Звернення депутатів Бердянської районної ради
до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України.

2 стор.

Звіт міського голови В.П. Чепурного про
здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Бердянської міської ради у
2015 році.

3 стор.

Оформити страхування дітей
від нещасного випадку можна в “Укрпошті”
Страхування дітей віком від 3 до 18 років від нещасного випадку клієнти “Укрпошти” можуть
швидко оформити в автоматизованих
стор.
відділеннях поштового зв’язку.
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Найближчим часом буде створено он-лайн ресурс,
за допомогою якого бердянці зможуть перевірити,
чи зареєстровані за їх адресою переселенці
У Бердянську на обліку перебувають 20 390 внутрішньо переміщених громадян.
На підставі довідки про взяття на облік їм проводиться виплата пенсії, різноманітних
соціальних допомог, надаються послуги в міграційній службі тощо. Міністерство
соціальної політики України спільно з правоохоронними органами зараз проводить
верифікацію (моніторинг) фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб
та, відповідно, отримання ними соціальних виплат.
За списками правоохоронних органів у Бердянську в управлінні праці та соціального
захисту населення було призупинено облік майже 12 тис.
осіб. З метою викриття махінацій з соціальними виплатами, а також, щоб захистити
права ВПО, які мешкають на
території міста, СБУ порушено
кримінальне провадження, в
рамках якого розпочали роботу шість мобільних груп з перевірки фактичного місця проживання взятих на облік переселенців. За тиждень роботи
були виявлені численні адреси,
за якими переселенці не проживали взагалі ніколи або були
відсутні. Окрім перевірок управління архітектури та Бюро
технічної інвентаризації провели аналіз адрес з метою виключення неіснуючих та нежитлових об’єктів.
У виконавчому комітеті з
цього приводу відбулося засідання круглого столу на тему
верифікації (моніторингу) фактичного місця проживання та
соціального захисту внутрішньо переміщених громадян. У
ньому взяли участь керівництво міста, представники депутатського корпусу, радник
міністра соціальної політики

України з питань внутрішньо
переміщених осіб Галина Корнієнко, представники об’єднань, громадських організацій
вимушених переселенців у
Бердянську, Служби безпеки
України, управління праці та
соціального захисту населення та юридичного управління
виконкому.
Як повідомила начальник
управління праці та соціального захисту населення Наталя
Токмань, на сьогодні вже пройшли верифікацію та подали в
управління праці відповідну заяву 3 тисячі осіб. Вона нагадала, що внутрішньо переміщені
особи — це громадяни, які покинули своє постійне місце
проживання у зоні проведення
АТО. За три дні до виїзду з
міста або при зміні місця проживання переселенці повинні
інформувати про це управління праці та міграційну службу.
Такі заяви приймаються на
другому поверсі поза чергою
секретарем управління праці.
“Ті переселенці, які проживають у місті, не повинні хвилюватися. Вони будуть продовжувати отримувати усі виплати,
користуватися усіма правами
та гарантіями, які передбачені
законом”, - акцентувала увагу

заступник міського голови
Юлія Дойнова.
Радник міністра соціальної
політики України з питань внутрішньо переміщених осіб Галина Корнієнко під час засідання
висловила свою особисту думку з приводу ситуації, що склалася, а також офіційну позицію
міністерства. Вона також озвучила ряд пропозицій для розв’язання ситуації. Після їх тривалого обговорення усіма учасниками круглого столу було
прийнято декілька рішень.
Для уточнення інформації,
чи зареєстровані за вашою
адресою тимчасово переміщені
особи, бердянці можуть звертатися в управління праці та
соціального захисту населення до каб. №18 або у виконавчий комітет у каб. №3. При собі
необхідно мати паспорт.
Окрім цього, протягом тижня на офіційному сайті Бердянської міської ради буде
створено спеціальний он-лайн
ресурс.
По тих адресах зі списків,
власники яких не звернуться
до управління праці, будуть
надіслані листи із повідомленням, що за цією адресою зареєстровані ВПО, та проханням звернутися за роз’ясненнями.

Победа на Чемпионате Европы
Cпортсмены ISKF-Украина приняли участие в Чемпионате Европы по каратэ госоку-рю. Домой команда вернулась с очень весомыми результатами.
А в понедельник, 28 марта, победителей чествовали в «домашних стенах»
— в спортивном зале общества «Спартак».
Þëèÿ ÒÈÑËÅÍÊÎ
Соревнования состоялись 20
марта в Варшаве. Для определения сильнейших турнир собрал вместе свыше 400 участников из Италии, Германии,
Сербии, Польши, Беларуси и
ряда других стран. В состав
сборной Украины кроме бердянцев вошли спортсмены из
Киева, Харькова, Львова и Сум.
— Интригующей неожиданностью для наших воспитанников
стало участие в турнире команды из далекой и экзотической
Индии, — рассказывает официальный директор ISKF-Украина,
тренер Петр Касьяненко. —
Вначале это вызывало волне-

ние, но постепенно парни освоились и стали успешно обыгрывать индийских спортсменов.
Уверенность команде вселил
наш лидер 18-летний студент
Бердянского педагогического
университета Олег Бондаренко
(на фото третий слева). И хотя
жеребьевка для него оказалась
неудачной (в разделе ката ему
постоянно приходилось выступать первым), это только добавило Олегу желания бороться
и доказывать свое мастерство.
Так вышло, что в дальнейшем
и в разделе кумитэ для него не
оказалось равных спортсменов.
Результатом отличного выступления Олега Бондаренко
стали две золотые медали и

звание абсолютного чемпиона
Европы. Такого же звания и
успехов в своих категориях добились и более юные бердянские спортсмены Егор Паньков
и Роман Приходько.
Звание чемпиона Европы в
разделе ката среди ветеранов
завоевал Сергей Шурпан —
выступающий тренер, руководитель бердянского клуба
«Дзаншин», а самый юный член
команды Илья Онищенко выиграл среди 7-летних спортсменов.
Золотая медаль украсила
грудь и Николая Панькова, успешно выступившего в разделе кумитэ.
Призерами Чемпионата Европы стали Макар Кузьминов,

