Гаряча лінія та День відкритих дверей будуть проведені відділенням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

4 стор.

Управління комунальної власності Бердянської
міської ради оголошує конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності.

4 стор.

Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради
про затвердження Порядку проведення розрахунку
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян міським транспортом в режимі маршрутного таксі.
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16 березня 2014 року – День працівників житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування населення
Шановні працівники та ветерани
житлово-комунального господарства
та побутового обслуговування населення!
Бердянська міська рада, виконавчий комітет вітають вас
з професійним святом – Днем
працівників житлово-комунального господарства
і побутового обслуговування населення!
16 березня в Україні відзначається професійне свято працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
Немає іншої галузі, яка була б так тісно пов’язана із забезпеченням
комфортних умов проживання городян, забезпеченням життєдіяльності
підприємств та організацій.
Благополуччя кожного будинку, кожної сім’ї багато в чому залежить
від надійності цієї сфери, від професіоналізму та відповідальності працюючих у ній людей. Ви створюєте основу для гідного життя бердянців, впроваджуєте програми з соціального розвитку та благоустрою, забезпечуєте життєздатність всієї міської інфраструктури.
Бажаємо вам успіхів у досягненні поставлених пріоритетних завдань, стабільної, плідної роботи! Доброго здоров’я і благополуччя вам, вашим рідним і
близьким, гарного святкового настрою!
Міський голова
О.А.БАКАЙ.

Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

Бердянська районна рада,
районна державна
адміністрація вітають
з професійним святом –
Днем працівників житловокомунального господарства
і побутового обслуговування
населення – працівників галузі!
Ваша праця забезпечує життєво
важливі потреби громадян і належне функціонування всіх галузей
господарства. У вас багато роботи, але сподіваємося, що ваше
відповідальне ставлення до справи буде запорукою розвитку житлово-комунального комплексу.
Міцного вам здоров’я, злагоди у
сім’ях, добробуту і благополуччя.
Голова
Голова
Бердянської
Бердянської районної
районної ради державної адміністрації
С.М.ФРОЛОВ. В.П.ЧЕПУРНИЙ.

18 березня 2014 року – День працівника
податкової та митної справи України
Шановні працівники податкової
та митної справи України!
Бердянська міська рада, виконавчий комітет
вітають вас з професійним святом - Днем працівника податкової та митної справи України!
Значення вашої діяльності та вірності службовому обов’язку важко переоцінити, тому що податкова
та митна служби забезпечують стабільний і
поступальний економічний розвиток України.
Завдяки вашому високому професіоналізму та сумлінній праці виконується оперативне надходження податків і зборів до
бюджетів усіх рівнів, регулюється зовнішньоторговельна діяльність.
Переконані, що ви гідно виконуватимете
свої обов’язки в ім’я законності, представляючи інтереси держави в різних галузях економіки.
З нагоди професійного свята щиро бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, добробуту і
подальшої плідної діяльності на благо Бердянська і всієї України!
Міський голова
О.А.БАКАЙ.

Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

Александр ПЕКЛУШЕНКО:
«Когда и какими будут
выборы? Многое будет
зависеть от каждого из нас!»

Лидер бердянских социалистов
Владимир БЕЗВЕРХИЙ:
“Моя гражданская позиция однозначна:
сохранить целостную Украину”

12 марта председатель Запорожской областной организации Партии регионов на встрече с активом Партии
регионов обозначил вопросы, которые необходимо
вынести на широкую общепартийную дискуссию накануне проведения съезда ПР.

Не много сегодня найдется людей, которые не говорили
бы о политике. Спрятаться от нее невозможно.

Ирина ГАВРИЛОВА
- Ñúåçä Ïàðòèè ðåãèîíîâ
ñíîâà ïåðåíåñåí. Ìíîãèå, â òîì
÷èñëå è Âû ëè÷íî, ãîâîðèëè î
òîì, ÷òî Ïàðòèÿ äîëæíà èçìåíèòüñÿ. Êàêèå âîïðîñû äîëæíû áûòü âûíåñåíû íà îáùåïàðòèéíóþ äèñêóññèþ?
- ß ìíîãî ãîâîðèë è åùå ðàç
ïîâòîðÿþ: ìû äîëæíû áûòü ïàðòèåé ñ ÷åòêîé ïîëèòè÷åñêîé ïëàòôîðìîé. Íà ñàìîì äåëå ïîëèòè÷åñêèõ ïëàòôîðì íå òàê óæ ìíîãî.
Åñòü êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïëàòôîðìà, ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ, ñîöèàëäåìîêðàòè÷åñêàÿ, äåìîêðàòè÷åñêàÿ, ëèáåðàëüíàÿ, ðàäèêàëüíàÿ,
êîíñåðâàòèâíàÿ ïëàòôîðìû. Òî
åñòü ó íàñ äîëæåí áûòü ïîëèòè÷åñêèé áàçèñ. Ëè÷íî ìîå ìíåíèå
– ìû äîëæíû áûòü ïàðòèåé ëèáåðàëüíîé íàïðàâëåííîñòè. Íî ñàìîå ãëàâíîå – ìû, ïîëèòèêè, äîëæíû áûòü ïðîäîëæåíèåì ÷àñòè
íàøåãî îáùåñòâà, êîòîðàÿ ðàçäåëÿåò öåëè è çàäà÷è íàøåé ïàðòèè.
Èìåííî ñåé÷àñ íóæíî äîéòè íå
òîëüêî äî êàæäîãî ïàðòèéöà, à è
äî êàæäîãî èçáèðàòåëÿ. ß óâåðåí,

