 або
зателефонувати на безкоштовні номери 101 та 112, з
яких їх переключать на обласний штаб. Також штаб
співпрацює з Товариством
Червоного Хреста, місцевим
центром допомоги вимушеним переселенцям, міжнародними організаціями та волонтерами.

Традиционный турнир стал уже 13-м по счету. Три дня на базе ДЮСШ им. Назарова соревновались 260 спортсменов из десяти городов Украины.
В условиях серьезной конкуренции хозяевам турнира удалось проявить свои лучшие навыки и занять третье общекомандное место.
16 команд представляли 10
городов: Горняк, Житомир,
Запорожье, Киев, Мирноград,
Покровск, Селидово, Сумы,
Черкассы и Бердянск.
Бердянцы были представлены воспитанниками секции
ДЮСШ городского отдела образования тренеров Кристины
Мирошниченко, Анастасии
Исаевской и Ангелины Спивак.
Результаты бердянских
спортсменов
В индивидуальной программе среди детей 2011 г. р.:
I место – Анна Дьячкова,
II место – Дарья Мирошник,
Мария Ерёменко, III место –
Ангелина Фещенко.
В индивидуальной программе среди детей 2007 г. р.:
III место – Облог Маргарита.
В индивидуальной программе среди кадетов (12-14 лет):
III место – Александра Костинич.
В индивидуальной программе среди юниоров (15-17 лет.):
I место – Юлия Самойленко
(прим. редакции – на этих соревнованиях Юлии вручили
удостоверение мастера спорта
Украины по спортивной аэробике).
Групповые выступления
среди детей:
III место – группа в составе

Дарьи Безродной, Элины Вареник, Есении Гнатенко, Александры Козловской, Марии
Молдавской.
Программа трио среди детей:
II место – Дарья Безродная,
Александра Козловская, Мария Молдавская.
Программа аэродэнс среди
детей:
II место – Маргарита Облог,

Дарья Безродная, Валерия
Александрова, Есения Гнатенко, Альбина Задирако, Диана
Зигарева, Мария Молдавская,
Элина Вареник
Программа аэродэнс среди
кадетов:
II место – Кристина Дьячко-

ва, Ариана Крутенко, Анастасия Савидова, Василиса Гак,
Александра Костинич, Татьяна
Казачанская, Руслана Водопьянова, Полина Золотько
Программа аэростеп среди
детей:
II место – Мария Колеснико-

ва, Есения Гнатенко, Маргарита Облог, Александра Козловская, Валерия Александрова,
Дарья Безродная, Альбина Задирако, Элина Вареник
Программа аэростеп кадеты:
III место – Елизавета Миюц,

Диана Гришина, Анастасия
Савидова, Александра Костинич, Кристина Дьячкова, Татьяна Казачанская, Василиса
Гак, Дарья Юрченко
В командном зачете команда города Бердянска заняла
третье место.
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БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ VIІ СКЛИКАННЯ
дванадцята сесія

РІШЕННЯ
Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
на території міста Бердянська
30 червня 2016 р.

Керуючись п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно
із Законом України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, ст. 10, 12, 265,
266 Податкового кодексу України та п.5 ст. 25 і ст. 70 Статуту територіальної громади
міста Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА
1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території
міста Бердянська.
1.1. Ставка податку за 1 квадратний метр бази оподаткування становить для фізичних
осіб:
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
календарного року, на об’єкти
житлової нерухомості;
0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, на господарські
(присадибні) будівлі площею до
100 м2;
0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
календарного року, на об’єкти
нежитлової нерухомості, крім
господарських (присадибних)
будівель площею до 100 м2.
Ставка податку за 1 квадратний метр бази оподаткування
становить для юридичних осіб:
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
календарного року, на об’єкти
житлової нерухомості;
0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
календарного року, на об’єкти
нежитлової нерухомості.
1.2. Платники податку визначаються відповідно до пункту
266.1 статті 266 Податкового
кодексу України.
1.3. Об’єкт оподаткування
визначається відповідно до
пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
1.4. База оподаткування ви-

значається відповідно до пункту 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.
1.5. Порядок обчислення
суми податку здійснюється
відповідно до пунктів 266.7 та
266.8 статті 266 Податкового
кодексу України.
1.6. Податковий період визначається відповідно до пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.
1.7. Порядок сплати податку
визначається відповідно до
пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.
1.8. Строки сплати податку
визначаються відповідно до
пункту 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.
1.9. Строки та порядок подання звітності про обчислення і
сплату податку визначаються
відповідно до підпункту 266.7.5
пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.
1.10. Пільги із сплати податку визначаються відповідно до
пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
2. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно і
органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після
закінчення
податкового
(звітного) кварталу подавати
Бердянській об’єднаній державній податковій інспекції
Головного управління Державної фіскальної служби у
Запорізькій області відомості,
необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування об’єкта нерухомого майна
станом на перше число відповідного кварталу в порядку,
визначеному
Кабінетом
Міністрів України.
3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачується платниками податку за місцем розташування об’єкта оподаткування та зараховується до бюджету м. Бердянська на рахунки, відкриті Головним управлінням Державного казначейства
у Запорізькій області, згідно з

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ VIІ СКЛИКАННЯ
дванадцята сесія
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РІШЕННЯ

кодами бюджетної класифікації доходів.
4. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку
несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу
України.
5. Контроль за правильністю
нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, здійснює
Бердянська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної
фіскальної служби у Запорізькій області.
6. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.
7. Рішення шостої сесії
міської ради VII скликання від
21 січня 2016 року №57 „Про
встановлення ставок податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, на території міста Бердянська ” вважати таким, що втратило
чинність з 01.01.2017 року.
8. Прес-службі виконкому
Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не
пізніш як у десятиденний строк
після прийняття рішення.
9. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Плющій І.М.
10. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
голову постійної комісії міської
ради з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності Попову І.О., на голову постійної
комісії з питань реалізації державної регуляторної політики,
підприємницької діяльності та
управління комунальною власністю Братенькова І.С. та начальника Бердянської об’єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області в межах їх
повноважень.
Міський голова
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