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВИТЯГ З НАКАЗУ
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА БЕРДЯНСЬКОГО ОБ’ЄДНАНОГО МІСЬКОГО
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ
31.03.2016 р.
м. Бердянськ
№ 68

Про черговий призов громадян України, які мешкають у місті Бердянську та
Бердянському районі, на строкову військову службу у травні-червні 2016 року
Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Указу
Президента України від 29.03.2016 року №122/
2016 з 05.05.2016 року по 30.06.2016 року проводиться черговий призов громадян України
чоловічої статі на строкову військову службу.
НАКАЗУЮ:
1. Прибути на об’єднану призовну дільницю
міста Бердянська та Бердянського району для
проходження призовної комісії і прийняття
рішення про призов на строкову військову
службу усім громадянам України 1996 року
народження, яким у період чергового призову
виповниться 20 років, а також громадянам, які
народились у 1990-1996 роках, у яких закінчилась відстрочка від призову, або не призвані
раніше на строкову військову службу з різних
обставин і які не досягли 27-річного віку, та
громадяни 1996-1998 років, яким у період чергового призову виповниться 18 років, для отримання відстрочок з різних обставин.
2. Усі громадяни України чоловічої статі, які
підлягають призову на строкову військову
службу, зобов’язані прибути у міськвійськкомат для проходження медичного огляду та
призовної комісії за адресами: Бердянський
об’єднаний міський військовий комісаріат, вул.
Університетська, 29 (каб. №11) та об’єднана
призовна дільниця Бердянського ОМВК, вул.
Захисників України, 36 у зазначений час з документами, що вказані в особистих повістках.
Громадяни, які не отримали особистих повісток

для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в Бердянський об’єднаний міський
військовий комісаріат з 05.05.2016 року по
15.05.2016 року, маючи при собі документи,
які засвідчують особу.
3. Усі особи призовного віку, які підлягають
призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території міста Бердянська та
Бердянського району, зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районні військові комісаріати за місцем
реєстрації - для проходження призовної комісії.
4. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” керівники
підприємств, установ, організацій та навчальних закладів міста та району, незалежно від
підпорядкування і форм власності, зобов’язані
відкликати призовників з відряджень, на вимогу військового комісаріату сповістити призовників про їх виклик у військовий комісаріат
та забезпечити своєчасне прибуття їх на призовну дільницю.
5. Громадяни, які ухиляються від призову і
не з’являються за викликом та не прибудуть
до військового комісаріату у визначені терміни на медичний огляд та на призовну комісію
без поважних причин, несуть відповідальність,
установлену законом.
Військовий комісар
Бердянського об’єднаного
міського військового комісаріату
підполковник В.М. РОГОВИЙ.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ІНФОРМУЄ
Реєстраційною службою Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області згідно зі ст. 335 Цивільного кодексу України взято на облік як безхазяйне майно у
м. Бердянську:
- квартиру № 41 житлового будинку №21 по вул. Таганрозька, взято на облік 3.03.2016 р.;
- вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею 126,6 кв. м будинку № 51 по
вул. Центральна (вул. Карла Маркса), взято на облік 22.03.2016 р.;
- вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею 151,5 кв. м житлового будинку
№ 103/24 по Мелітопольському шосе/вул. Херсонська, взято на облік 24.03.2016 р.;
- вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею 98,1 кв. м житлового будинку
№ 13 по вул. Північна (Морозова), взято на облік 24.03.2016 р.
Додаткову інформацію можна одержати в управлінні комунальної власності Бердянської міської
ради за адресою: пл. Єдності (пл. І Бердянської Ради), 2, ІІІ поверх, каб. 55, тел. 4-70-66.

Никита Пашков и Валентин Доронин.
Поздравить ребят и пожелать
дальнейших побед пришли депутат горсовета Е. Мартыщенко, начальник отдела по делам
семьи, молодежи и спорта
В. Шумилов, родные и друзья.

Как отмечает Петр Касьяненко, подготовка и поездка на эти
соревнования потребовала мобилизации родителей для разрешения сопутствующих вопросов. Особую благодарность заслужили родители А. Паньков и
О. Пашкова. Персональную фи-

нансовую поддержку оказал депутат областного совета, председатель правления ООО «Бердянские жатки» О. Будянский.
Впереди у ребят много побед,
успехов, достижений. От души
поздравляем команду и тренеров. Так держать!

2

ОФІЦІЙНО

Південна зоря, субота, 9 квітня 2016 року, № 22 (17344)

25 березня 2016 року

РІШЕННЯ

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
Дев’ята сесія

Бердянська районна рада сьомого скликання
п’ята сесія

Бердянська районна рада сьомого скликання
п’ята сесія
№8

25 березня 2016 року

РІШЕННЯ

№ 10

Звернення депутатів Бердянської районної
ради до Кабінету Міністрів України та
Міністерства охорони здоров’я України

Звернення депутатів Бердянської
районної ради до Президента України
та Верховної Ради України

Керуючись статтями 43, 47
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, з
метою збільшення субвенцій з
Державного бюджету на фінансування медичних закладів
району, Бердянська районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити текст Звернення депутатів Бердянської районної ради до Кабінету
Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України

Керуючись статтями 43, 47
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”,
враховуючи соціальну напруженість у сільськогосподарських підприємствах Бердянського району з приводу наслідків
руйнівних дій, направлених на
знищення малого і середнього
аграрного бізнесу в державі, у
зв’язку зі змінами у Податковому кодексі України, Бердянська районна рада

(додається).
2. Направити відповідне
Звернення до Кабінету
Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України.
3. Опублікувати дане Звернення в газетах “Південна
зоря”, “Ведомости Юга” та розмістити на офіційному сайті
Бердянської районної ради.
Голова ради
Ж.О. ВАСИЛЬЧИК.

