На днях под председательством заместителя председателя райгосадминистрации Нины Борщовой состоялось заседание временной комиссии по изучению финансового состояния и определению направлений работы по недопущению задолженности по
заработной плате.

2 стр.

Проект «Адмiнiстративнi послуги: спрощений доступ через пошту» реалiзується в рамках програми «Відкрита влада» за iнiцiативи Президента України Віктора Януковича.

3 стор.

Отметили
за вдохновенный труд
В клубе садоводов-огородников в рамках проведения Дня
садовода состоялось торжественное собрание, на котором
были отмечены наградами наиболее активные члены клуба за многолетний и
добросовестный труд.
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1 грудня 2013 року – Äåíü ïðàö³âíèê³â ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè
Шановні працівники
та ветерани органів прокуратури!
Бердянська міська рада та виконавчий комітет
вітають вас із професійним святом!

Шановні працівники прокуратури!
Сердечно вітаємо вас
з професійним святом!

Прокуратура нашої держави – це єдина система, яка відіграє важливу
роль в утвердженні верховенства Закону у всіх сферах суспільного життя.
Представники міжрайонної прокуратури – високоосвічені, відповідальні
люди, які з високим професіоналізмом і принциповістю долають поставлені
перед ними завдання. Вам належить провідна роль у зміцненні законності
та правопорядку, захисті прав і свобод людини.
Упевнені, що відданість обов’язку дозволить вам і надалі забезпечувати
ефективний правовий захист, добробут і безпеку бердянців, підвищувати їх
довіру до важливої державної інституції.
У цей визначний день бажаємо всім вам міцного здоров’я, невичерпної
життєдайної енергії, професійних здобутків, щастя та добробуту!
Міський голова
О.А.БАКАЙ.

Увага!
Пряма лінія
У середу, 4 грудня, в
облдержадміністрації
відбудеться пряма гаряча телефонна лінія, під
час якої на запитання
громадян відповідатиме
заступник голови обласної державної адміністрації Àíäð³é Ìèêîëà-

éîâè÷ ÃÀÌÎÂ.
Звертатися з 12.00 до
13.00 за телефоном

Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

Управління соціального захисту населення
Бердянської райдержадміністрації повідомляє, що з 1 лютого
до 15 вересня 2014 р.
відбудеться щорічний
професійний Всеукраїнський конкурс
«Безпека праці-2014».
До участі в конкурсі запрошуються фахівці з охорони
праці та пожежної безпеки всіх
підприємств і установ району.
Участь у конкурсі безкоштовна.
Більш детальну інформацію
та положення про Всеукраїнський конкурс розміщено
на сайті Бердянської райдержадміністрації: berda.gov.ua.

Голова Бердянської районної
державної адміністрації
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

Медицина: обеспечить доступность
населения к медпомощи
Реформирование здравоохранения проводится в рамках социальных инициатив Президента Украины. О динамике процесса в Бердянске докладывала на
расширенном аппаратном совещании при городском голове с руководителями
структурных подразделений исполкома, коммунальной и бюджетной сферы
заместитель городского головы Людмила Шаповал.
Татьяна ЗАБЕРЖЕВСКАЯ

«Безпека
праці-2014»

Голова Бердянської
районної ради
С.М.ФРОЛОВ.

В СВЕТЕ ИНИЦИАТИВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

061-224-66-22.

КОНКУРС

Прокуратура є одним із гарантів законності та правопорядку в суспільстві. Від вашого професіоналізму, компетентності та відданості справі залежить
ефективність захисту законних прав та інтересів громадян і держави, боротьби з правопорушеннями та
корупцією.
У день вашого професійного свята висловлюємо
вдячність як діючим працівникам прокуратури, так і
ветеранам, які внесли гідний вклад у зміцнення законності та правопорядку та передали накопичений
досвід молодому поколінню.
Бажаємо всім вам і вашим сім’ям міцного здоров’я,
благополуччя, щастя і всього найкращого!