÷òî ìíîãèå ñêàæóò ìíå ëè÷íî è â
àäðåñ íàøåé ïàðòèè ìíîãî “ñóðîâîé” ïðàâäû. Â ýòîò ðàç ìàëî áóäåò óñëûøàòü “ñóðîâóþ” ïðàâäó.
Íàäî íàéòè ñëîâà, êîòîðûå âåðíóò äîâåðèå ê òåì, êòî ñåé÷àñ ñòîèò â ðóêîâîäñòâå ïàðòèè, èëè íàéòè íîâûõ ëèäåðîâ. Òðåòüåãî íå
äàíî.
- Ñåðãåé Òèãèïêî óæå çàÿâèë,
÷òî ïàðòèÿ äîëæíà èçáàâèòüñÿ
îò ÷ðåçìåðíîãî âëèÿíèÿ áèçíåñìåíîâ è îëèãàðõîâ. Âû ñîãëàñíû ñ ýòèì ïðåäëîæåíèåì?
- ß áû î÷åíü õîòåë, ÷òîáû ìíå
îáúÿñíèëè, ãäå êîí÷àåòñÿ áèçíåñìåí è íà÷èíàåòñÿ îëèãàðõ. Íàïðèìåð, åñëè îí íà÷èíàåòñÿ ïîñëå
öèôðû â ìèëëèàðä èëè ïîñëå íàëè÷èÿ 12 èíòåðíåò-èçäàíèé è 15 ãàçåò? Íà ñàìîì äåëå, ýòî åñòü
“ñòðàøèëêè”, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè î÷åíü óâàæàåìûå ëþäè – ïîëèòòåõíîëîãè, è ýòèìè “ñòðàøèëêàìè” ïóãàþò ëþäåé.
Âî âñåì ìèðå ê ëþäÿì, êîòîðûå ñìîãëè çàðàáîòàòü äåíüãè, îò-

åãîäíÿ òî, ÷òî ïðîèñõîäèò
â Êðûìó, êàñàåòñÿ êàæäîãî èç íàñ. Êàê è òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî íà Ìàéäàíå, êóäà âûïëåñíóëñÿ
íàðîäíûé ãíåâ. Ãíåâ ëþäåé, êîòîðûå óæå íå ìîãëè æèòü â ÷óäîâèùíî êîððóìïèðîâàííîé ñòðàíå, ãäå
íè÷åãî íåëüçÿ áûëî ðåøèòü áåç
âçÿòêè, “áëàãîäàðíîñòè”, “îòêàòà”.
Îò ïîëó÷åíèÿ ýëåìåíòàðíîé
ñïðàâêè äî ðåøåíèÿ î áþäæåòíîì
ôèíàíñèðîâàíèè êàêîãî-íèáóäü
æèçíåííî íåîáõîäèìîãî îáúåêòà.
Ðàçâå ìû çíàëè åùå íåñêîëüêî ëåò
íàçàä ñëîâî “îòêàò” èëè îáðîê, è
êîøìàð íàøåãî âðåìåíè - “ñìîòðÿùèé”? È ýòîò òþðåìíûé æàðãîí
áûë íàïîëíåí ñîâåðøåííî êîíêðåòíûì ñîäåðæàíèåì: ñáîðîì ñ
òåððèòîðèé êîëîññàëüíûõ ñóìì,
êîòîðûå øëè ìèìî áþäæåòà â
ïîëüçó âåðõóøêè âëàñòè. Ðåçóëüòàò ýòîé, ñ ïîçâîëåíèÿ ñêàçàòü,
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, èçâåñòåí êàæäîìó èç íàñ. Çà ïîñëåäíèå
10 ëåò îäíà èç ðàçâèòûõ ñòàí Åâðîïû î÷óòèëàñü íà ãðàíè áàíêðîòñòâà. Íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêîãî,
íî è ïîëèòè÷åñêîãî. À âåäü ñêîëüêî áûëî òðåâîæíûõ “çâîíî÷êîâ”:
ïðîòåñòû øàõòåðîâ, ÷åðíîáûëüöåâ, àôãàíöåâ… Îäíè áåçóäåðæíî áîãàòåëè, íå çíàÿ, êàê åùå âûäåëèòüñÿ ñðåäè “ñâîèõ” - íîâûõ
Ñ