ДОДАТОК
до рішення районної ради від 25.03.2016 № 8

Звернення депутатів Бердянської районної
ради до Кабінету Міністрів України та
Міністерства охорони здоров’я України
Бердянська районна рада
занепокоєна ситуацією, яка
склалася в результаті затвердження Законом України “Про
Державний бюджет України на
2016 рік” окремих норм, що
призведуть до суттєвого погіршення фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я.
Показники обсягів медичної
субвенції на 2016 рік розраховані, виходячи з фінансового
нормативу бюджетної забезпеченості на одного жителя у
розмірі 696 грн., що не враховує рівень інфляції у державі,
особливостей та реального демографічного стану у Бердянському районі та унеможливлює забезпечення належного рівня медичної допомоги
населенню.
Бердянський район, у тому
числі Берестівська сільська
об’єднана територіальна громада, займає 1775 кв. км, де
проживає близько 26 тисяч
місцевих жителів та більше 4
тисяч тимчасових переселенців. Населені пункти знаходяться на значній відстані один
від одного, що призводить до
необхідності утримання розгалуженої мережі медичних установ первинної ланки, яка
складається з Центру первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого входять 8
амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 14 фельдшерсько-акушерських та
фельдшерських пунктів, що у
повному обсязі задовольняє
потреби населення. Закриття
таких пунктів у селах, де
кількість населення менше 300
осіб, неминуче призведе до
погіршення соціальних стандартів та підвищення соціальної напруги із-за неможливості
отримання медичних послуг.
Надання вторинної медичної
допомоги забезпечується Андріївською центральною районною лікарнею, але дістатися до
неї із деяких населених пунктів
району дуже проблематично.
Разом із тим, треба врахувати, що у зв’язку з тривалим
недофінансуванням медичної
галузі повністю застаріла матеріально-технічна база медичних установ району і не
відповідає сучасним вимогам.
Потребують оновлення медичне обладнання та інструментарій, санітарний автотранспорт експлуатується багато
років і підлягає списанню, гостро стоять питання придбання
автономного джерела електропостачання та медикаментів
для ургентної допомоги, низький рівень харчування хворих

у лікарні тощо. Існує проблема
своєчасного надходження до
медичних закладів життєво
необхідних ліків та апаратури,
якими раніше забезпечувала
держава у рамках виконання
відповідних програм у галузі
“Охорони здоров’я”.
Бердянською районною
радою ініційовано та прийнято
низку програм, які дозволяють
виділяти із районного бюджету
додаткові кошти для розрахунків за медичні послуги населенню, що надаються медичними закладами міста Бердянська, та придбання медикаментів для хворих, які лікуються в сільських медичних установах. Знайдено компроміс з
селищною, сільськими радами
району, які виділяють власний
фінансовий ресурс для надання медичних послуг. Для покриття у поточному році дефіциту коштів по медичній субвенції необхідно 7847,695 тисячі гривень.
Незабезпечення може призвести до соціальної напруги в
медичних колективах та їх
конфліктів із виконавчою владою. Зменшення штатної чисельності медичного персоналу вплине на наявність висококваліфікованих спеціалістів
у сільських лікарнях та призведе до неможливості надання
якісної медичної допомоги на
місцях. Селищна, сільські ради
будуть вимушені скорочувати
фінансування видатків, важливих для життєдіяльності територіальних громад у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою, ремонту
доріг, соціального забезпечення, дошкільної та позашкільної
освіти, подальшого економічного розвитку тощо.
Враховуючи збільшення у
2016 році соціальних стандартів, зокрема, розміру
мінімальної заробітної плати
працівників бюджетної сфери
на 12,8 відсотка, підвищення
вартості ліків та оплати за енергоносії, а також те, що питома
вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в обсязі
медичної субвенції складає
майже 80 відсотків, звертаємось з проханням переглянути обсяги медичної субвенції з
Державного бюджету України
на 2016 рік та збільшити її для
Бердянського району на
7847,695 тисячі гривень.
За дорученням депутатів
Бердянської
районної ради сьомого
скликання
голова районної ради
Ж.О. ВАСИЛЬЧИК.

ВИРІШИЛА:
1. Прийняти Звернення депутатів Бердянської районної
ради до Президента України та
Верховної Ради України (додається).
2. Опублікувати Звернення
в газетах “Південна зоря”,
“Ведомости Юга” та розмістити на офіційному сайті Бердянської районної ради.
Голова ради
Ж.О. ВАСИЛЬЧИК.

ДОДАТОК
до рішення районної ради від 25.03.2016 № 10

Звернення депутатів Бердянської районної ради
до Президента України та Верховної Ради України
У зв’язку з прийняттям Закону України від 22 грудня 2015
року № 3688 “Про внесення
змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”
та неодноразовими зверненнями сільгоспвиробників, депутатський корпус Бердянської
районної ради ініціює питання
щодо наслідків руйнівних дій,
направлених на знищення малого і середнього аграрного
бізнесу в державі.
Прийняття вищезазначеного
Закону робить неможливим
ефективне ведення аграрного
виробництва у Бердянському
районі з одного боку, а з другого - до 1 січня 2018 року суперечить збереженню чинного
податкового законодавства
для селян та спеціального режиму оподаткування ПДВ для
аграрного сектора.
Бердянський район є
сільськогосподарським районом, на території якого свою
господарську
діяльність
здійснюють 12 приватних
підприємств, 14 товариств з обмеженою відповідальністю,
97 фермерських господарств,
1 ДП “ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО” і т.д.
Починаючи з 2010 року сільськогосподарські підприємства не отримують дотації з державного бюджету як на розвиток рослинництва, так і на розвиток тваринництва. Натомість
європейські фермери отримують дотації від 200 до 500 євро
на 1 га. Це суттєва підтримка
на рівні держав, що в корені
відрізняється від ситуації в Україні.
Так для порівняння: у 2006
році у сільськогосподарських
підприємствах Бердянського
району налічувалося великої
рогатої худоби – 10, 3 тис. голів,
корів – 3,0 тис. голів, свиней –
11,0 тис. голів, овець – 1559
голів. Вироблено 1,86 тис. тонн
м’яса, 10,7 тис. тонн молока.
На теперішній час у чотири рази
зменшилася кількість великої
рогатої худоби, свиней – майже в 18 разів, овець не утримується зовсім. Відповідно м’яса вироблено - у 24 рази менше, молока – у 21 раз.
Проведений аналіз надходжень до місцевих бюджетів Бердянського району за 2015 рік
свідчить про суттєве збільшення доходів, які отримують бюджети усіх рівнів від сільгосппідприємств району. Майже в 18