ту податку визначаються відповідно до норм ст. 267 Податкового кодексу України.
3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.
4. Рішення шостої сесії
міської ради VII скликання від
21 січня 2016 року №55 „Про
встановлення транспортного
податку на території міста Бердянська” вважати таким, що
втратило чинність з 01.01.2017
року.
5. Прес-службі виконкому
Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не
пізніш як у десятиденний строк
після прийняття рішення.
6. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського го-
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Керуючись п.24 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
згідно із Законом України „Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, відповідно до ст. 10, 12, глави 1 розділу
ХIV Податкового кодексу України та п.5 ст. 25 і ст. 70 Статуту територіальної громади
міста Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Встановити єдиний податок на території міста Бердянська.
1.1. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб
- підприємців, які здійснюють
господарську діяльність з розрахунку на календарний місяць
(фіксовані ставки):
1.1.1. для першої групи платників єдиного податку -10
відсотків розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;
1.1.2. для другої групи платників єдиного податку - 18
відсотків розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;
1.1.3. для третьої - четвертої груп платників єдиного податку встановлюються відсот-

кові ставки у розмірах, визначених у статті 293 Податкового кодексу України.
У разі здійснення платниками єдиного податку другої групи господарської діяльності на
території України застосовується 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на
1 січня податкового (звітного)
періоду.
Застосування додаткових
ставок єдиного податку
здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.
1.2. Елементи єдиного податку: платники податку, об’єкт
оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк
та порядок сплати податку,
строк та подання звітності про
обчислення і сплату податку
визначаються відповідно до
норм ст. 291 – 300 Податкового кодексу України.
2. Єдиний податок сплачується платниками за місцем
податкової адреси та зараховується до місцевого бюджету
згідно з кодами бюджетної класифікації доходів.
3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.
4. Рішення шостої сесії VII
скликання від 21 cічня 2016

року № 56 „Про встановлення
ставок єдиного податку на території міста Бердянська ” вважати таким, що втратило
чинність з 01.01.2017 року.
5. Прес-службі виконкому
Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не
пізніш як у десятиденний строк
після прийняття рішення.
6. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Плющій І.М.
7. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на голову постійної комісії міської
ради з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності Попову І.О., на голову постійної
комісії з питань реалізації державної регуляторної політики,
підприємницької діяльності та
управління комунальною власністю Братенькова І.С. та начальника Бердянської об’єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області в межах їх
повноважень.
Міський голова
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ VIІ СКЛИКАННЯ
дванадцята сесія
30 червня 2016 р.

РІШЕННЯ

№ 51

Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за 1 квартал 2016 року
Відповідно до п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.80
Бюджетного кодексу України,
ст.128 Статуту територіальної
громади міста Бердянська
Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконан-

ня міського бюджету за 1 квартал 2016 року:
- по загальному фонду по
доходах у сумі 191143672,05
грн., по видатках у сумі
178534002,59 грн., з перевищенням доходів над видатками – 12609669,46 грн.;
- по спеціальному фонду по

доходах у сумі 6245719,19 грн.,
по видатках у сумі 5194918,61
грн., з перевищенням доходів над видатками
1050800,58 грн.
Міський голова
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

ПРЕССЛУЖБА БЕРДЯНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ ІНФОРМУЄ

«Підвищення правової культури та кваліфікації
органів самоорганізації населення»
№ 52

Про встановлення транспортного податку
на території міста Бердянська
Керуючись п.24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно із
Законом України „Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності ”, ст.10, 12, 265, 267
Податкового кодексу України
та п.5 ст. 25 і ст. 70 Статуту
територіальної громади міста
Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА
1. Встановити транспортний
податок на території міста Бердянська.
2. Платники податку, об’єкт
оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок
обчислення податку, податковий
період, строк та порядок сплати
податку, строк та подання
звітності про обчислення і спла-

30 червня 2016 р.

Про встановлення єдиного податку
на території міста Бердянська

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ VIІ СКЛИКАННЯ
дванадцята сесія

30 червня 2016 р.

РІШЕННЯ

лови з питань діяльності виконавчих органів ради Плющій І.М.
7. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
голову постійної комісії міської
ради з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності Попову І.О., на голову постійної
комісії з питань реалізації державної регуляторної політики,
підприємницької діяльності та
управління комунальною власністю Братенькова І.С. та начальника Бердянської об’єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області в межах їх
повноважень.
Міський голова
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

Під такою назвою 4 липня
пройшов навчальний курс для
новообраних представників
органів самоорганізації населення. «Законодавча база України в сфері діяльності органів
самоорганізації населення» з
такою темою ознайомила представників комітету мікрорайону «АКЗ» (голова Василь Бокоч) Валентина Папанова, кандидат історичних наук, доцент
кафедри політології та правознавства соціально-гуманітарного факультету БДПУ.
Після довгої перерви, майже 11
років, виконавчим комітетом Бердянської міської ради організовано проведення навчального курсу «Підвищення правової культури та кваліфікації органів самоорганізації населення». На курсі
передбачається навчання не
тільки керівного складу органів
самоорганізації населення (голови та заступників), а й повного
складу активу комітетів мікрорайонів, включаючи членів комітетів
мікрорайонів та вуличних комітетів. Навчання пройде в усіх 13
комітетах мікрорайонів спільно з
35 вуличними комітетами.