С 1 апреля 2013 года служба скорой помощи в Бердянске была переведена на бюджетное финансирование из областного бюджета. Наряду со
скорой помощью символом
врачебной помощи для каждого жителя была и остается поликлиника, где проводят обследования, назначают лечение,
оформляют больничные листы. В мае 2013 года в Бердянске создано коммунальное учреждение “Бердянский Центр
первичной медико-санитарной
помощи” под руководством
главного врача Александра
Евстратова.
Центр объединяет конкретные лечебные подразделения –
амбулатории и фельдшерские
пункты, которые как были, так
и остаются на своих привычных
местах в микрорайонах города. Основные функции врачебных амбулаторий также остаются постоянными – профилак-

тика, диспансерное наблюдение, оказание медицинской помощи вне стационара.
Центр первичной помощи
первоначально включал 5 амбулаторий. Две врачебные амбулатории, расположенные в
поликлинике по ул. Красная,
обеспечивают первичной медико-санитарной помощью всю
нижнюю часть города. Амбулатория по бул. Гайдара охватывает нагорную часть города.
Амбулатория по ул. Ялтинская
обслуживает население поселков АКЗ и РТС. Амбулатория
с. Нововасильевка совместно
с ФАП п. Роза обеспечивает
сельское население медицинской помощью.
Отремонтированы и открыты
амбулатория №6 в военном городке и амбулатория №7 в микрорайоне «Колония» по ул.
Баха, в октябре после ремонта
открыт ФАП п. Роза, оснащенный новым оборудованием.
Процесс реформирования
медицины не дело одного дня.
В ближайших планах – расши-

рение сети амбулаторий в наиболее отдаленных микрорайонах города.
А пока городская власть решает текущие вопросы, появляющиеся как грибы после
дождя. То горгаз влияет на не
подачу тепла в амбулаторию
на Лисках за долг в 1700 гривен. Подача тепла возобновлена. То не складывается с ремонтом амбулатории на бул.
Гайдара, самого густонаселенного микрорайона города.
Здесь необходимо разделить
для профилактической безопасности, которую и призваны
выполнять амбулатории на местах, потоки детского и взрослого населения. Амбулатория
не первое десятилетие обслуживает данный микрорайон. И
ранее, когда была она смешанного типа, процент детского
населения был в разы меньше,
чем в настоящее время. Всеми этими проблемами реформирования занимаются местная власть и руководители
медицинской отрасли.

Продолжается подписка на 2014 год на общественно-политическую газету

«Південна зоря».
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ãîðîäîâ Áåðäÿíñêà
è Ïðèìîðñêà, Áåðäÿíñêîãî è Ïðèìîðñêîãî ðàéîíîâ, âñåé Çàïîðîæñêîé îáëàñòè.

Офіційно

Особистий прийом громадян
3 грудня 2013 року у приміщенні Дмитрівської сільської
ради, з 11.00 до 12.00, вестиме особистий прийом громадян депутат Запорізької обласної ради від Партії регіонів
Володимир Павлович ЧЕПУРНИЙ.

ОФІЦІЙНО

Сесія Бердянської
районної ради
Чергова тридцять сьома сесія Бердянської
районної ради шостого скликання відбудеться
27 грудня 2013 року, о 10 годині, у залі засідань
районної ради.
На розгляд районної ради
вносяться питання:
1. Звіт голови Бердянської
районної ради про проведену
роботу з листопада 2012 року
по листопад 2013 року.
2. Про хід виконання Комплексної програми підвищення
енергоефективності Бердянського району на 2011 –
2015 роки, затвердженої
рішенням районної ради від
25.03.2011 року № 3.
3. Про внесення змін до
Комплексної програми підвищення енергоефективності
Бердянського району на 2011
– 2015 роки, затвердженої
рішенням районної ради від
25.03.2011 року № 3.
4. Про внесення змін та
доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів у 2013
році.
5. Про внесення змін до
районної цільової програми
“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду –ІІ ” на 2012
– 2015 роки, затвердженої
рішенням районної ради від
23.03.2012 року № 6.
6. Про Програму розвитку
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річок, ставків та
Азовського моря, що розташовані на території Бердянського району, на період до 2021
року.
7. Про виконання районної
Програми розробки містобудівної документації у Бердянському районі на період
2011 – 2013 роки та про Програму розробки містобудівної
документації у Бердянському
районі на період 2014 - 2020
роки.
8. Про хід виконання Програми “Сільське подвір’я” на
2011 – 2015 роки, затвердже-