íîñÿòñÿ ñ óâàæåíèåì. Âî âñåì
ìèðå ñóùåñòâóþò öåëûå ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû, êîòîðûå “çàìàíèâàþò” ëþäåé ñ äåíüãàìè. Ðàçóìååòñÿ, ÷òîáû ïðè ýòîì äåíüãè
èìåëè íå êðèìèíàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå. È ìû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî áîãàòûé ÷åëîâåê – ýòî íå
áóðæóé, êóðÿùèé ñèãàðó, à ÷åëîâåê, êîòîðûé òðóäèòñÿ ïî 24 ÷àñà â
ñóòêè. È âîïðîñ çàêëþ÷àåòñÿ íå â
òîì, ÷òî åìó ÷åãî-òî ìàëî, à â òîì,
÷òî â áèçíåñå, â ïîëèòèêå, â ëþáîé
êàðüåðå ñóùåñòâóåò ïðèíöèï: åñëè
îñòàíîâèëñÿ – îòñòàë, îòñòàë – ñîøåë ñ äèñòàíöèè, ñîøåë ñ äèñòàíöèè – óñòóïèë äîðîãó äðóãèì, è, ê
ñîæàëåíèþ, êàê çà÷àñòóþ áûâàåò
– õóäøèì, ÷åì òû ñàì.
Õîòÿ, ÷åñòíî âàì ñêàæó – ÿ íå
ïîíèìàþ áîãàòûõ è î÷åíü áîãàòûõ ëþäåé, êîòîðûå èäóò â ïîëèòèêó. Çíà÷èòåëüíî ïðîùå è ëîãèñòè÷íåé ôèíàíñèðîâàòü ïàðòèè, ôèíàíñèðîâàòü ñâîèõ ëîááèñòîâ, êàê
ýòî äåëàåòñÿ â öèâèëèçîâàííûõ
ñòðàíàõ. È òàêèì îáðàçîì êàæäûé
áóäåò çàíèìàòüñÿ ñâîèì äåëîì.
(Окончание на 3-й стр.)

ìèëëèîíåðîâ è ìèëëèàðäåðîâ,
äðóãèå òàê æå áåç-óäåðæíî ñêàòûâàëèñü â ïðîïàñòü áåäíîñòè. Íàðîä ãîâîðèë, ÷òî âåðõè íå òàê óïðàâëÿþò ñòðàíîé, à åãî íå óñëûøàëè íè ñ ïåðâîãî ðàçà, íè ñî âòîðîãî, à òîëüêî ñåé÷àñ – ñ òðåòüåãî!
È òå, êòî íàìè òàê áåçäàðíî óïðàâëÿë, äàë ïîâîä è Ðîññèè, è ñîñåäÿì ïî Åâðîïå äóìàòü, ÷òî ñ ýòîé
ñòðàíîé ìîæíî óæå äåëàòü âñå, ÷òî
óãîäíî. Âîò è äåëàþò. “Ñòàðøèé
áðàò”, ïîïðàâ âåêîâûå òðàäèöèè
äðóæáû è äîáðîñîñåäñòâà, çàáûâ,
êàê Óêðàèíà è Ðîññèÿ â îäíîì
ñòðîþ ñóìåëè ïîáåäèòü ôàøèçì,
ïî æèâîìó îòðûâàåò îò Óêðàèíû
Êðûì. Åâðîïåéñêèå ñîñåäè - ïåðåäîâûå ñòðàíû - õîòÿò ñîõðàíèòü
Óêðàèíó êàê ïëàöäàðì äëÿ ðåøåíèÿ ñâîèõ âîïðîñîâ. Âåäü çåìëè
íàøè íå ïîòåðÿëè ïðèâëåêàòåëüíîñòè, ðûíîê òðóäà îáøèðåí è äåøåâ. Åùå âñå ýêîëîãè÷åñêè âðåäíûå ïðîèçâîäñòâà Åâðîïû áóäóò ó
íàñ. Îíà áóäåò ðàçâèâàòü ñâîþ èíäóñòðèþ è ñâîè ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, à ó íàñ çàêðîþòñÿ ìíîãèå
ïðåäïðèÿòèÿ, êàê ñäåëàëè ýòî â
íîâûõ ñòðàíàõ Åâðîñîþçà… È âñå
ýòî íå òàê óæ ñëîæíî ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî ñòðàíó óæå ðàçäèðàþò
âíóòðèíàöèîíàëüíûå ðàñïðè. Âåäü
íåêîãäà: ïàìÿòíèêè íàäî ðóøèòü,

ðóññêèé ÿçûê çàïðåùàòü, äåëèòü
áðîøåííîå áûâøèìè âîæäÿìè
äîáðî.
Õîòåë áû ñêàçàòü, ÷òî Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Óêðàèíû ïîñëåäîâàòåëüíî îòñòàèâàëà ïîñòåïåííîå ïîñòðîåíèå Åâðîïû ó ñåáÿ â
ñòðàíå. Ïî èíèöèàòèâå èìåííî
ÑÏÓ ðàçðàáàòûâàëèñü è ïðèíèìàëèñü ïîëîæåíèÿ Êîíñòèòóöèè 2004
ãîäà. Ñîöèàëèñòû íàñòàèâàëè íà
ïðîâåäåíèè ïîëèòè÷åñêîé ðåôîðìû è ðàñøèðåíèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
íà òîì, ÷òî ïðèðîäíûå ðåñóðñû è
çåìëÿ áûëè ñîñðåäîòî÷åíû â ðóêàõ ãîñóäàðñòâà.
(Окончание на 3-й стр.)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради 11 березня 2014 р.