До проведення навчання залучені науковці, фахівці в сфері
місцевого самоврядування, роботі з громадськістю тощо. Розпочинають цикл навчання Валентина Папанова, кандидат
історичних наук, доцент кафедри політології та правознавства
соціально-гуманітарного факультету БДПУ, та Сергій
Могильний, кандидат філософських наук, доцент кафедри місцевого самоврядування
Дніпровського регіонального
інституту державного управління Національної академії при
Президентові України.
«Бердянськ свого часу був
лідером з впровадження новацій у сфері місцевого самоврядування. Науковці та громадськість разом розробили
Статут міста, положення про
громадські слухання, органи
самоорганізації населення
тощо. Міська влада підтримала
важливість навчання активу
органів самоорганізації населення», – зазначила перед
відкриттям курсу Валентина
Анатоліївна.
Тематика навчального курсу

включає наступні 9 тем: «Законодавча база України в сфері
діяльності органів самоорганізації населення», «Повноваження ОСН: функції, завдання,
перспективи», «Фінансово-економічна основа діяльності
ОСН», «Взаємодія органів самоорганізації населення з представницькими та виконавчими
органами місцевого самоврядування», «Залучення громадськості до вирішення місцевих проблем», «Практичні
прийоми та навички організації
діяльності ОСН», «Ефективні
комунікації, технології попередження конфліктів та налагодження діалогу в громаді», «Моніторинг та оцінювання ефективності діяльності ОСН», «Краудфандінг як форма колективного співробітництва. Проекти
— пошук донорів, оформлення
заявки, управління проектом».
Освітні матеріали навчального курсу будуть розміщені в мережі Інтернет, в спеціалізованій
системі управління освітнім контентом, для постійного доступу
до них представників органів самоорганізації населення.

ОФІЦІЙНО

Південна зоря, субота, 9 липня 2016 року, № 41 (17363)
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Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 року
ДОХОДИ

Затверджений
Уточнений план на
% до за- % до уточненого
бюджет
1 квартал 2016 р.
Виконано
твердже- плану на 1 кварз урахуванням змін
ного плану
тал 2016 р.
Загальний фонд
182252231,00
191143672,05
31,2
104,9
612745011,00
у т.ч. власні надход39436667,00
55070900,90
29,3
139,6
187706100,00
ження
Спеціальний фонд
3142106,00
6245719,19
43,4
198,8
14375824,00
Разом бюджет
185394337,00
197389391,24
31,5
106,5
627120835,00

Відхилення до
уточненого плану
на 1 квартал 2016 р.
+8891441,05
+15634233,90
+3103613,19
+11995054,24

Доходна частина бюджету міста за січень-березень 2016 року виконана в обсязі 197389391,24 грн., у тому числі за загальним
фондом – 191143672,05 грн., спеціальним – 6245719,19 грн. Власних доходів загального фонду отримано 55070900,90 грн. при
плані на 1 квартал 2016 року – 39436667,00 грн., що становить 139,6% плану на 1 квартал 2016 року з урахуванням змін. У
порівнянні з відповідним періодом минулого року зазначені доходи збільшились на 37,4 відсотка, або на 14991191,33 грн.
У розрізі джерел надходжень виконання плану по власних джерелах надходжень має наступний вигляд:
План на 1 кв. Факт 1 кв. Відхилення від % до плану Відхилення від фак- % до факту
2016 р., грн. 2016 р., грн.
плану, грн.
1кв. 2016 р. ту 1 кв. 2015 р., грн. 1кв. 2015 р.
+7328572,14
138,7
Податок та збір на доходи фізичних 19511400,00 26253175,13
+6741775,13
134,5
осіб
-135920,34
32,5
Податок на прибуток підприємств
150200,00
65322,66
-84877,34
43,5
комунальної власності
+2589333,52
180,3
Акцизний податок з реалізації су4700000,00
5814321,98
+1114321,98
123,7
б’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
+5280156,24
133,7
Місцеві податки і збори
13341667,00 20929652,08
+7587985,08
156,9
-168789,66
85,1
Надходження від орендної плати за
840000,00
966455,79
+126455,79
115,1
користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
+139306,79
132,4
Плата за надання адміністративних
526800,00
568739,54
+41939,54
108,0
послуг
+11447,06
103,4
Державне мито
285600,00
350025,27
+64425,27
122,6
+6687,00
234,8
Частина прибутку комунальних уні4500,00
11630,00
+7130,00
258,4
тарних підприємств
145,9
-59592,42
65,2
Інші надходження
76500,00
111578,45
+35078,45
139,6
+1499191,33
137,4
Всього:
39436667,00 55070900,90 +15634233,90
ДОХОДИ

Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують податок на доходи фізичних осіб (47,7%),
місцеві податки і збори (38,0%),
акцизний податок з реалізації
суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (10,6%) та плату за оренду
майна комунальної власності
(1,7%). Загалом доходну частину бюджету (без урахування
міжбюджетних трансфертів) перевиконано на 15634233,90 грн.
Виконання досягнуто за всіма
джерелами наповнення загального фонду, крім податку на
прибуток підприємств комунальної власності (недоотримано
84877,34 грн.) та адмінштрафів
(недоотримано 8158,38 грн.).
Податку та збору на доходи
фізичних
осіб
надійшло
26253175,13 грн., або 134,5 % від
плану на 1 квартал 2016 року, перевиконання складає 6741778,13
грн. Порівняно з відповідним періодом 2015 року надходження
збільшились на 7328572,14 грн.,
або на 38,7%. Збільшення обумовлено зростанням мінімальної
заробітної плати та проведеною
роботою з легалізації виплат.
Акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при плані 4700000,00 грн.
надійшов у сумі 5814321,98 грн.,
або 123,7%. У порівнянні з фактом 1 кварталу 2015 року надходження збільшились на
2589333,52 грн., або на 80,3% за
рахунок того, що в 2015 році суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі з реалізованого (відпущеного) пального сплачували податок за ставкою 5 відсотків вартості цих товарів, а в 2016 році
0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) пального.
Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 65322,66 грн., план виконано на 43,5 відсотка. У порівнянні
з фактом 1 кварталу 2015 року
надходження зменшились на
135920,34 грн., або на 67,5%. Причиною невиконання плану та
зменшення надходжень є зміни
в законодавстві.
Місцевих податків та зборів
надійшло у сумі 20929652,08 грн.,
що більше плану на 7587985,08
грн., або на 56,9 %. Відповідно до
Податкового кодексу України до
місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок.
Одним із вагомих джерел надходжень у складі податку на майно є плата за землю (питома вага
97,2%). Фактичні надходження
склали 11314330,36 грн., що становить 127,2 % відповідних
планових призначень, понадпланові надходження становили
2419330,36 грн. та на 23,0%, або
на 2117761,37 грн. більше відповідних надходжень минулого