ної рішенням районної ради
від 17.12.2010 року № 9.
9. Про виконання програми профілактики захворювання птиці високопатогенним грипом на території Бердянського району на 2008 –
2013 роки та про програму
профілактики захворювання
птиці високопатогенним грипом на території Бердянського району на 2014 – 2018 роки.
10. Про хід виконання районної Програми з реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2011 – 2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25.03.2011 року
№ 8, за 2013 рік.
11. Про районну Програму
оздоровлення та відпочинку
дітей шкільного віку на 2014
рік.
12. Про хід виконання районної програми соціальної
підтримки ветеранів війни,
праці, інвалідів та інших малозабезпечених громадян,
які потребують допомоги, на
2013 – 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 23.08.2013 року № 6 (зі
змінами).
13. Про виконання районної програми соціального захисту бездомних громадян,
осіб звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2012 –
2013 роки та про районну
програму соціального захисту бездомних громадян, осіб,
звільнених з місць позбавлення волі, та осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах, на 2014 – 2017
роки.

2 стор.
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В КРАЇНІ Й У НАС

ОФІЦІЙНО

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

Сесія Бердянської
районної ради
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
14. Про хід виконання районної програми “Спорт для
всіх – спільна турбота” на період до 2016 року, затвердженої рішенням районної ради
від 25.11.2011 року № 4.
15. Про виконання цільової
програми “Цукровий діабет” у
Бердянському районі на
2010-2013 роки та про цільову програму “Цукровий діабет” у Бердянському районі
на 2014-2016 роки”.
16. Про Програму замовлення комунального підприємства “Бердянська міська телекомпанія “ТБ-Бердянськ”
Бердянської міської ради послуг з виробництва і розповсюдження теле - та радіопрограм по висвітленню діяльності Бердянської районної
державної адміністрації та
Бердянської районної ради на
2014 рік.
17. Про затвердження переможця конкурсу з продажу
майна спільної власності те-
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риторіальної громади сіл, селища Бердянського району.
18. Звіт постійної комісії
районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та раціонального використання природних ресурсів про проведену роботу.
19. Про звіт голови Бердянської районної молодіжної
ради про проведену роботу.
20. Про нагородження нагрудним знаком “За розвиток
Бердянського району”.
21. Про внесення змін до
рішення районної ради від
30.11.2010 року № 9 “Про
склад президії Бердянської
районної ради”.
22. Про план роботи Бердянської районної ради на
І півріччя 2014 року.
На чергову сесію районної
ради запрошуються депутати обласної ради, начальники управлінь і відділів райдержадміністрації, селищний та
сільські голови, керівники
підприємств, організацій та
установ району.

25 ноября отметил своё 90-летие инвалид
Великой Отечественной войны ДЕРЕВЯНКИН
Николай Петрович, участник Великой Сталинградской битвы - предвестника Великой Победы!

Примите наши искренние поздравления
с юбилеем, Николай Петрович,
пожелания здоровья и благополучия, уважения родных и
близких!
Г.М. АНТОНОВ, председатель совета городской
организации ветеранов Украины,
С.Е. САМОХВАЛОВ, председатель
комитета инвалидов ВОВ,
В.М. КНОПОВ, председатель
совета первичной организации
ветеранов завода
дорожных машин.

ИНФОРМРАЙОН

Не допустить задолженность по зарплате
Руководство райгосадминистрации постоянно проводит работу по недопущению задолженности по заработной плате среди
бюджетников. На днях под председательством заместителя председателя райгосадминистрации Нины Борщовой состоялось заседание временной комиссии по изучению финансового состояния и определению направлений работы по недопущению задолженности по заработной плате, во время которого был проведен
анализ финансового состояния жилищно-коммунальных предприятий района. На совещание были приглашены руководители
коммунальных предприятий “Андреевское ЖКХ”, Новопетровского, Андровского и Червонопольского селькоммунхозов.
В ходе совещания были обсуждены размеры кредиторской
и дебиторской задолженности предприятий, состояние выплаты заработной платы и оплаты за энергоносители. По результатам работы был принят ряд решений. В частности, управлению экономического развития и жилищно-коммунального хозяйства райгосадминистрации получить в Госказначействе неоплаченные платежные поручения, которые были
предоставлены коммунальными предприятиями района для
оплаты за выполненные работы; управлению социальной защиты населения осуществлять ежедневный мониторинг финансового состояния и выплаты заработной платы на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района.