разів збільшились надходження по єдиному податку з
сільськогосподарських товаровиробників. Так, за 2015 рік
єдиного податку надійшло
9233, 5 тис. грн., а для порівняння, за 2014 рік – 515,9 тис. грн.
Плата за землю від сільгоспвиробників за 2015 рік надійшла
у сумі 3995,7 тис. грн., що складає 144% до фактичних надходжень у 2014 році. За звітними даними за 2015 рік від аграріїв району до бюджетів усіх
рівнів надійшло 19156,9 тис.
грн., що складає 120,7 % до
фактичних надходжень 2014
року.
З 1 січня 2016 року у зв’язку
зі змінами у Податковому кодексі України змінилася система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників, а саме: в 1,8 раза
збільшено розмір ставок єдиного податку четвертої групи,
плата за землю зростала в 1,2
раза за рахунок індексації нормативної грошової оцінки землі,
податок на доходи фізичних осіб
встановлюється у розмірі 18 %
(замість 15 %, яка діяла у 2015
році) та залишається військовий збір у розмірі 1,5%.
Крім цього фактично скасовуються спеціальний режим
ПДВ для аграріїв, що остаточно знищить інвестиційну привабливість аграрного бізнесу.
Повернений механізм відшкодування ПДВ при експорті зернових ніколи не буде прозорим
та доступним для виробника.
Це пряма підтримка великих
експортерів, але не селян.
Протягом двох років Україна може втратити цілу галузь
економіки, яка потягне за собою соціальну сферу села, пов’язані галузі економіки та
навіть обороноздатність країни.
Враховуючи вищезазначене,
звертаємось з пропозицією
ввести для аграріїв один єдиний податок – це податок з одного гектара землі, механізм
якого дасть змогу залучити до
оподаткування і ті 45 % землі,
що фактично знаходяться у тіні
(для цього, в тому числі, передати право розпоряджатися
землями державної власності
місцевим громадам), та відновити спеціальний режим ПДВ
для аграріїв, 100% якого залишається у виробника для цільового використання.
За дорученням депутатів
Бердянської районної ради
голова ради
Ж.О. ВАСИЛЬЧИК.

До відома мешканців та гостей міста Бердянська!
З 00.00 годин 01.04.2016 р. у водопровідні мережі м. Бердянська подається вода із Західно-групового водоводу
(р. Дніпро) і артезіанських свердловин Луначарського водозабору. Нарахування за послуги водопостачання та водовідведення будуть проводитися згідно з постановою Кабінету Міністрів України.

31 березня 2016 р.

РІШЕННЯ

№3

Про звіт міського голови Чепурного В.П.
про здійснення державної регуляторної
політики виконавчими органами
Бердянської міської ради у 2015 році
Заслухавши звіт міського
голови Чепурного В.П. про
здійснення державної регуляторної політики виконавчими
органами Бердянської міської
ради у 2015 році, згідно з п. 9
ст. 26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 38 Закону України
”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Статуту територіальної громади
міста Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт міського голови Чепурного В.П. про здійснення
державної регуляторної політики виконавчими органами
Бердянської міської ради у
2015 році взяти до відома (додається).

2. Прес-службі міської ради
та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити дане
рішення в офіційних місцевих
засобах масової інформації в
10-денний термін з дня його
прийняття.
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на міського голову Чепурного В.П.
4. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю
(Братеньков І.С.).
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
Дев’ята сесія
31 березня 2016 р.

РІШЕННЯ

№4

Про внесення змін до рішення шістдесят
другої сесії Бердянської міської ради
VI скликання від 29.10.2015 № 15
Згідно зі ст.ст. 1, 7 Закону
України „Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”, ст. 25 Закону України
„Про місцеве самоврядування
в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення
шістдесят другої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 29.10.2015 № 15 “Про
затвердження плану діяльності
з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради
проектів регуляторних актів
для розгляду на сесіях міської
ради у 2016 році”, доповнивши
план додатковими питаннями
згідно з додатком.

2. Прес-службі міської ради
та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10денний термін з дня його прийняття.
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти
на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Плющій І.М.
4. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю
(Братеньков І.С.).
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

ДОДАТОК
до рішення дев’ятої сесії Бердянської міської
ради VIІ скликання 31 березня 2016 року № 4

План діяльності з підготовки виконавчими
органами Бердянської міської ради проектів
регуляторних актів для розгляду на сесіях
міської ради у 2016 році
Вид та назва
проекту

1. Проект рішення сесії Бердянської
міської ради “Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, на території міста Бердянська”
Мета прийняття
Впорядкувати сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
території міста Бердянська
Строк підготовки До 01.07.2016 року
Відповідальний
Начальник фінансового управління виконавчого комітету Бердянської міської ради
Бочкова Н.М.
Вид та назва
2. Проект рішення сесії Бердянської
проекту
міської ради “Про встановлення єдиного
податку на території міста Бердянська”
Мета прийняття
Впорядкувати сплату єдиного податку на
території міста Бердянська
Строк підготовки До 01.07.2016 року
Відповідальний
Начальник фінансового управління виконавчого комітету Бердянської міської ради
Бочкова Н.М.
Вид та назва
3. Проект рішення сесії Бердянської
проекту
міської ради “Про встановлення транспортного податку на території міста Бердянська”
Мета прийняття
Впорядкувати сплату транспортного податку на території міста Бердянська
Строк підготовки До 01.07.2016 року
Відповідальний
Начальник фінансового управління виконавчого комітету Бердянської міської ради
Бочкова Н.М.
Заступник міського голови І.М. ПЛЮЩІЙ.