Бердянська районна рада,
районна державна
адміністрація щиро вітають
депутата Запорізької
обласної ради, голову
Бердянської районної
державної адміністрації
ЧЕПУРНОГО
Володимира Павловича
народження!
з днем народже

ПОРЯДОК
проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян
міським транспортом в режимі маршрутного таксі

Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, творчого натхнення та достатку. Нехай у Вашому домі завжди панують взаєморозуміння та повага,
нехай стороною обходять усі негаразди і поруч завжди будуть
люблячі Вас рідні та близькі люди.
Хорошого Вам настрою, бадьорості духу та невичерпної енергії!

18 марта – День работников налогового
и таможенного дела Украины
Работникам налогового и таможенного дела
в г. Бердянске
Уважаемые товарищи!
Примите наши поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работников налогового
и таможенного дела Украины!
От всей вашей повседневной работы во
многом зависят экономическое состояние страны, благополучие нашего народа. Желаем вам, уважаемые товарищи, дальнейших успехов в вашей повседневной работе.
С уважением Бердянский Союз промышленников и
предпринимателей (работодателей).

Пряма телефонна лінія
18 березня 2014 року в районній раді за телефоном
4-73-11, з 11.00 до 12.00, працюватиме пряма телефонна
лінія голови Бердянської районної ради Ñòàí³ñëàâà Ìèêîëàéîâè÷à ÔÐÎËÎÂÀ з питань діяльності органів місцевого
самоврядування.
Бажаючі можуть звернутися письмово до районної ради за
адресою: 71100 ì. Áåðäÿíñüê, ïð. Ïåðåìîãè, 3, ç ïîì³òêîþ
íà êîíâåðò³ «Ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ».

Особистий прийом громадян
20 áåðåçíÿ 2014 ðîêó у приміщенні Луначарської сільської
ради, з 13.00 до 14.00, вестиме особистий прийом громадян
заступник голови Бердянської районної ради Æàííà Îëåêñàíäð³âíà Âàñèëü÷èê.

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
11 березня 2014 р.
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Про затвердження Порядку проведення
розрахунку компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян міським
транспортом в режимі маршрутного таксі
Керуючись вимогами Законів
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про автомобільний
транспорт”, постанов Кабінету
Міністрів України від 04.03.2002
№256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету”
та від 29.01.2003 №117 “Про
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, ст.25 Статуту територіальної громади міста, з
метою створення чіткої та прозорої методики розрахунку перевізниками розмірів витрат від
перевезення пасажирів пільгових категорій, врегулювання механізму визначення розміру компенсаційних виплат, який підлягає відшкодуванню за рахунок
субвенції з державного бюджету міському бюджету, здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів,
виконавчий комітет Бердянської
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити Порядок проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян
міським транспортом в режимі
маршрутного таксі (додається).
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2.Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської
міської ради Запорізької області
(Токмань Н.А.) здійснювати розрахунок компенсаційних виплат
за пільговий проїзд міським
транспортом окремих категорій
громадян в режимі маршрутного таксі на підставі укладених з
перевізниками договорів.
3. Відділу транспорту
та
зв`язку виконавчого комітету
Бердянської міської ради (Бойко О.М.) інформувати головного розпорядника бюджетних
коштів про результати перевірок, передбачених пунктами
6,7 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування та умови
здійснення автомобільних перевезень в м. Бердянськ на 20122017 рр., затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від
14.02.2012 № 90, щодо порушень, які впливають на проведення компенсаційних виплат за
пільгове перевезення окремих
категорій громадян міським автомобільним транспортом загального користування.
4. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради Шаповал Л.С.
Міський голова
О.А.БАКАЙ.