року. Збільшення надходжень
обумовлено застосуванням коефіцієнта індексації нормативної
грошової оцінки земель у розмірі
1,433 та внесенням змін до договорів оренди землі за рахунок
збільшення ставок.
Єдиного податку надійшло
9299304,97 грн., що становить
214,7% відповідних планових призначень та на 45,6%, або на
2911347,47 грн. більше відповідних надходжень минулого року у
зв’язку зі збільшенням розміру
єдиного податку для другої, третьої, четвертої групи та підвищенням мінімальної заробітної плати.
Надходження від плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності, за 3 місяці
2016 року виконано на 115,1%.
Фактично надійшло 966455,79
грн., що на 14,9%, або на
168789,66 грн. менше, ніж за
відповідний період минулого року.
На зменшення надходжень вплинуло погашення заборгованості
у 2015 році у сумі 250000,00 грн.
Наповнення бюджету - щоденна кропітка робота багатьох
служб. Міською радою та її виконавчими комітетом протягом
1 кварталу 2016 року вживались
активні заходи щодо мобілізації
надходжень до міського бюджету. В місті проводиться цілеспрямована робота по легалізації зайнятості, підвищенню рівня оплати
праці та погашенню заборгованості.
З цією метою органом місцевого самоврядування разом із
податковою інспекцією міста вживаються дієві заходи щодо мобілізації податків і зборів до місцевого бюджету, а саме:
- проведено 4 засідання комісії
з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних
виплат, на яких розглянуто питання щодо організації роботи по
ліквідації заборгованості із заробітної плати та підвищення заробітної плати на 6 підприємствах
міста та у 7 фізичних осіб: ТОВ
“Югенергомашторг”, ПП “Авікс
груп”, ФОП Капустіна Т.В., ФОП
Кюрчев С.І. та інші. Основною
причиною недотримання належного рівня оплати праці, як зазначили суб`єкти господарювання, є
залучення працівників до роботи
з неповним робочим днем через
зменшення обсягів робіт. За результатами роботи комісії погашено заборгованість із заробітної плати 3 млн. 838,7 тис. грн., у
т.ч. по КП “Бердянськводоканал”;
- проведено 9 семінарів з керівниками підприємств та фізичними особами - підприємцями по
роз’ясненню норм Закону України “Про зайнятість населення” та
діючого трудового законодавства, питома вага підприємств, які
нараховують заробітну плату
нижче мінімальної, зменшилась
на 27,5%;

- постійно проводиться моніторинг орендарів землі на предмет виконання умов договорів
щодо своєчасної оплати оренди
землі. В результаті оперативної
роботи погашено боргів на суму
172,2 тис. грн.;
- проводиться робота по укладанню додаткових угод з урахуванням нових ставок та нової грошової оцінки землі. Додаткові нарахування склали 310,2 тис. грн.
Управлінням комунальної
власності сумісно з юридичним
управлінням постійно проводиться претензійно-позовна робота з
орендарями-боржниками, що
призводить до сплати орендарями заборгованості за попередні
роки.
За результатами проведеної
роботи щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету з початку 2016 року до бюджету додатково надійшло:
- за рахунок легалізації зайнятості та збільшення розміру заробітної плати – 52,0 тис. грн.;
- за рахунок декларування доходів громадян, які самостійно
обробляють земельні ділянки
(паї), - 18,2 тис. грн.
Протягом 1 кварталу 2016 року
в результаті проведеної роботи по
скороченню податкового боргу по
платниках податків, зареєстрованих у м. Бердянську, до місцевого бюджету надійшло 1244,5 тис.
грн., у тому числі плати за землю
– 994,7 тис. грн., податку на доходи фізичних осіб – 249,8 тис. грн.
Проведено 34 планові та позапланові документальні перевірки,
з них 25 по юридичних особах та
9 по фізичних особах м. Бердянська.
За результатами перевірок донараховано податку на доходи
фізичних осіб до місцевого бюджету у сумі 24,8 тис. грн., яка
повністю надійшла до бюджету.
Видатки загального фонду
бюджету за 1 квартал 2016 року
становили 178534002,59 грн.
Видаткову частину бюджету
виконано на 86,0% до уточненого плану на 1 квартал 2016 року,
що на 74138488,48 грн., або 71,0 %
більше в порівняні з аналогічним
періодом 2015 року.
За функціональною структурою
видатки спрямовано: на освіту –
41492193,53 грн. (23,2%), охорону здоров’я – 22913329,78 грн.
(12,8%), культуру і мистецтво –
3733752,48 грн. (2,1%), фізичну
культуру і спорт – 1317861,08
грн. (0,7%), органи місцевого самоврядування – 6434224,92 грн.
(3,6%), соціальний захист та соціальне
забезпечення
–
98111406,06 грн. (55,0%). Загалом видатки на ці галузі склали
174002767,85 грн., або 97,5% видатків загального фонду бюджету, що більше на 72,6%, або
73161730,49 грн. від суми видатків за 1 квартал 2015 року.
В порівняні з аналогічним періодом 2015 року видатки на освіту