ОФІЦІЙНО
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ЗВІТ
міського голови В.П. Чепурного про здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами Бердянської міської ради у 2015 році
У 2015 році виконавчими
органами Бердянської міської
ради здійснення державної регуляторної політики відбувалося у відповідності до вимог,
визначених Законом України
від 11.09.2003 №1160-ІV “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон), постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004
№ 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” (далі
- Постанова), листів Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Державної
регуляторної служби України,
Запорізької обласної державної адміністрації, а також заходів щодо здійснення державної регуляторної політики, затверджених розпорядженням
міського голови від 29.12.2014
№ 435-р.
Виконавчими органами Бердянської міської ради робота
щодо здійснення державної
регуляторної політики була
спрямована на:
безумовне дотримання вимог Закону та Постанови, пов’язаних з підготовкою, прийняттям, проведенням відстеження результативності регуляторних актів;
якісну та ефективну підготовку аналізів регуляторного
впливу та звітів з відстеження
результативності регуляторних актів;
забезпечення більш повного
дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки;
залучення громадськості до
обговорення проектів регуляторних актів;
забезпечення інформаційної
відкритості шляхом оновлення
розділу “Регуляторна політика”
офіційного веб-сайту Бердянської міської ради відповідно до сучасних тенденцій та
правил оформлення.
Планування діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів
Відповідно до вимог статті 7
Закону рішенням п’ятдесят
першої сесії Бердянської
міської ради VI скликання від
20.11.2014 № 6 затверджено
план з підготовки виконавчим
комітетом Бердянської міської
ради проектів регуляторних
актів для розгляду на сесіях
міської ради у 2015 році, який
29.11.2014 року оприлюднено
в суспільно-політичній газеті
“Південна зоря” та розміщено
на офіційному веб-сайті Бердянської міської ради у розділі
„Регуляторна політика” http://
bmr.gov.ua.
Рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради
від 11.11.2014 № 365 затверджено план діяльності виконавчого комітету Бердянської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2015 рік, який 15.11.2014 року
оприлюднено в суспільно-політичній газеті “Південна зоря”
та розміщено на офіційному
веб-сайті Бердянської міської
ради у розділі „Регуляторна
політика” http://bmr.gov.ua.
Протягом звітного періоду до
вищезазначених планів вносилися зміни, доповнення, які
оприлюднювались в суспільнополітичній газеті “Південна
зоря” та розміщувалися на
офіційному веб-сайті Бердянської міської ради у розділі

„Регуляторна політика”
http://bmr.gov.ua.
Прийняття економічно обґрунтованих та ефективних
регуляторних рішень
Розробка проектів регуляторних актів здійснювалась із
дотриманням принципів доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.
Відповідно до затверджених
планів виконавчими органами
Бердянської міської ради у
2015 році прийнято 5 регуляторних актів, а саме:
Рішення Бердянської
міської ради:
- рішення п’ятдесят сьомої
сесії (ІІ частина) Бердянської
міської ради VI скликання від
28.02.2015 № 44 “Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Бердянська, затвердженої рішенням тридцять дев’ятої сесії Бердянської міської
ради VI скликання від
12.07.2013 р. № 47;
- рішення шістдесят першої
сесії Бердянської міської ради
від 30.07.2015 №10 “Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами
в м.Бердянськ у новій редакції”.
Рішення
виконавчого комітету:
- від 12.03.2015 № 85 “Про
затвердження Комплексної
схеми розміщення тимчасових
споруд для провадження
підприємницької діяльності на
території міста Бердянська у
новій редакції та архітектурних
типів тимчасових споруд”;
- від 20.05.2015 № 184 ”Про
встановлення тарифів (вартості) на перевезення пасажирів у режимі маршрутного
таксі на автобусних маршрутах загального користування
в м. Бердянську”;
- від 08.09.2015 № 286 “Про
внесення змін до “Правил приймання стічних вод підприємств
у систему каналізації м. Бердянська”, затверджених рішенням виконкому Бердянської
міської ради від 13.12.2011
№ 561”.
Відповідно до вимог Закону
кожен проект регуляторного
акта, що виносився на розгляд
міської ради, разом з відповідними документами подавався
до уповноваженого органу Державної регуляторної служби України для підготовки у
встановленому Кабінетом
Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення
проекту відповідно до принципів державної регуляторної
політики.
Прийняття зазначених
рішень дозволило вирішити
проблеми, що потребували
державного регулювання господарських відносин у
відповідній сфері, а саме:
- врегульовано механізм надання, переоформлення, продовження строку дії дозволів на
розміщення об’єктів зовнішньої
реклами. Підвищено прозорість дій органів місцевого
самоврядування при вирішенні
питань, пов’язаних з наданням
дозволів на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами,
встановлені чіткі умови та процедури надання дозволів на
розміщення реклами;
- встановлено обґрунтовані
орендні ставки за користування майном територіальної громади міста Бердянська;

- упорядковано розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Бердянська згідно з Комплексною
схемою з метою підготовки
міста до курортного сезону
2015 року;
- встановлено економічно
обґрунтовані тарифи на послуги пасажирського автомобільного транспорту для територіальної громади міста Бердянська;
- підвищено ефективність
роботи каналізаційно-очисних
споруд та безпеки їх експлуатації за рахунок правильної
організації прийому стічних вод
від підприємств у мережу каналізації м. Бердянська.
У 2015 році виконавчими
органами Бердянської міської
ради розпочато роботау з розробки 7 проектів регуляторних
актів, які внесено до планів. Обговорення та процедура прийняття яких продовжиться у
2016 році, а саме: „Про затвердження Тимчасового Порядку
щодо передачі у власність або
користування земельних ділянок об’єднанням співвласників
багатоквартирних будинків
міста Бердянська”, “Про затвердження Положення про
відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Бердянська,
в новій редакції”, “Про затвердження Порядку виявлення,
обліку, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини
відумерлою та прийняття такого майна у власність територіальної громади міста Бердянська”, “Про затвердження
Порядку продажу земельних
ділянок комунальної власності
у місті Бердянську”, “Про затвердження Положення про
присвоєння та зміну адрес
об`єктам нерухомого майна,
розташованим на території міста
Бердянська”, “Про створення
комісії з визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам,
заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства,
та затвердження Положення
про неї”, “Про затвердження
Правил торгівлі на ринках міста
Бердянська у новій редакції”.
У зв’язку з очікуваними
змінами до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування” в частині визначення
вимог до документів, які подаються учасниками-претендентами для участі в конкурсі, а
також вимог до складу конкурсного комітету, у 2015 році призупинено розробку проекту
рішення виконавчого комітету
“Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Бердянської міської ради від
14.02.2012 № 90 “Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
в м. Бердянську та Умов
здійснення автомобільних перевезень в м. Бердянську на
період 2012-2017 р.р.”, який
було внесено до плану.
Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення державної
регуляторної політики. Прозорість та врахування громадської думки
Одним із пріоритетних прин-