В Украине с каждым годом растёт число детей, получивших возможность отдохнуть
и оздоровиться во время каникул при поддержке государства.
В 2013 году оздоровлением и отдыхом было обеспечено 3,3 млн. детей школьного
возраста (82% от их общей численности) - на 480 тыс. больше, чем в прошлом году.
Непосредственно оздоровлением было обеспечено 1 млн. 417 тыс. детей, что на 470
тыс. детей больше, чем в прошлом году. Кроме того, в течение 2013 года оздоровились и отдохнули 1 млн. 809 тыс. детей льготных категорий.

Дети – будущее Украины:
отдых и оздоровление
«В этом году правительство
впервые поставило задачу охватить оздоровлением и отдыхом не менее 70,5% детей, из
которых оздоровлением - не
менее 40%. Это задание выполнено», - отметила министр
социальной политики Украины
Наталия Королевская во время парламентских слушаний
по вопросам оздоровления детей.
В 2013 г. в Украине работало 18 тыс. 637 учреждений детского оздоровления и отдыха,
среди них 801 учреждение оздоровления, что на 17 заведений больше по сравнению с
прошлым годом. Возобновлена работа 12 детских оздоровительных учреждений, которые не работали в предыдущие
годы, открыто 5 новых.
На территории Бердянска
расположено 17 детских учреждений для оздоровления и
отдыха детей. 13 из них за летний период посетил 14591 ребенок из регионов Украины,
России и Беларуси. Всего на
территории г.Бердянска в 2013
году было оздоровлено 104
ребенка незащищенных категорий населения на сумму
368 935 грн. за счет паевого
участия детских учреждений
оздоровления и отдыха в развитии курортной сферы.
Помимо этого, в этом году
функционировало еще 20 дневных пришкольных и профильных лагерей. 16 дошкольных
учреждений г.Бердянска были
переведены в режим закаливания. По состоянию на 1 ноября 2013 года оздоровлено и
отдохнуло в стационарных,
дневных пришкольных и про-

«Энциклопедия
Бердянска»
по льготной цене
По себестоимости издания – за 150 гривен – можно
приобрести в редакции газеты первый том энциклопедии.
Приобрести книгу можно
в рабочие дни в редакции газеты «Південна зоря» по Мелитопольскому шоссе, 19 и
в крытом помещении Центрального рынка в нашем
пункте приема объявлений
(напротив рыбных рядов).

Турнір з міні-футболу до Дня місцевого самоврядування
В 2002 році була започаткована спортивна традиція проведення турніру з міні-футболу до Дня
місцевого самоврядування серед команд мікрорайонів міста. В останні роки подібні турніри не проводилися, але цього року було вирішено поновити цей захід. Тож з нагоди святкування Дня місцевого
самоврядування оголошується проведення турніру з міні-футболу під патронатом міського голови.
На урочистий парад відкриття турніру запрошуються всі любителі цього виду спорту. Початок 30 листопада, о 9.30, у великому залі міського Палацу спорту.
З Положенням про проведення турніру можна ознайомитися у центрах громадських ініціатив
та у голів комітетів мікрорайонів.
Основні вимоги до команд — вік гравців від 16 років і старше, у команді до 15 чоловік, на полі
грає 4 гравці плюс воротар, кількість замін гравців під час гри не обмежується. Турнір складатиметься з двох турів групових ігор, які проходитимуть 30 листопада і 1 грудня, з 10.00 до 18.00, у
міському Палаці спорту. Гра буде складатися з двох таймів по 20 хвилин. До півфіналу вийде
чотири команди, які зустрінуться 8 грудня та визначать, хто стане переможцем. Встановлено
призовий фонд турніру, переможці першого, другого і третього місця отримають кубки та призи.
За додатковою інформацією звертатися до відділу сім’ї, молоді та спорту за тел. 4-74-40.