збільшились на 7482945,05 грн.,
або на 22,0%, видатки на охорону здоров’я зросли на 1990814,21
грн., або на 9,5%, на культуру використано більше на 183520,17
грн., або на 5,2%, видатки на
фізичну культуру і спорт зросли на 171692,29 грн., або на
15,0%, видатки на органи місцевого самоврядування збільшились на 857311,43 грн., або на
15,4%, видатки на соціальний
захист та соціальне забезпечення зросли на 62475447,34 грн.,
або на 175,3%.
На благоустрій міста витрачено 3558092,75 грн., у т.ч.
- освітлення вулиць міста –
1434687,85 грн.,
- утримання та поточний ремонт зелених насаджень – 748310
грн.,
- зимове утримання доріг –
76357,01 грн.,
- придбання протиожеледних
матеріалів – 97861,34 грн.,
- прибирання вулиць міста та
пляжів – 807691,49 грн.,
- утримання зливостоків –
70005,85 грн.,
- утримання насосних станцій
– 10519,37 грн.,
- вивіз стихійних звалищ –
57656,55 грн.,
- транспортування та спалювання природного газу на меморіалі „Вічний вогонь” – 25092,14
грн.,
- утримання кладовища –
213828,60 грн.,
- відлов та перевезення бродячих тварин – 16082,55 грн.
Видатки на експлуатацію каналізаційних систем становили
59066,00 грн.
Загалом на житлово-комунальне господарство за 1 квартал
2016 року спрямовано із загального фонду бюджету 3617158,75
грн. (2,0% видатків загального
фонду бюджету), що на 698581,19
грн., або на 23,9% більше проти
показника за аналогічний період
2015 року.
На засоби масової інформації
спрямовано 195345,29 грн.
(0,1%).
На транспорт, дорожнє господарство витрачено 333999,99 грн.
(0,2%), з них видатки на компенсаційні виплати на пільговий
проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів бюджету міста – 333999,99 грн.
Видатки на заходи з організації
рятування на водах становили
253585,26 грн. (0,1%).
Інші видатки склали 131145,45
грн. (0,1%), з них відшкодування
частини кредитів, отриманих
ОСББ на впровадження заходів
з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, – 74797,27 грн.,
заходи програми з управління комунальним майном територіальної громади – 32648,08 грн., перевезення молоді і дітей-інвалідів
– 23700,10 грн.
На виплату заробітної плати з

нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за 1 квартал 2016
року спрямовано 55505707,87
грн., або 87,8% від уточненого
плану на 1 квартал 2016 року. У
порівнянні з аналогічним періодом
2015 року видатки на виплату
заробітної плати з нарахуваннями більше на 10519447,38 грн.,
або на 23,4 відсотка. Збільшення
видатків відбулось у зв’язку із
підвищенням розмірів мінімальної заробітної плати, підвищенням
посадових окладів (тарифних
ставок, ставок заробітної плати)
працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015
№1013 “Про упорядкування
структури заробітної плати, особливості проведення індексації та
внесення змін до деяких нормативно-правових актів”, переведенням професійно-технічних
закладів у 2016 році на фінансування із місцевих бюджетів.
На медикаменти перераховано 352320,58 грн., або 28,4% від
уточненого плану видатків, що на
758672,99 грн., або на 68,3% менше показника за 1 квартал 2015
року. Зменшення показника
відбулось у зв’язку з тим, що у
складі видатків 1 кварталу 2015
року проведено погашення кредиторської заборгованості за
2014 рік.
На харчування з міського
бюджету направлено 2837325,75
грн., що становить 75,6% до планових призначень, що на
467114,06 грн., або на 19,7%
більше у порівнянні з відповідним
періодом 2015 року. Збільшення
видатків відбулось у зв’язку із
збільшенням загальної чисельності дітей, у т.ч. пільгових категорій, у дошкільних та загальноосвітніх закладах міста, а також
впровадженням поліпшеного дворазового харчування з 29 лютого 2016 року в госпітальному та
стаціонарних відділеннях КУ БМР
“Бердянське територіальне медичне об’єднання”.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 14581140,99 грн., що складає
80,6 % від уточненого плану на
1 квартал 2015 року та на
548080,95 грн., або на 3,6% менше,
ніж за аналогічний період 2015 року.
На соціальне забезпечення
витрачено 99181537,75 грн., або
91,8% від планових показників, що
на 63382279,36 грн., або на 177,0%
більше, ніж за 1 квартал 2015 року,
в т.ч. на виплату пенсій і допомог
спрямовано 93889,53 грн., на стипендії спрямовано 1282831,00 грн.,
інші виплати населенню становили 97804817,22 грн.
Протягом 1 кварталу 2016 року
на виконання державних програм
соціального захисту та соціального забезпечення населення за
рахунок субвенцій з державного
бюджету спрямовано: на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам
з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги
дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу – 27946393,48
грн.; на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях за принципом
«гроші ходять за дитиною» –
227866,62 грн.; на надання пільг
та житлових субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового
сміття та рідких нечистот 68264436,16 грн., на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
– 241692,89 грн.
Резервний фонд: видатки у
1 кварталі 2016 року за рахунок
коштів резервного фонду не проводились.
Дебіторська заборгованість
станом на 01.04.2016 року по загальному фонду бюджету складає 77119,04 грн. Заборгованість
виникла по виплаті компенсації