ципів при здійсненні державної
регуляторної політики є
відкритість та залучення громадськості до реалізації регуляторної політики. З цією метою проведена спільна робота
з відділом інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому
щодо оновлення розділу “Регуляторна політика” на офіційному веб-сайті Бердянської
міської ради. Відповідно до
сучасних тенденцій та правил
оформлення сайтів уся інформація була перенесена зі старого розділу на новий з врахуванням вимог Закону.
Інформація щодо здійснення
державної регуляторної політики оприлюднювалася на
офіційному веб-сайті Бердянської міської ради http://
bmr.gov.ua в розділі “Регуляторна політика” та на сторінках
суспільно-політичної газети
“Південна зоря”.
Відповідно до статті 13 Закону обов’язково оприлюднювались плани діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів та зміни до них; повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів; проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу;
звіти про відстеження результативності регуляторних актів;
регуляторні акти, прийняті виконавчими органами Бердянської міської ради. Загалом протягом звітного року
розміщено на офіційному вебсайті Бердянської міської ради
http://bmr.gov.ua в розділі “Регуляторна політика” та оприлюднено на сторінках суспільно-політичної газети “Південна
зоря” біля 120 інформацій з
питань регуляторної політики.
Також протягом 2015 року
постійно забезпечувалась
підтримка реєстру чинних регуляторних актів виконавчих
органів Бердянської міської
ради.
Станом на 01.01.2016 року
кількість чинних регуляторних
актів - 44, у тому числі:
- 19 - рішення міської ради;
- 25 - рішення виконавчого
комітету.
У 2015 році проводилась робота щодо залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських
організацій до реалізації державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності.
Проекти регуляторних актів,
зауваження і пропозиції до них
публічно обговорювались на
засіданнях робочої групи з дотримання в м. Бердянську принципів державної регуляторної
політики, депутатських комісіях, круглих столах та інше за
участю мешканців міста, представників бізнесу, підприємств,
організацій та громадських
організацій. Протягом звітного
періоду відбулося 11 засідань
робочої групи та 3 круглих столи з обговорення проектів регуляторних актів.
Продовжено моніторинг реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та участі
громадськості в обговоренні
проектів регуляторних актів,
які приймаються виконавчими
органами Бердянської міської
ради. Щоквартально узагальнена інформація направлялась
до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької облдержадміністрації та
сектору представництва у Запорізькій області Державної
регуляторної служби України.

За результатами моніторингу
до проектів регуляторних актів
від громадськості, суб’єктів
господарювання надійшло біля
50 пропозицій, які уважно розглядалися виконавчими органами Бердянської міської ради
відповідно до чинного законодавства.
Проведення відстежень
результативності регуляторних актів
З метою забезпечення принципу ефективності регуляторної політики та відповідно до
статті 10 Закону розпорядженням міського голови від
29.12.2014 № 435-р затверджено план - графік з відстеження результативності регуляторних актів на 2015 рік. Відповідно до затвердженого плану
проведено 27 відстежень результативності регуляторних
актів, з них: 5 базових, 6 повторних та 16 періодичних.
За результатами моніторингу відстежень результативності
прийнятих регуляторних актів
зазначено позитивні зміни, які
відбулись у регуляторному середовищі міста, а саме:
- створена чітка та прозора
методика розрахунку перевізниками розміру компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян у режимі маршрутного
таксі, які підлягають відшкодуванню;
- забезпечено контроль за
своєчасним та повним надходженням туристичного збору до
міського бюджету;
- забезпечено виконання оздоровчими закладами чинного
законодавства в сфері туризму та курорту;
- врегульовано механізм надання якісних курортно-туристичних послуг, координацію та
контроль за діяльністю оздоровчих закладів;
- забезпечено повноцінне
функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні події на водних об’єктах;
- завдяки встановленим економічно обґрунтованим тарифам на послуги КП БМР „Бердянський центральний ринок”,
торговельних рядів ФО-П Желязкової Т.М., ФО-П Шаульського А.П., ТОВ “Март”, ринку
ТОВ „Транзитпромсервіс”,
ФО-П Гедікова І.В. забезпечено беззбиткове функціювання
підприємств, забезпечена
своєчасна оплата податків та
зборів, не допущено виникнення на підприємствах заборгованості із заробітної плати;
- створено прозорі, чіткі та
зрозумілі стосунки між суб’єктами господарювання та виконавчим комітетом Бердянської міської ради, оптимально збалансовано інтереси
органів місцевого самоврядування та автоперевізників, які
здійснюють перевезення громадян у звичайному режимі
руху.
Протягом року звіти про
відстеження результативності
регуляторних актів розміщувалися на офіційному веб-сайті
Бердянської міської ради http:/
/bmr.gov.ua у розділі “Регуляторна політика”.
Підготовка аналізу регуляторного впливу та виконання
заходів з відстеження результативності регуляторних актів
потребують постійних додаткових методичних, роз’яснювальних та навчальних заходів.
Тому з метою поглиблення
знань у сфері державної регу-