1. Загальні положення
1.1. Порядок проведення
розрахунку компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян
міським автомобільним транспортом в режимі маршрутного
таксі (далі – Порядок) визначає процедуру прийняття від
суб’єктів господарювання, які
здійснюють перевезення громадян міським транспортом,
щомісячних звітів про перевезення пасажирів пільгової категорії, розрахунку сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд міським автомобільним транспортом загального
користування в режимі маршрутного таксі окремих категорій громадян.
Порядок розроблено з урахуванням положень Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та умови здійснення автомобільних перевезень
в м.Бердянськ на 2012-2017
рр., затвердженого рішенням
виконавчого комітету Бердянської міської ради від
14.02.2012 № 90.
1.2. Порядок розроблено на
підставі:
- Бюджетного кодексу України;
- Закону України “Про автомобільний транспорт”;
- Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- постанови
Кабінету
Міністрів України від 25.12.1996
№1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”;
постанови
Кабінету
Міністрів України від 04.03.2002
№256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок
субвенцій з державного бюджету”;
постанови
Кабінету
Міністрів України від 29.01.2003
№117 “Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб,
які мають право на пільги”;
постанови
Кабінету
Міністрів України від 18.02.1997
№176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту”;
- наказу Міністерства транспорту України від 25.05.2006
№503 “Про затвердження Типових форм квитків на проїзд
пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального
користування”.
1.3. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету
України здійснюється компенсація пільгових перевезень
окремих категорій громадян
при здійсненні соціально значущих послуг пасажирського
автомобільного транспорту
загального користування як у
звичайному режимі руху, так і
в режимі маршрутного таксі.
2. Перелік категорій пільговиків
2.1. Перелік категорій пільговиків, за проїзд яких проводяться компенсаційні виплати
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначається Бюджетним
кодексом України.
2.2. Діючим законодавством
визначені наступні категорії
пільговиків, які мають 100 %
пільгу на проїзд міським автомобільним транспортом загального користування, що
фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету:

Нормативний
документ
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Закон України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
ст. 38 Закону України
“Про основи соціальної
захищеності інвалідів в
Україні”

Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян
похилого віку”
Закон України “Про статус ветеранів військової
служби і ветеранів
органів внутрішніх справ
та їх соціальний захист”

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

Категорія пільговика
- інваліди війни
- учасники бойових дій
- учасники війни
- особи, на яких поширюється чинність Закону
- особи, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії
- ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 А
категорії
-дитина-інвалід, якій встановлено
інвалідність, пов`язану з Чорнобильською катастрофою
- інваліди 1 групи
- інваліди 2 групи
- інваліди 3 групи
- діти-інваліди
- особи, які супроводжують інвалідів
1 групи або дітей-інвалідів (не більше
одного супроводжуючого)
- ветерани праці
- особи, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною
- ветерани військової служби
- ветерани органів внутрішніх справ
- ветерани державної пожежної
охорони
- ветерани податкової міліції
- ветерани Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України
- ветерани служби цивільного захисту
- ветерани Державної кримінальновиконавчої служби
- особи, звільнені з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби
- батьки військовослужбовців, які
загинули чи померли або пропали
безвісти під час проходження
військової служби
- пенсіонери з числа слідчих прокуратури
- діти війни

Закон України ”Про прокуратуру”
Закон України “Про
сціальний захист дітей
війни”
Закон України “Про - жертви нацистських переслідужертви нацистських пе- вань;
реслідувань”
- дружини (чоловіки) померлих
жертв нацистських переслідувань,
визнаних за життя інвалідами, які
не одружились вдруге
Закон України “Про реа- - реабілітовані громадяни, які стали
білітацію жертв політич- інвалідами внаслідок репресій або
них репресій”
є пенсіонерами
Закон України “Про охо- - діти з багатодітних сімей
рону дитинства”
Постанова КМУ від - пенсіонери за віком
17.05.1993 №354
Даний перелік категорій
пільговиків може бути розширений (змінений) відповідно до
законодавства України.
2.3. Пільги на безоплатний
проїзд міським автомобільним
пасажирським транспортом
загального користування надаються незалежно від місця проживання осіб, які мають право
на пільги.
2.4. Пільги надаються на
підставі посвідчення, що дає
право на пільги.
2.5. До обсягів субвенції з
державного бюджету на компенсаційні виплати за проїзд
окремих категорій громадян не
включаються витрати від перевезень:
- студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів;
- громадян, які користуються правом безоплатного проїзду за професійною ознакою;
- дітей до 7 років;
- школярів.
3. Облік перевезення пасажирів пільгових категорій
3.1. Перевізник здійснює
облік кількості наданих на
пільгових умовах послуг громадянам, визначених в п.2.2.
даного Порядку на підставі
Книги обліку розрахункових
операцій.
3.2. Книги обліку розрахункових операцій ведуться авто-

перевізниками відповідно до
наказів Міністерства транспорту України від 25.05.2006 №503
“Про затвердження Типових
форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на
маршрутах загального користування” та Державної податкової адміністрації від
01.12.2000 №614 “Про затвердження нормативно-правових
актів до Закону України “Про
затвердження реєстраторів
розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг” з урахуванням
необхідності ведення обліку
пільгових перевезень громадян, проїзд яких фінансується
з державного бюджету.
3.3. Перевізник забезпечує
збереження документів, що
підтверджують здійснення перевезень, у тому числі пільгових,
протягом 3-х років. Списання
документів здійснюються в порядку, визначеному в Переліку
типових документів, що створюються під час діяльності державних органів влади та органів
місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням
строків зберігання документів,
затвердженого
наказом
Міністерства юстиції України від
12.04.2012 № 578/5.
4. Методика розрахунку
компенсаційних виплат за
пільгове перевезення окре-