установам середнього заробітку
працівників, призваних на
військову службу під час мобілізації (18053,04 грн.), по передплаті за договорами, укладеними
в межах термінів, визначених постановою КМУ від 23.04.2014 р.
№117 (59066,00 грн.). Проти даних звіту на 01.01.2016 року заборгованість збільшилась на
69492,36 грн.
Кредиторська заборгованість
по загальному фонду бюджету
станом на 01.04.2016 року з
початку року збільшилась на
29696472,05 грн. і на звітну дату
складає 59468434,31 грн. Заборгованість склалася з причин
недостатнього фінансування
пільг, субсидій та компенсацій
з
державного
бюджету
(59467434,31 грн.) та у зв’язку
з припиненням підприємницької діяльності кредитора (1000
грн.), у т.ч. заборгованість минулих років – 588528,44 грн.
Спеціальний фонд бюджету
За 1 квартал 2016 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 6245719,19 грн., у
тому числі:
- екологічний податок –
99180,28 грн.;
- надходження від пайової
участі – 2136,00 грн.;
- надходження від продажу
землі – 313,00 грн.;
- цільовий фонд – 4584,50 грн.;
- грошові стягнення за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої
діяльності – 374095,31 грн.
Власні надходження бюджетних установ за січень-березень
2016 року надійшли у сумі
5746178,10 грн.
Видатки спеціального фонду
міського бюджету за 1 квартал
2016 року склали 5194918,61 грн.,
що на 1226255,78 грн., або на
30,9% більше в порівнянні з
січнем-березнем 2015 року.
Видатки бюджету розвитку становили 50551,00 грн.:
- придбання обладнання и предметів довгострокового користування закладами культури (комп’ютерна техніка, звукова апаратура, музичні інструменти, шафи
для фондосховищ) - 50551,00 грн.
До бюджету розвитку передано із загального фонду бюджету
50551,00 грн.
Видатки за рахунок власних
надходжень бюджетних установ
здійснені на суму 5144367,61 грн.,
з них заробітна плата з нарахуваннями – 1068521,75 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 87670,25 грн., медикаменти – 995605,55 грн., продукти
харчування – 1505430,59 грн.,
придбання предметів, матеріалів,
оплата послуг (крім комунальних), відрядження, інші поточні
видатки – 1090728,22 грн., капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 396411,25 грн.
Видатки за рахунок коштів
цільового фонду за 1 квартал
2016 року не проводились.
Дебіторська заборгованість по
спеціальному фонду бюджету з
початку року збільшилась на
4950,24 грн. і станом на 01.04.2016
року складає 244015,44 грн. Заборгованість виникла по виплаті
компенсації установам середнього заробітку працівників, призваних на військову службу під
час мобілізації (3531,44 грн.), по
оплаті орендарів за енергоносії та
інші послуги (1418,80 грн.), внаслідок передплати у межах
термінів, визначених вимогами
Постанови КМУ від 27.12.2001
№ 1764 - невиконання підрядником робіт об’єкта “Капітальний
ремонт бульвару Гайдара м. Бердянська”, триває претензійно-позовна робота (239065,20 грн.).
Кредиторська заборгованість
по спеціальному фонду бюджету
станом на 01.04.2016 року з початку року не змінилась і на
звітну дату складає 75642,21 грн.
– заборгованість минулих років,
яка виникла при здійсненні видатків за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів.
Начальник
фінансового управління
Н.М. БОЧКОВА.
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До відома споживачів послуг з вивезення твердих
побутових відходів, які надає фізична особа – підприємець Рогожинар О. В. для населення та підприємств,
установ усіх форм властності міста Бердянська!

До відома споживачів послуг з вивезення твердих
побутових відходів, які надає фізична особа –
підприємець Бауєр А. В. для населення та підприємств,
установ усіх форм властності міста Бердянська!

До відома споживачів послуг з вивезення твердих
побутових відходів, які надає фізична особа –
підприємець Бауєр О. А. для населення та підприємств,
установ усіх форм властності міста Бердянська!

У зв’язку з наміром ФОП Рогожинар О. В. здійснити зміну
діючого тарифу, згідно з вимогами чинного законодавства надається наступна інформація:
- загальний розмір тарифу та його структура;
- періодичність та строки надання послуг;
- обґрунтування причин зміни тарифу.
Зауваження та пропозиції у письмовому вигляді надавати
до 21.07.2016 року
за адресою: м. Бердянськ, вул. Мічуріна, 85а-46, контактна
особа: фізична особа - підприємець Рогожинар Олег Васильович, телефон для довідок: 066 0810645.

У зв’язку з наміром ФОП Бауєр А. В. здійснити зміну діючого
тарифу, згідно з вимогами чинного законодавства надається
наступна інформація:
- загальний розмір тарифу та його структура;
- періодичність та строки надання послуг;
- обґрунтування причин зміни тарифу.
Зауваження та пропозиції у письмовому вигляді надавати
до 21.07.2016 року
за адресою: м. Бердянськ, вул. Чернишевського, б.107-1, контактна особа: фізична особа - підприємець Бауєр Андрій Валерійович, телефон для довідок: 066 0810645.

У зв’язку з наміром ФОП Бауєр О. А. здійснити зміну діючого
тарифу, згідно з вимогами чинного законодавства надається
наступна інформація:
- загальний розмір тарифу та його структура;
- періодичність та строки надання послуг;
- обґрунтування причин зміни тарифу.
Зауваження та пропозиції у письмовому вигляді надавати
до 21.07. 2016 року
за адресою: м. Бердянськ, вул. Чернишевського, б.107-1, контактна особа: фізична особа - підприємець Бауєр Олена Андріївна, телефон для довідок: 066 0810645.

Загальний розмір тарифу та його структура

Загальний розмір тарифу та його структура

Загальний розмір тарифу та його структура

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Статті витрат

Вартість, Розмір таригрн./рік
фу, грн./м3
Прямі витрати
1101701,70
36,81
Прямі витрати на оплату праці 192627,72
6,43586
Інші прямі витрати
65339,32
2,18298
Загальновиробничі витрати
131879,17
4,40606
Адміністративні витрати
95572,76
3,19307
Витрати на збут послуг
25712,64
0,85606
Всього витрат
1612833,31
53,88
Рентабельність для населен- 193540,00
6,47
ня та інших споживачів 12
Всього тариф
1806373,31
60,35

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Періодичність та строки надання послуг
№ Споживач
з/п
1. Населення

Пора року
Весна, літо, зима
Осінь

2.