ляторної політики Запорізьким
центром перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів держаної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ та організацій було організовано тематичний семінар “Актуальні питання реалізації державної регуляторної політики”, на якому
були присутні спеціалісти управління економіки виконкому.
У 2015 році виконавчими
органами Бердянської міської
ради затверджені плани з підготовки проектів регуляторних
актів на 2016 рік, а саме:
- рішенням шістдесят другої
сесії Бердянської міської ради
VI скликання від 29.10.2015
№ 15 “Про затвердження плану
діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської
міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях
міської ради у 2016 році”;
- рішенням виконавчого комітету Бердянської міської
ради від 08.12.2015 № 339 “Про
затвердження плану діяльності
виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2016 рік”.
Плани оприлюднено в суспільно-політичній газеті “Південна зоря” та розміщено на офіційному веб-сайті Бердянської
міської ради http://bmr.gov.ua.
З метою дотримання вимог
статті 10 Закону розпорядженням міського голови від
18.12.2015 № 365-р „Про затвердження Плану заходів
щодо здійснення державної
регуляторної політики на 2016
рік у м. Бердянську” затверджено план-графік з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік, який
розміщено на офіційному вебсайті Бердянської міської http:/
/bmr.gov.ua.
За підсумками наведеної
інформації слід відзначити, що
протягом 2015 року робота виконавчих органів Бердянської міської ради була спрямована на забезпечення форм і
рівня державного регулювання господарських відносин
відповідно до вимог чинного законодавства, а також забезпечення прозорості процесу регуляторної політики.
Основними завданнями виконавчих органів Бердянської
міської ради з питань здійснення державної регуляторної політики на 2016 рік залишаються:
- дотримання принципів державної регуляторної політики;
- досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;
- забезпечення відкритості
та прозорості при здійсненні
державної регуляторної політики;
- здійснення оцінки впливу
регуляторних актів на малий
бізнес шляхом застосування
інноваційного інструменту Тесту малого підприємництва,
що дозволить обрати найкраще із запропонованих альтернативних рішень відповідно до
чинного законодавства;
- проведення аналізу чинних
нормативно-правових актів на
відповідність їх принципам державної регуляторної політики;
- недопущення прийняття
регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними, або
не узгоджуються чи дублюють
чинні регуляторні акти.
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.
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У НАС, НА БЕРДЯНЩИНІ

Пряма телефонна лінія
До відома мешканців Бердянського району!
12 квітня 2016 року в Бердянській районній державній адміністрації, з 11.00 до 12.00, буде працювати пряма телефонна лінія.
Ви матимете змогу звернутися до голови районної державної адміністрації Романа Феліксовича МОЛОДЕЦЬКОГО за
телефоном 3-56-61.

Виїзний прийом
До відома мешканців Берестівської сільської
об’єднаної територіальної громади!
11 квітня 2016 року в приміщенні Берестівської сільської
об’єднаної територіальної громади, з 11.00 до 12.00, проводитиме виїзний прийом громадян голова районної державної адміністрації Роман Феліксович МОЛОДЕЦЬКИЙ.

Оформити страхування дітей
від нещасного випадку можна в “Укрпошті”
Страхування дітей віком від 3 до 18 років від нещасного
випадку клієнти “Укрпошти” можуть швидко оформити
в автоматизованих відділеннях поштового зв’язку.
Оформлення договору страхування займає
кілька хвилин та не передбачає пред’явлення
клієнтом будь-яких документів. Страховий
договір (поліс) та гарантію фінансового захисту надає ПАТ “СК “Універсальна”. Реалізацію
продукту “Захист дитини” здійснює лише “Укрпошта”.
Мінімальний страховий
платіж становить 10 гривень,
а страхова сума в 100 разів
перевищує сплачений страховий платіж. Принцип конструктора дає можливість оформити декілька договорів страхування на одну дитину (максимальна загальна страхова
сума на одну дитину складає
50 000 грн.). Термін дії договору страхування 1 рік.
Страхова компанія гарантує
оперативність отримання страхового відшкодування (до 20 днів

з моменту подання документів).
Ознайомитись з правилами
та умовами добровільного страхування дітей від нещасного
випадку можна у відділеннях
поштового зв’язку УДППЗ
“Укрпошта”.
Клієнти мають можливість
застрахувати не лише свою дитину, а й онука, племінника,
похресника. Завітайте до найближчого автоматизованого
відділення поштового зв’язку
для оформлення договору (полісу) добровільного страхування
дітей від нещасного випадку.

Особенности
посадки крупномеров
Н.ЗАВАЛЬНЮК,
главный лесничий
ГП “Бердянский лесхоз”
Современные средства механизации позволяют значительно упростить процесс выкапывания, транспортировки и
посадки крупномеров и в то же
время гарантировать высокую
приживаемость высаживаемых деревьев. Основное правило при посадке крупномеров
заключается в том, что корневая шейка растения должна
располагаться на высоте около 10 - 20 см над поверхностью грунта.
При посадке обязательно
учитываются особенности, присущие той или иной породе деревьев. К примеру, высадка
клена, скумпии, ясеня предполагает обязательный учет физиологических циклов в жизни
растения, а также условий, в
которых оно произрастает - некоторые виды клена с декоративной окраской листьев теряют ее, будучи высаженными на
неосвещенное место. Для клена кислотность почвы должна
быть на уровне 6,0 – 7,5. С этой
целью в посадочную яму насыпают смесь, в которой листовая
земля, торф и песок находятся
в пропорции 2:2:1.
Примерно такой же кислотности требует и конский каштан,
однако ему необходимо обеспечить дренаж, поэтому на дно
посадочной ямы укладывают
слой крупнозернистого песка и

щебня. Толщина такого слоя
должна составлять 10 -15 см.
Каштан требует обильного и
регулярного полива.
Для липы, рябины и некоторых других растений более
предпочтительными являются
легкие почвы, отличающиеся
плодородием. Эти растения
очень плохо реагируют на засуху и высокий уровень засоления почвы. Для них оптимальным составом будет смесь из
песка, перегноя и листовой земли, соотношение которых 2:2:1.
Технология посадки хвойных
растений предполагает, что корневая шейка должна находиться обязательно на уровне грунта. Перед посадкой растения
поливают, кислотность почвы
должна быть 4,5-5,5. На дно ямы
закладывают дренажный слой
из щебня, толщина которого составляет около 20 см. Почвенная смесь для хвойных состоит
из торфа, дерновой земли и песка в соотношении 2:2:1. Чтобы
растению было легче прижиться на новом месте, вносится нитроаммофоска. После посадки
грунт возле хвойных крупномеров необходимо мульчировать и
рыхлить, а также регулярно поливать дерево из расчета 15-20 л
на каждое растение. Одним из
обязательных правил пересадки крупномерных деревьев является дополнительное укрепление с помощью проволочных
растяжек, которые прикрепляются к стволам хомутами с мягкими прокладками.

