В Бердянському об’єднаному управлінні ПФУ в
Запорізькій області по вул. Комунарів, 23л, у
відділі обслуговування громадян проводиться
щоденний прийом (окрім святкових та вихідних
днів) з питань пенсійного забезпечення
Програма забезпечення громадської безпеки і
профілактики злочинності у місті Бердянську,
розвитку матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області на 2016 рік.

Соревнуется батальон “Азов”

2 стор.

1 апреля в с. Юрьевка Донецкой области на учебноспортивной базе “Олимп” прошли соревнования по пауэрлифтингу. Организатором этих соревнований выступил
спортсмен из Бердянска с позывным “Игнат”.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС

И.о. директора порта Николай ИЛЬИН:

У шостому Всеукраїнському телевізійному дитячому пісенному
фестивалі-конкурсі “Соловейко
України” Дар’я
Гречанюк здобула
третю премію та
отримала диплом
та статуетку від
Леоніда Кучми.

“Коллектив готов взять порт в концессию”
Первый квартал для коллектива порта стал очередным этапом в борьбе за выживание.
Александр СТАРИКОВ
Причины – резко упали объемы прибывающих грузов для
металлургов Мариуполя, лихорадит с поставкой вагонов железная дорога, бьет по нервам
политика геноцида, принятая
Кабинетом Министров и одобренная Верховной Радой по
приватизации портов Украины.
Образно говоря, правительство, спасая свое реноме, распродает птиц, несущих золотые яйца…
Об этом шла речь на прессконференции и.о. директора
порта в прошлую среду.
Начали, как принято, с хороших новостей. На прошлой неделе коллектив портовиков на
собрании Ассоциации работников портов Украины стал абсолютным рекордсменом по количеству призов. Главный из них –
“Золотая тонна”; плюс победы в
номинациях “Темп роста” и “Абсолютный рост в отрасли”. Так
отмечены трудовые успехи.
— Что касается итогов первого квартала, – продолжил

Шановні
мешканці
мікрорайону
“Ліски”!
У зв’язку з тим, що
приміщення актового
залу ЗОШ №9 не дозволяє вмістити велику
кількість людей, враховуючи звернення громадян, звітно-виборчі збори
комітету мікрорайону
“Ліски” 22 квітня 2016
року будуть проводитися в Центрі культури та
мистецтв
(“Нафтохімік”) за адресою: вул.
Я. Мудрого, 4 (колишня вул. Шаумяна). Початок о 15.00. Взяти участь
у цьому заході запрошуються всі бажаючі.
Виконавчий комітет
Бердянської
міської ради.

Николай Ильин, – то, по объективным вышеуказанным причинам, они ниже ожидаемых.
За три месяца нам удалось переработать 2 млн. 700 тыс. тонн
грузов. Получено 28 млн. грн.
прибыли, в бюджеты всех уровней перечислено 59 млн. грн.
налогов. Средняя заработная
плата составила 9 тыс. 350 грн.
(на три с небольшим тысячи
меньше, чем в первом квартале 2015 г.). Потери от металлургических грузов и от сбоев
с вагонной поставкой мы компенсируем зерновыми, которые прибывают автотранспортом. Сегодня с грузами проблем нет. Но остро стоит вопрос их доставки и переработки.
— Николай Иванович, на
собрании трудового коллектива вы представили так называемый промфинплан,
перспективу развития предприятия, и там одним из перспективных объектов назван
новый зерновой терминал,
который собирались строить в 2016 году…
— Мы возлагали большие

надежды на этот объект, однако защитить его в министерстве не удалось. Хотя преимущества – налицо: сегодня привычными методами мы грузим
до 2 тыс. тонн в сутки. А современный терминал – это переработка 700 тонн зерна за
час… Вот почему мы так заинтересованы в строительстве, причем на свободной территории бывшего рыбокомбината и за счет собственной
прибыли. Но в министерстве
свои планы. Сегодня государство отбирает у госпредприятий 90% прибыли. При таких
остатках речи о серьезном
развитии быть не может.
— На встрече в порту с зам.
министра инфраструктуры
Вы и Ваши помощники детально обосновали нежелание коллектива участвовать
в приватизации. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?
— Приватизация порта Бердянск, мы все в этом уверены,
– это шаг назад. Все госпредприятия города, ожидавшие в
результате приватизации эф-

фективных собственников,
фактически разорены и стоят
в руинах. Мы же предлагаем
конкретные шаги по увеличению прибыли, развития и обновления основных фондов,
сохранения свыше тысячи
двухсот высокооплачиваемых
рабочих мест. Но пока нас не
слышат. Так же, как и наших
коллег из портов Херсона, Мариуполя, Николаева. В этом
вопросе в интересах государства нужен индивидуальный
подход. Надеемся, что новый
состав Кабмина прислушается
к голосам с мест.
Тем более, что мы полностью
обосновали, как вариант, передачу порта в концессию трудовому коллективу на 49 лет. В
своем предложении мы гарантируем регулярные платежи за
концессию, сохранение всех
рабочих мест, высокую зарплату и хорошие условия труда. Повторюсь: мы надеемся на
здравый смысл и государственный подход к проблеме
существования и перспективы
развития нашего и других портовых предприятий страны.