П і д п р и є м - Весна, літо, зима
ства, установи
Осінь

Дні тижня

Вартість, Розмір тарифу, грн./м3
грн./рік
Прямі витрати
1207713,65
45,2672
Прямі витрати на оплату 132499,2
6,1792
праці
Інші прямі витрати
44943,72
2,0943
Загальновиробничі витрати
124442,57
5,7988
Адміністративні витрати
80745,67
3,7626
Всього витрат
1590344,81
74,107
Рентабельність для населен- 190841,37
8,893
ня та інших споживачів 12
Всього тариф
1781186,19
83,00
Статті витрат

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Періодичність та строки надання послуг

Періодичність та строки надання послуг
Час

Щоденно,
крім вихідних
Щоденно,
6.00 –
крім вихідних 15.00
Щоденно,
крім вихідних
Щоденно,
крім вихідних

Обґрунтування причин зміни тарифів
Діючий тариф було погоджено рішенням виконкому від
02.02.2010 року №38, тобто не переглядався 6 років.
Вказаним рішенням було погоджено тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надає фізична особа –
підприємець Рогожинар О. В., – 28,29 грн./м3.
За період дії цього тарифу відбулося значне зростання фактичної собівартості послуг з вивезення твердих побутових
відходів за рахунок різних об’єктивних факторів, насамперед:
- зростання на 229,9% вартості послуг перевізника по вивезенню ТПВ з витратами на паливо (А-92) (з 9,70 грн./м3 до 32,03
грн./м3);
- зростання на 258,9% вартості мастильних матеріалів (з 0,69
грн./м3 до 2,48 грн./м3);
- збільшення на 189,8% використання автошин (з 0,69 грн./мз
до 2,00 грн/мз);
- збільшення на 130,8% використання акумуляторних батарей
(з 0,13 грн./мз до 0,30 грн./мз).
Всі ці економічні фактори призвели до того, що діючий тариф
на послуги з вивезення твердих побутових відходів на сьогодні
є збитковим і покриває планову собівартість витрат економічно
обґрунтованого тарифу на 52,5%.
Це, в свою чергу, унеможливлює нормальну виробничу
діяльність ФОП Рогожинар О. В. та впливає на якість послуг.
Коригування діючого тарифу здійснено у відповідності з вимогами “Порядку формування тарифів на послуги по вивозу побутових відходів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2006 р. № 1010 із змінами.

№ Споживач
з/п
1. Населення

Пора року

Дні тижня

Весна, літо, зима
Осінь

2.

П і д п р и є м - Весна, літо, зима
ства, установи
Осінь

Вартість, Розмір тарифу, грн./м3
грн./рік
Прямі витрати
890008,44
41,4719
Прямі витрати на оплату 120916,08
5,634355
праці
Інші прямі витрати
41014,74
1,91117
Загальновиробничі витрати
150593,3
7,017232
Адміністративні витрати
85490,52
3,983622
Витрати на збут послуг
29382,88
1,389161
Всього витрат
1317405,96
61,39
Рентабельність 12%
158088,72
7,366
Всього тариф
1475494,68
68,76
Статті витрат

Час

Щоденно,
крім вихідних
Щоденно,
6.00 –
крім вихідних 15.00
Щоденно,
крім вихідних
Щоденно,
крім вихідних

Обґрунтування причин зміни тарифів
Діючий тариф було погоджено рішенням виконкому від
02.02.2010 року №38, тобто не переглядався 6,0 років.
Вказаним рішенням було погоджено тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надає фізична особа –
підприємець Бауєр А. В., – 28,84 грн./м3.
За період дії цього тарифу відбулося значне зростання фактичної собівартості послуг з вивезення твердих побутових
відходів за рахунок різних об’єктивних факторів, насамперед:
- зростання на 228,0% вартості послуг перевізника по вивезенню ТПВ з витратами на паливо (А-80) (з 10,41 грн./м 3 до
34,15 грн./м3);
- збільшення на 187,5% використання автошин (з 0,48 грн./мз
до 1,38 грн/мз);
- збільшення на 133,3% використання акумуляторних батарей
(з 0,12 грн./мз до 0,28 грн/мз).
Всі ці економічні фактори призвели до того, що діючий тариф
на послуги з вивезення твердих побутових відходів на сьогодні
є збитковим і покриває планову собівартість витрат економічно
обґрунтованого тарифу на 38,9%.
Це, в свою чергу, унеможливлює нормальну виробничу
діяльність ФОП Бауєр А.В. та впливає на якість послуг.
Коригування діючого тарифу здійснено у відповідності з вимогами “Порядку формування тарифів на послуги по вивозу побутових відходів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2006 р. № 1010 із змінами.

№ Споживач
з/п
1. Населення

Пора року

Дні тижня

Весна, літо, зима
Осінь

2.

П і д п р и є м - Весна, літо, зима
ства, установи
Осінь

Час

Щоденно,
крім вихідних
Щоденно,
6.00 –
крім вихідних 15.00
Щоденно,
крім вихідних
Щоденно,
крім вихідних

Обґрунтування причин зміни тарифів
Діючий тариф було погоджено рішенням виконкому від
15.12.2009 року №642, тобто не переглядався 6,5 року.
Вказаним рішенням було погоджено тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надає фізична особа –
підприємець Бауєр О. А., – 32,85 грн./м3.
За період дії цього тарифу відбулося значне зростання фактичної собівартості послуг з вивезення твердих побутових
відходів за рахунок різних об’єктивних факторів, насамперед:
- зростання на 219,8 вартості послуг перевізника по вивезенню ТПВ з витратами на паливо (А-92) (з 11,52 грн./м3 до 36,85
грн./м 3);
- зростання на 258,2% вартості мастильних матеріалів (з 0,79
грн./м 3 до 2,83 грн./м3);
- збільшення на 190,4% використання автошин (з 0,52 грн./мз
до 1,51 грн/мз).
Всі ці економічні фактори призвели до того, що діючий тариф
на послуги з вивезення твердих побутових відходів на сьогодні
є збитковим і покриває планову собівартість витрат економічно
обґрунтованого тарифу на 53,5%.
Це, в свою чергу, унеможливлює нормальну виробничу
діяльність ФОП Бауєр О. А. та впливає на якість послуг.
Коригування діючого тарифу здійснено у відповідності з вимогами “Порядку формування тарифів на послуги по вивозу побутових відходів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2006 р. № 1010 із змінами.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Пяточная шпора – сомнительное “украшение” для наших ног
В клинику ортопедии и спортивной травмы Запорожской областной больницы пациенты обращаются с разными
проблемами, но с единой целью – снова свободно двигаться без боли и радоваться жизни. Наталью Борисовну,
жительницу Запорожской области, этого счастья лишила пяточная шпора.
Ïðåññ-ñëóæáà
Çàïîðîæñêîé
îáëàñòíîé áîëüíèöû