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).
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Шановні абоненти КП “Бердянськводоканал” БМР!
Доводимо до вашого відома, що адміністрацією підприємства спрямовані документи на коригування
тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів у
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Розрахункова вартість послуг складає:
- за 1 м3 води - 11,81 грн. (із ПДВ);
- за 1 м3 стоків - 11,71 грн. (із ПДВ).
Структура тарифу на централізоване водопостачання
КП «Бердянськводоканал», яка надана для затвердження
в Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ п.п. Показник
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Виробнича собівартість всього, у тому числі:
Прямі матеріальні витрати, у тому числі:
електроенергія
витрати на придбання води у інших підприємств
інші прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати, у тому числі:
відрахування на соціальні заходи
амортизація основних засобів виробничого призначення
інші прямі витрати
Загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати*
Фінансові витрати
Усього витрат повної собівартості*
Розрахунковий прибуток
Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами
Тариф на централізоване водопостачання з ПДВ
Обсяг реалізації, тис. м3

без ПДВ
Загальні показники
Всього, тис. грн. грн./м3
46229,27
9,21
28454,30
5,67
7228,50
1,44
19301,60
3,85
1924.20
0.38
8016,70
1,60
3719,40
0,74
1763,70
0,35
802,40
0,16
1153,30
0,23
6038,87
1,20
1431,01
0,29
1742,72
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
49403,00
9,84
0,00
0,00

5018,30

11,81
X

Структура тарифу на централізоване водовідведення
КП «Бердянськводоканал» , яка надана для затвердження
в Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ п.п. Показник
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.3.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Виробнича собівартість всього, у тому числі:
Прямі матеріальні витрати, у тому числі:
електроенергія
інші прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати, у тому числі:
відрахування на соціальні заходи
амортизація основних засобів виробничого призначення
інші прямі витрати
Загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати*
Фінансові витрати
Усього витрат повної собівартості*
Розрахунковий прибуток
Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами
Тариф на централізоване водопостачання з ПДВ
Обсяг реалізації, тис. м3

без ПДВ
Загальні показники
Всього, тис. грн. грн./м3
31760,50
9,07
12149,20
3,47
9939,30
2,84
2209,90
0,63
10251,40
2,93
5293,70
1,51
2255,30
0,64
1840,40
0,53
1198,00
0,34
4066,20
1,16
968,20
0,28
1425,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
34153,70
9,76
0,00
0,00
34153,70
3500,00

11,71
X

ВАКАНСІЯ

Запрошуємо взяти участь у конкурсі
Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади:
- головного спеціаліста
відділу з правового забезпечення діяльності виконкому
юридичного управління,
секретаря адміністративної
комісії – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з повною вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
або магістра, стажем роботи за
фахом на службі в органах
місцевого самоврядування та
державній службі не менше 1
року або стажем роботи за фахом в інших сферах не менше
3 років, знанням ділової української мови, вмінням роботи на
комп’ютері.

Особи, які бажають взяти
участь у конкурсі, подають
до конкурсної комісії такі
документи: письмову згоду на
обробку персональних даних,
заяву встановленого зразка
щодо участі в конкурсі, заповнену особову картку (форма
№П-2ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність,
автобіографія), дві фотокартки
розміром 4х6 см, копію документів про освіту (завірену нотаріально), відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
(декларація) за минулий рік,
копію заповнених сторінок паспорта громадянина України,

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, копію заповнених сторінок військового
квитка, медичну довідку про
стан здоров’я за формою 133/О,
письмову згоду на проведення
спеціальної перевірки, довідку
про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), послужний список та інші документи щодо проходження
військової служби.
Документи приймаються
впродовж 30 календарних днів
з дня опублікування оголошення конкурсу за адресою:
м. Бердянськ, пл. 1-ї Бердянської Ради, 2, каб. 24-Б;
тел. для довідок: 3-64-85.

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

Обгрунтування причин
необхідності
коригування тарифів
на послуги
централізованого
водопостачання
та водовідведення
для КП “Бердянськводоканал” Бердянської
міської ради
Тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення
для підприємства затверджені постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, № 800 від
16.12.2014 року. Вони склали:
за 1 м3 води (з ПДВ) 10,36 грн.
за 1 м3 стоків (з ПДВ)
- 8,94 грн.
Даним рішенням передбачалася вартість 1 квт/год
електроенергії в розмірі
1,48 грн. За січень 2016 року
цей показник становить
1,91 грн., тобто зріс у порівнянні із закладеним у тарифі на
0,43 грн., або 29 %. Також
відбулося зростання природного газу з 5299 грн./1000 м3
до 10172 грн./1000 м3, бензину відповідно з 16,62 грн./л
до 18,00 грн./л, гіпохлориту
натрію з 4,698 грн./кг до
6,216 грн./кг. Дані наведені
з ПДВ. Мінімальна заробітна плата зросла з 1218 грн.
до 1378 грн., або на 13%.
Відповідно до вимог пункту 4.2 Процедури затвердження тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення, затвердженої постановою Комісії
від 29.11.2013 № 253, адміністрацією підприємства
проведений перерахунок
тарифів на послуги водопостачання та водовідведення з урахуванням змін вищезгаданих статей витрат
без зміни натуральних показників.
Очікуваний тариф без податку на додану вартість за
1 м3 на послуги централізованого водопостачання
складе 11,81 грн., що на
1,45 грн., або 14 % вище в
порівнянні з тарифом, що
діє із січня 2015 року.
Очікуваний тариф без податку на додану вартість за
1 м3 на послуги централізованого
водовідведення
складе 11,71 грн., що на
2,77 грн., або 31 % вище в
порівнянні з тарифом, що
діє із січня 2015 року.
Коригування тарифів дозволить підприємству забезпечити якісне та безперебійне надання послуг, вчасно та у повному обсязі розраховуватися за поточне
споживання ресурсів.
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