мих категорій громадян
4.1. Джерелом компенсації
пільгових перевезень окремих
категорій громадян є кошти
субвенції з державного бюджету України.
4.2. Суб`єктам господарювання не відшкодовуються за
рахунок субвенції з державного бюджету:
- втрати доходів, зумовлені
заниженими тарифами на послуги з перевезень;
- видатки, що не входять до
компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених нормативно-правовими актами.
4.3. Щорічна потреба коштів
для проведення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування за рахунок
субвенції з державного бюджету на відповідний бюджетний рік
визначається головним розпорядником коштів та погоджується з замовником пасажирських
перевезень у місті відповідно до
п.4.3. Порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат
за пільговий проїзд міським автомобільним транспортом окремих категорій громадян, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердянської
міської ради від 19.07.2011 №394
(далі Положення).
4.4. Компенсація пільгових
перевезень здійснюється на
підставі укладених перевізником договорів на організацію
перевезень пасажирів на автобусних маршрутах з організатором цих перевезень та про
компенсаційні виплати за
пільгові перевезення окремих
категорій громадян з головним
розпорядником бюджетних
коштів, відповідно до вимог
чинного законодавства.
4.5. Для отримання компенсації суб`єкту господарювання
необхідно щомісяця до 10 числа місяця, наступного за
звітним, надавати головному
розпоряднику
бюджетних
коштів:
- звіт про здійснення пасажирських перевезень на маршрутах загального користування в режимі маршрутного
таксі (додаток 1). Цей звіт погоджується
структурним
підрозділом виконкому, який
займається організацією перевезень громадян міським пасажирським транспортом загального користування після
створення диспетчерської
служби;
- звіт про витрати від пільгових перевезень окремих категорій громадян в режимі маршрутного таксі (додаток 2).
4.6. Звіти підписуються та
скріплюються печаткою (при
наявності) суб’єктами господарювання.
Головний розпорядник бюджетних коштів має право перевіряти правильність та достовірність складання звітів, наданих для отримання компенсаційних виплат.
4.7. Розмір компенсаційних
виплат за пільгові перевезення в міському автомобільному
транспорті загального користування в режимі маршрутного таксі визначається у розмірі
фактичних витрат, але не більш
ніж добуток доходу від перевезень, коефіцієнту пільгового
населення по місту, проїзд
яких фінансується з державного бюджету, та коефіцієнту
місячних призначень.
4.8. Доход від перевезень громадян міським пасажирським
транспортом складається з доходу, отриманого від перевезення громадян, які не користуються пільгами, та не отриманого доходу від проїзду громадян, які користуються пільгою.
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4.9. Розрахунок компенсації
за проїзд пільгової категорії
громадян в міському автомобільному транспорті загального користування в режимі маршрутного таксі проводиться за
формулою:
Дп * К * Кмп, де:
Дп = Д1 + Д2, де:
Дп - дохoд від перевезень
громадян міським пасажирським транспортом;
Д1 - дохoд, отриманий від
проїзду громадян, які не користуються пільгами;
Д2 - дохoд, не отриманий від
проїзду громадян, які користуються пільгами.
К – коефіцієнт пільгового населення, проїзд яких фінансується з державного бюджету;
Кмп – коефіцієнт місячних
призначень.
Коефіцієнт пільгового населення, проїзд яких фінансується з державного бюджету, визначається шляхом ділення
суми кількості громадян, яким
надається пільга, на загальну
чисельність мешканців міста
станом на 1 січня кожного
року.
Коефіцієнт місячних призначень визначається щомісячно
як співвідношення місячних
бюджетних призначень за
мінусом коштів, направлених
на компенсаційні виплати за
пільговий проїзд в звичайному
режимі руху, до загальної суми
витрат за пільгові перевезення у режимі маршрутного таксі.
Місячні бюджетні призначення визначаються головним
розпорядником бюджетних
коштів шляхом ділення річної
суми бюджетних призначень
для проведення компенсаційних виплат за пільгові перевезення міським автомобільним
транспортом загального користування окремих категорій
громадян на 12 місяців.
5. Порядок виділення та
використання компенсації
5.1. Фінансування компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян здійснюється згідно з
постановою Кабінету Міністрів
України від 04.03.2002 №256
“Про затвердження порядку
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення
заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету”
(із змінами та доповненнями).
Розпорядник
бюджетних
коштів бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки за загальним фондом
тільки в межах бюджетних
асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих
років, узятих на облік в органах Державного казначейства
України.
5.2. Щомісяця головний розпорядник бюджетних коштів
готує реєстри про фактично
нараховані суми і складає з
перевізником акти звіряння за
формою,
затвердженою
Міністерством праці та соціальної політики України від
28.03.2003 №83 “Про затвердження форми № 3-пільга”, у
визначені законодавством
строки надає їх до фінансового
управління виконкому та організовує здійснення відповідних
розрахунків у п’ятиденний
термін після отримання коштів.
5.6. Кошти, отримані перевізниками в якості компенсації,
можуть бути використані на
здійснення витрат по будь-яких
статтях собівартості автомобільних перевезень, що підлягають компенсації.
Використання коштів, отриманих у вигляді компенсації, на
невиробничі цілі, у т.ч. на утримання соціально-культурної
інфраструктури перевізників,
забороняється.
Н.А.ТОКМАНЬ,
начальник управління
праці та соціального
захисту населення.
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Лидер бердянских
Александр ПЕКЛУШЕНКО:
социалистов
«Когда и какими будут выборы?
Многое будет зависеть от каждого из нас!» Владимир БЕЗВЕРХИЙ:
“Моя гражданская позиция однозначна: сохранить целостную Украину”
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