Коллектив РКП «Маяк» глубоко скорбит в связи со смертью
ветерана предприятия

ХОВАНЕЦ
Неонилы Ивановны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Â.². ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÎ
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:
Æ.Î. ÂÀÑÈËÜ×ÈÊ (ãîëîâà Áåðäÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè), À.À. ÆÀÄÀÍ
(âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð-ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà),
C.Â.Ò²ÒÎÂÀ (â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð), Î.Î.ÕÎËÎÄ (секретар Бердянської міської ради).

Пяточная шпора – это костный нарост, который образуется на стопе в месте крепления
сухожилий. Такой острый шип
давит на мягкие ткани, вызывая воспаление и мучительную
боль. Ощущение, будто ходишь
по гвоздям, запрет на любимую
обувь – все это до боли знакомо
каждому, кто страдает от пяточных шпор. А по статистике таких
не так уж и мало. Наталья Борисовна до недавнего времени
тоже входила в их число.
Женщина рассказывает, что
от пяточных шпор мучилась не
один год. Пробовала победить
воспаление с помощью физиотерапии, всевозможных лекарств и народных средств, но

они не решали проблему, а
только притупляли боль в суставе. Собственный дом в селе,
хозяйство, работа – жить в
прежнем ритме становилось
все труднее. Однажды Наталье Борисовне подсказали обратиться в клинику ортопедии и спортивной травмы –
одну из лучших в Украине.
После консультации диагноз
“пяточная шпора” подтвердился – на рентгеновском снимке костный нарост был четко
виден. На приеме специалисты клиники объяснили женщине: методы, на которые она
возлагала надежды, эффективны только в самом начале
заболевания. А так как Наталье Борисовне пяточная шпора не один год мешает нормально жить, операция была
единственным верным решением. Более того, медлить с

вмешательством было ни в
коем случае нельзя.
“Удалить шпору пациентке
нужно было как можно скорее.
У нее был огромный риск отрыва ахиллова сухожилия в
месте прикрепления к пяточной кости. Если бы мы не провели лечение, наросты становились бы все больше. Поэтому, чтобы не допустить сложной рискованной операции по
восстановлению ахиллова сухожилия, мы приняли решение
не терять времени и удалить
шпору”, — комментирует
Иван Забелин, заведующий
клиникой ортопедии и
спортивной травмы.
Во время вмешательства ортопеды клиники с помощью малотравматичных методик удалили образовавшийся нарост, поэтому теперь ничего не помешает Наталье Борисовне нормаль-

Äóìêè àâòîð³â ïóáë³êàö³é íå îáîâ’ÿçêîâî â³äîáðàæàþòü òî÷êó çîðó
ðåäàêö³¿. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü âèêëàäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäàºòüñÿ íà àâòîðà. Çà çì³ñò ðåêëàìè â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü.
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ — Áåðäÿíñüêà ì³ñüêà òà ðàéîííà ðàäè, òðóäî- Ðóêîïèñè àâòîðàì íå ïîâåðòàþòüñÿ. Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè — ëèøå íà
ñòîð³íêàõ ãàçåòè.
âèé êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè "Ï³âäåííà çîðÿ".
Ãàçåòó íàáðàíî ³ çâåðñòàíî ó êîìï‘þòåðíîìó öåíòð³ ðåäàêö³¿ ãàçåòè
ÂÈÄÀÂÅÖÜ — ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ï³âäåííà çîðÿ».
«Ï³âäåííà çîðÿ», íàäðóêîâàíî — ó ïîë³ãðàô³÷íîìó öåíòð³ ðåäàêö³¿.
Çàðåºñòðîâàíî êîì³òåòîì ³íôîðìàö³¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëäåðæàäì³- Ãàçåòà âèõîäèòü ó ÷åòâåð ³ ñóáîòó.
í³ñòðàö³¿ 23.07.1998 ð. Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ñåð³ÿ ÇÇ ¹ 290. Ñïîñ³á äðóêó — îôñåòíèé. Óìîâíèé äðóêîâàíèé àðêóø — 1

но двигаться. Сейчас пациентка
чувствует себя намного лучше
и уже планирует лечение пяточной шпоры на второй ноге.
Пока она передвигается на костылях (так положено после операции), но через две недели женщина в полной мере ощутит эффект от лечения.
Может быть, на обуви шпоры
и выглядят эффектно, но для
наших ног это сомнительное
“украшение”. Наталья Борисовна вспоминает, сколько ей пришлось пройти из-за пяточной
шпоры: десятки сеансов болезненных процедур, капельницы,
напрасные курсы лечения, которые приносили лишь кратковременное облегчение. Желаемый результат – возможность жить как все, работать и
не страдать от боли ей принесла операция в клинике ортопедии и спортивной травмы.

Íàøà àäðåñà: 71108 ì. Áåðäÿíñüê,
Ìåë³òîïîëüñüêå øîñå, 19
Òåëåôîíè: 4-84-01, 2-35-60, 2-30-61.
E-mail: nsdawn@berdyansk.net
web-ñòðàíèöà: pivdenka.berdyansk.net
²íäåêñ 61240. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Íîìåð ï³äïèñàíî
äî äðóêó 8 ëèïíÿ 2016 ðîêó î 13.00.
Çàì. ¹ 24. Òèðàæ òèæíÿ 29452 ïðèì.