фильных лагерях 6657 детей
школьного возраста, что составляет 92,69% от общего
количества без учета учащихся 9-х классов.
Уже сейчас в детских учреждениях оздоровления и отдыха начаты работы по улучшению условий к предстоящему
сезону. Так, в детском оздоровительном лагере “Факел” к
оздоровительной кампании2014 уже построены и введены в эксплуатацию два новых
корпуса улучшенного планирования. В связи с этим на 110
человек будет увеличена вместительность.
Для комплексного решения
вопросов, связанных с отдыхом и оздоровлением детей,
Минсоцполитики подготовило
проект Государственной целевой социальной программы
оздоровления и отдыха детей
и развития сети детских оздоровительных учреждений на
период до 2017 года. Проект
соответствующей программы
направлен на согласование
центральным и местным органам исполнительной власти.
Среди прочего проект предусматривает обеспечение государственных гарантий доступности и качества соответствующих услуг, сохранение и развитие сети детских оздоровительных учреждений, а также
модернизацию объектов их инфраструктуры в соответствии
с современными условиями.

Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности в 2013 году
увеличил финансирование
детского оздоровления на 167
млн. грн. (77%) по сравнению
с прошлым годом. Всего в бюджете Фонда на 2013 год предусмотрены средства на оздоровление детей в сумме 382
млн. 433 тыс. гривен. На эти
средства уже оздоровлено 245
тысяч детей школьного возраста. При утверждении бюджета на 2014 год Фонд также сможет увеличить финансирование детского оздоровления.
В этом году начал работать
новый порядок обеспечения
санаторно-курортным лечением детей-чернобыльцев. Согласно этому порядку будет
распределено 58 тыс. 72 детские путевки.
При поддержке Минсоцполитики как представителя стороны государства, профсоюзов и
работодателей правлением
Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности принято решение об уменьшении размера
оплаты за санаторно-курортное лечение для взрослого с
ребенком и для взрослого с
двумя детьми. Для лечения
ребенка и взрослого доля, которую вносит застрахованное
лицо, теперь составляет 10%
стоимости путевки вместо
15%, а на лечение двух детей
и взрослого путевки предоставляются бесплатно.
ПР считает, что создание
украинским детям условий для
отдыха и оздоровления является приоритетом государственной политики.

Субботник
в микрорайоне «РТС»
В конце ноября в микрорайоне «РТС» при
организационном содействии комитета микрорайона «РТС» и обеспечении необходимым
транспортом и техникой
депутатом городского
совета Безверхим В.П.,
при обеспечении талонами на вывоз мусора
предприятием КП “Бердянскэкотранс” был
проведен субботник по
уборке общегородской
территории от стихийных
свалок, сухостоя, веток
и опавшей листвы.
Е.КАРДАШ,
председатель комитета
микрорайона «РТС»,
специалист ЦОИ АКЗ
и РТС
В субботнике приняли активное участие члены общины Адвентисты седьмого дня
в количестве 30 человек, работники школы №13 — Павловский В.М., члены комитета микрорайона Никишин
В.А., Чернавина Н.И., Ященко Л.П., участники вокального ансамбля “Мрія”, активные
жители микрорайона — члены первичной организации
Партии регионов Боговин
В.П., Тыцкая Т.И. В общей
сложности было задействовано около 50 человек.
Выделена техника в количестве 3 единиц предприятия “Бердянский райагропромснаб”.
Вывезено 9 стихийных
свалок: пересечение ул. Магнитогорская и ул. Фестивальная — 8 кубов; ул. Матвеева
— 2 куба; ул. Серафимовича
— 2 куба; д/с №15 по ул. Серафимовича — 6 кубов; ул.
Егорова, 2-а — 2 куба; ул.
Магнитогорская — 4 куба;
школа №13, ул. Лазо — 8
кубов.
Вывезено мусора в общем
количестве 32 куба.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Отметили за вдохновенный труд
В клубе садоводов-огородников в рамках
проведения Дня садовода состоялось
торжественное собрание, на котором были
отмечены наградами наиболее активные
члены клуба за многолетний и добросовестный труд.
Валентина НЕШПАЙ
Управляющий делами Бердянского исполнительного комитета В.И.Чанышев наградил
Почетным орденом города
президента клуба В.И.Лановейчика за весомый вклад в
развитие Бердянска, Почетной

грамотой – заместителя президента клуба М.К.
Алексееву, грамотами – Л.А.
Ольшанскую и
А.Д.Серую.
Депутат городского совета С.И.Шарай,
поддерживая садоводческое

движение в Бердянске, вручил
коллективу подписку на еженедельник “Земля-кормилица”, а также сладости, чтобы
мероприятия проходили в приятной домашней обстановке за
чашкой чая.
Председатель литературного объединения Р.П.Чабан проинформировала о подготовке
к изданию антологии “Вітрила
натхнення” и прочитала свои
стихотворения.
Организационную помощь в
проведении мероприятия оказал
главный специалист орготдела
исполкома И.И.Зубрицкий.

ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ’ЯТЬ
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ГРАФІК

Перелік колективних договорів, змін та доповнень до них,
які зареєстровані управлінням праці
та соціального захисту населення виконавчого комітету
Бердянської міської ради у жовтні-листопаді 2013 року
Реєстраційний №
1
150.

Дата
реєстрації
2
01.10.2013

151.

08.10.2013

152.

08.10.2013

153.

11.10.2013

154.

22.10.2013

155.

22.10.2013

156.

29.10.2013

157.

29.10.2013

158.

29.10.2013

159.

05.11.2013

160.

05.11.2013

161.

12.11.2013

162.
163.

19.11.2013
19.11.2013

Назва договору
3
Зміни та доповнення до колективного договору Бердянської виправної колонії №77 між адміністрацією
та профспілковим комітетом на 2013-2015 рр.
Зміни та доповнення до колективного договору ДП «Бердянський морський торговий порт» між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2013 р.
Зміни та доповнення до колективного договору КП «Бердянський центральний ринок» між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2013-2014 рр.
Колективний договір ТОВ «Керуюча компанія «КомЕнерго-Бердянськ» між адміністрацією та трудовим
колективом на 2013-2015 рр.
Зміни та доповнення до колективного договору ТОВ «Санаторій «Арктика» між адміністрацією та трудовим колективом на 2013-2017 рр.
Зміни та доповнення до колективного договору ПрАТ «Механомонтаж» між адміністрацією та трудовим
колективом на 2011-2016 рр.
Зміни та доповнення до колективного договору КП БМР «Рятувально-водолазна служба» між адміністрацією та трудовим колективом на 2011-2015 рр.
Зміни та доповнення до колективного договору КУ «Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)» між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2011-2015 рр.
Зміни та доповнення до колективного договору ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж» між
адміністрацією та профспілковим комітетом на 2013 р.
Колективний договір КУ «Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2013-2016 рр.
Доповнення та зміни до колективного договору Бердянської філії ДП «Адміністрація морських портів
України» між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2013-2015 рр.
Колективний договір Бердянського управління Державної казначейської служби України Запорізької
області між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2014-2016 рр.
Колективний договір ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти» між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2013-2015 рр.
Зміни та доповнення до колективного договору управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради в Запорізькій області між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2013-2014 рр.

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ

Увага!
Конкурс Адміністративні послуги:
спрощений доступ через пошту

Виконавчий апарат Бердянської районної ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
головного спеціаліста з
управління об’єктами
спільної власності територіальних громад юридичного відділу виконавчого
апарату районної ради.
Особа, яка претендує на
посаду, повинна мати вищу
економічну або юридичну
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі або
службі в органах місцевого
самоврядування на посаді
провідного спеціаліста не
менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3
років.
Необхідні документи (заяву, особову картку форми П2 ДС з відповідними додатками, власноручно написану автобіографію, копію документів про освіту, декларацію про майно, доходи,
витрати і зобов’язання
фінансового характеру за
минулий рік за формою, передбаченою Законом України „Про засади запобігання і
протидії корупції”, копію документа, який посвідчує особу, засвідчену начальником
загального відділу, дві фотокартки розміром 4х6 см)
надати за адресою: м. Бердянськ, пр. Перемоги, 3,
каб. № 204.
Термін надання документів
– протягом 30 календарних
днів з дня опублікування оголошення про проведення
конкурсу.
Додаткову інформацію
щодо основних функціональних обов’язків, розміру та
умов оплати праці можна отримати за телефоном
3-55-00.