деньги олигарх не сможет купить настоящего политика –
патриота своего региона.
- Александр Николаевич, Вы планировали выступить на партийном съезде. Каким будет Ваш главный посыл к однопартийцам?
- Основной мой посыл связан с необходимостью провести серьезный анализ ситуации. Сколько еще раз мы должны выиграть и проиграть выборы, чтобы понять простые
вещи. Что во время избирательных кампаний, на митингах, дискуссиях, то есть фактически в политическом турнире, а иногда это и целые политические войны, участвуют
тысячи и миллионы людей с
разной степенью самоотдачи,
с разным уровнем образования, опытом работы в структурах власти. Но я твердо убежден: человек, не участвующий
в избирательной кампании, не

Политик, который принадлежит к какой-то партии, и
партия, которую поддерживает кто-то из бизнесменов, –
нормальная мировая практика.
Поэтому я думаю – должно
быть меньше богатых людей в
политике, а больше политиков
профессиональных. Таких политиков, которые могут сказать богатому человеку: забери свои грязные деньги, потому что я отвечаю своим именем перед избирателем и я
никогда не буду лоббировать
твои интересы, которые идут
во вред здоровью моих избирателей. Тогда не будет возможной ситуация, когда бизнесмен приходит к политику с
предложением пролоббировать закон или решение облсовета, которое увеличивает
или разрешает загрязнение
города. Повторяю. Ни за какие

может быть назначен на политическую должность премьерминистра, министра, руководителя администрации и т.д. Я
не говорю о том, что это должно распространяться на все
остальные должности во власти. По моему убеждению, первые лица должны нести обязательную персональную политическую ответственность. У
нас же пока выборы делают
одни, в правительство приходят другие, а рулят третьи.
Поэтому ситуация такая, как
есть сегодня. В результате нет результата.
- Выборы Президента
назначены на 25 мая, но в
ВР уже зарегистрирован
проект Закона, предусматривающий “перенос” выборов на 7 декабря. Ваше
отношение к этому?
- Я вам гарантирую, что 25
мая выборов не будет. Когда и
какими они будут – многое будет зависеть от каждого из нас!

ОФІЦІЙНО
ПОГОДЖЕНО
Структурний підрозділ виконкому, який займається
організацією перевезень громадян
“_____” ____________ 200 _ р.
Керівник _______________

ДОДАТОК 1 ( до Порядку п.4.5.)

ЗВІТ
про здійснення пасажирських перевезень на маршруті
загального користування у режимі маршрутного таксі
за період з ____________ по __________ маршрут № __________
Види транспортних засобів

Кількість транспортних засобів
Кількість рейсів

____________________________

“___”______________20 __р.

(підпис) (суб’єкт господарювання)

ДОДАТОК 2 ( до Порядку п.4.5.)

ЗВІТ
про витрати від пільгових перевезень окремих категорій громадян
в режимі маршрутного таксі
за _______________________20____ року
Суб’єкт підприємницької діяльності ________________________________________
Свідоцтво про державну реєстрацію від «____» _________________________ року
Інд.код № ____________________________
Договір з виконавчим комітетом від _______________ № _____________
Договір з управлінням праці та соціального захисту населення від __________ № ___
Вартість проїзду ____________________
Сума отриманого доходу за місяць ________________
№
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пільгова
Кількість наданих
категорія
пільгових послуг
2
3
Ветерани війни, в т.ч.:
Інваліди війни
Учасники бойових дій
Учасники війни
Сім’ї загиблих
Ветерани праці
Чорнобильці, в т.ч. :
Постраждалі особи 1 категорії
Ліквідатори 2 категорії
Герої Соцпраці, Герої Радянського Союзу
Діти з багатодітних сімей
Інваліди
Ветерани силових структур
Особи, які супроводжують дітей-інвалідів
та інвалідів 1 групи
Пенсіонери за віком
Діти війни
УСЬОГО, у тому числі:
100%
50%