Проект «Адмiнiстративнi послуги: спрощений доступ через пошту»
реалiзується в рамках програми «Відкрита влада» за iнiцiативи Президента
України Віктора Януковича.
Надання адмiнiстративних
послуг через «Укрпошту» —
це соціально значущий проект,
особливо для жителів сільської
мiсцевостi. Адже завдяки йому
людям не треба витрачати час
на дорогу i довгі черги в установах. Достатньо прийти у
поштове відділення, надати всi
необхідні документи та отримати вiдповiдь поштою.
Як оформити послугу:
Крок 1: завітайте до вiдділення «Укрпошти», одержiть консультацію фахівця щодо переліку адмiнiстративних послуг та
оформлення пакета документів
для їх отримання.
Крок 2: заповніть заявку та
оформіть необхідний пакет документів на отримання адміністративних послуг.
Крок 3: вiдправте заявку та
пакет документів i очікуйте замовлений документ.
Перелік адмiнiстративних
послуг, що вже надаються по
Українi:
- Видача довідки про доходи
(розмір пенсії);
- Призначення та виплата
житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та

придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива;
- Виплата компенсації на
придбання твердого палива та
скрапленого газу;
- Призначення державної допомоги при народженнi дитини;
- Встановлення статусу та
видача посвідчення «Ветеран
праці»;
- Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю
та пологами незастрахованим
особам;
- Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям;
- Видача довiдки з Єдиного
державного реєстру юридичних осiб та фізичних осiб –
підприємців;
- Державна реєстрацiя
фiзичної особи, яка має намiр
стати підприємцем;
- Призначення державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- Проставлення апостиля на
офіційних документах;
- Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати
підприємцем;
- Державна реєстрація змін

до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться
в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців;
- Державна реєстрація припинення підприємницької
діяльності фізичною особою –
підприємцем;
- Державна реєстрація юридичної особи;
- Державна реєстрація припинення юридичної особи;
- Державна реєстрація змін
до установчих документів юридичної особи;
- Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб –
підприємців запису про зміни
до відомостей про юридичну
особу, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та не пов’язані із
змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи;
- Видача довідки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців.
«Укрпошта» там, де потрібно
вам!

Прийом громадян
у центрах громадських ініціатив
у грудні 2013 року
Спеціалістами управління праці та соціального захисту
населення буде здійснюватися прийом громадян у центрах
громадських ініціатив з питань призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
надання субсидій, пільг інвалідам, ветеранам війни, дітям
війни, чорнобильцям та з інших питань згідно з графіком:
№ Центри громадсь- Адреса центру,
Дні та час
телефон
з/п ких ініціатив –
прийому
район міста
(щомісячно)
вул.50 років СРСР, 7, 6.12.2013
1 Нагірна частина
2-34-21
8.00-10.00
вул.Чубаря,104/24,
9.12.2013
2 Слобідка
4-45-88
8.00-10.00
вул.Генерала
10.12.2013
3 Військове містечко,
клуб «Сокіл»
Кунгурцева, 1,
15.00-17.00
5-32-76
бул. Гайдара,12,
11.12.2013
4 Скловолокно
2-11-85
8.00 -10.00
вул.Шаумяна, 6,
12.12.2013
5 «АЗМОЛ»
3-00-31
8.00-10.00
вул. Верещагіна,10, 17.12.2013
6 АКЗ
7-87-79
8.00 -10.00
вул. Калініна, 62/1,
20.12.2013
7 8 Березня
5-12-94
8.00-10.00
«Мобільний
Військове містечко, 10.12.2013
соціальний офіс»
клуб «Сокіл»,
15.00-17.00
вул.Генерала
Кунгурцева, 1,
5-32-76
Також прийом громадян проводиться в управлінні праці та
соціального захисту населення щоденно (крім суботи та
неділі), з 8.00 до 17.00, у п’ятницю — з 8.00 до 15.45 без
перерви.
Отримати консультацію та попередньо записатися на
прийом ви маєте можливість за телефоном гарячої лінії
4-70-37.
Для зручності мешканців, які проживають у віддалених
мікрорайонах міста, згідно з графіком здійснює виїзний
прийом громадян “Мобільний соціальний офіс”, до складу якого
входять представники управління праці та соціального захисту населення, служби у справах дітей, управління Пенсійного фонду України в м.Бердянську та Бердянському районі,
міського Центру зайнятості, комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.
Попередньо записатися на прийом до спеціалістів “Мобільного соціального офісу” можна в центрах громадських ініціатив мікрорайонів.