Собівартість Сума наданих Примітка
перевезень пільгових послуг
6
5
4

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Тогда СПУ не услышали. А
теперь эти и другие инициативы социалистов потоком
льются из уст политиков всех
мастей и любой окраски.
Но сейчас не время говорить о том, кто и в чем был
первым. Сегодня все силы
надо направить на единство,
на сохранение целостности
страны. Ведь уже в ближайшее воскресенье, 16 марта, в
Крыму будет проходить референдум по вопросу его вхождения в состав Российской
Федерации. В наше время
СМИ дают нам столько информации о предстоящем референдуме, что приходится тщательно ее “просеивать”. Но
при этом есть совершенно
бесспорные вещи. Законодательство Украины не предусматривает проведение никаких референдумов, кроме общенациональных. Если задуматься о его легитимности, то
надо вспомнить, что заседание Верховного Совета Крыма, на котором произошла
смена власти, проходило без
СМИ и под “руководством”
людей в форме без знаков отличия. Разве можно без боли
говорить о захвате пограничных отрядов, военкоматов,
морских застав? А факт затопления двух старых российских судов у входа в бухту
Донузлав для блокирования
кораблей Военно-морских сил
Вооружённых сил Украины,
чтобы перекрыть выход из
бухты украинских кораблей! А
ведь там служат наши граждане, наши дети.
Как много подобных примеров “братской помощи”,
предоставленной Россией по
просьбе “избранного под патронатом автоматов” руководителя Крыма Сергея Аксенова в последние недели. В
эти дни я много общаюсь с
друзьями из Крыма, Киева,
других городов. Молодежь из
Ялты с болью говорит о том,
что в этом благословенном
городе нагнетается истерия
под лозунгом: “Крым идет домой”. “Не все хотят идти в
Россию, не все сохранили
цветное или многоцветное,
как за 23 последних года государственности Украины,
восприятие действительности, - говорит молодая женщина, которая с работы идет
мимо автоматчиков. – Но понемногу жители Крыма начинают задумываться о некоторых вещах. О свободе слова, например. Ведь в Украине
говорят в СМИ практически

все, что хотят. Российским
журналистам такое и не снилось. Для нас главное – сохранить мир, достоинство,
уберечь детей. Мы очень стараемся сохранить выдержку.
Это так не просто…”.
Нынешний крымский конфликт, как бомба замедленного действия, был заложен
еще в 1954 году, когда при
СССР Крым был передан Украине. Конфликт получил развитие в 1991 году, когда было
подписано Беловежское соглашение. А теперь выстрелил.
А экономика полуострова?
Кто-нибудь просчитывал экономические последствия происходящего отделения полуострова от Украины для того
же Крыма? Кто-нибудь напомнил его жителям о том, что
Крым обеспечивает себя лишь
на 40 %? И таких вопросов
много.
Отделение Крыма повлечет
за собой перекраивание карты мира, сухопутных, географических, морских границ.
То, что сегодня происходит
в Крыму, – полное беззаконие. И я уверен, что эти действия подготовлены и спланированы, потому что таких
случайностей не бывает. Разыгрывается какая-то очень
крупная геополитическая
карта. А нас всех превращают в пешек. Но в Украине есть
легитимная, законно избранная власть. Это Верховная
Рада. И эта власть должна
быть мудрой и дальновидной,
должна всесторонне просчитывать последствия каждого
политического шага. Особенно, если это касается всей
страны с населением около 45
миллионов человек.
Убежден, что для урегулирования ситуации она должна
принять решение о создании
Крымской Республики с широкими полномочиями, но в
составе Украины. Надо бояться не федерализации, а утраты Украиной государственной
целостности. Мы должны сохранить вековую дружбу трех
славянских народов и обеспечить в нашей стране равные
права всех народов. Надо помнить, что мы в ответе за
граждан Украины всех поколений и возрастов и на юге, и
на западе, и на востоке. И мы
должны спросить с руководителей страны, все ли они сделали для мирного разрешения
этого острого конфликта?
Референдум в Крыму уже
завтра, 16 марта. И он покажет ответственность и российской, и украинской государственной власти.

До звіту не включено пільгове перевезення учнів, студентів та інших категорій громадян, надання пільг яким не
фінансується за рахунок субвенцій з державного бюджету.
Керівник підприємства (підприємець)
___________________ __________________
(підпис) (ПІБ)

Розмір компенсаційних виплат

__________________________________________
(визначається спільно з управлінням праці та соціального захисту населення)

Представник управління праці та соціального захисту населення
Керівник підприємства (підприємець)

_____________________ __________________
(підпис) (ПІБ)
___________________ __________________
(підпис) (ПІБ)

Индивидуальная мебель
от производителя

ШКАФЫ-КУПЕ
Детские комнаты
Прихожие
Спальни
Мебель для гостиниц
Офисная мебель
Торговая мебель

КУХНИ

тц “КИТ” (4 этаж),
тел. 8-050-361-37-20,
ул. Шаумяна, 4, тел. 3-74-78.
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