ВЫСТАВКА

Відроджуючи
українську пісню
Засновником фестивалюконкурсу “Соловейко України” є благодійна організація
Президентський фонд Леоніда Кучми “Україна” спільно
з Миргородською міською
радою та народним артистом
України Мар’яном Гаденком. Відбулося дійство
29-31 березня у місті Миргороді Полтавської області.
Цьогоріч організатори отримали рекордну кількість
заявок на участь у конкурсі 274 заявки з 20 областей України. Згідно з результатами
попереднього прослуховування та перевірки поданих
заявок до фіналу було допущено 74 юних таланти.
Запорізьку область на конкурсі представляли двоє
учасників, одним із яких була
Дар’я Гречанюк – вихованка
зразкового вокального колективу “Овація” на чолі з
Дворніковою Світланою Федорівною.
Також учасники творчого

змагання мали змогу взяти
участь у майстер-класах з
вокалу, хореографії, сценічного мистецтва та артистичності. Окрім того, фестиваль мав патріотичну спрямованість, популяризуючи та
відроджуючи українську
пісню.
За три дні фестивалю конкурсанти встигли не тільки
позмагатися, а й взяти
участь у хореографічному
майстер-класі професора
Київського університету ім.
Б. Грінченка, народного артиста України Григорія
Чапкіса, майстер-класі актора Національного академічного драматичного театру
ім. І. Франка, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка, народного артиста України Петра Панчука. За цей
час юні таланти поспілкувалися з ровесниками, придбали
нових друзів, відвідали цікаві
екскурсії, які познайомили їх
з історією Миргорода.

НАШ ГОРОД

Портовики помнят

На улице Морской (бывшей Мазина)
открылся Центр общественных инициатив

В среду, в день 100-летия многолетнего (с 1954-го по 1979 г.) начальника
порта Виктора Ивановича Лебедева, в выставочном зале открылась выставка
работ портовиков.

В полную силу Центр начнет работать в мае. Здесь будут
вести прием работники исполкома, Пенсионного фонда и управления соцзащиты, инспектор полиции, а также председатели здешних ОСМД. Здесь же буду проводить встречи с жителями активисты микрорайона.
По словам председателя комитета микрорайона «32-й округ» Елены Зубко, ЦОИ закрыли около трех лет назад, т.к.
помещение требовало ремонта. Все это время жители просили предыдущую власть возобновить его работу. Но, видимо,
ни сил, ни средств, ни желания не нашлось. Зато обращение
Елены Зубко к городскому голове Владимиру Чепурному возымело действие. Помещение отремонтировали, оборудовали места для работы специалистов и приема горожан.

Ее инициатором стал директор музея Евгений Денисов.
На открытии выставки выступили нынешний директор предприятия Николай Ильин, дочь
Лилия Викторовна Лебедева,
представители профкома, ветераны порта.
— При непосредственном

участии Виктора Ивановича, –
отметил во вступительном слове Евгений Денисов, – порт был
не только восстановлен, но и
оснащен современной высокопроизводительной техникой,
причалами. Параллельно с производственной сферой строили жилье, другие объекты соц-

культбыта. В.И. Лебедев оставил заметный след в истории
нашего города – наряду с
С.А. Степанянцем, М.Н. Губановым, И.И. Гесиком и другими
созидателями, которые вывели
наш город на союзную орбиту.
Портовики это помнят и ценят.
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ОФІЦІЙНО

До уваги керівників сільськогосподарських
підприємств Бердянського району!
Відповідно до статті 8 Закону України “Про внесення змін
до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016
рік” від 25.12.2015 року № 928-VІІІ та згідно з міжкваліфікаційними коефіцієнтами Галузевої угоди між Міністерством
аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців “Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства
України” і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України в сільському господарстві на 2014
-2016 роки:
- мінімальний гарантований розмір тарифної ставки (окладу) робітника, який виконує просту роботу, що не вимагає кваліфікації, за повністю виконану місячну норму праці
(обсяг робіт):
з 01.01.2016 року - не менше 1378,00 грн.,
з 01.05.2016 року - не менше 1450,00 грн.,
з 01.12.2016 року - не менше 1550,00 грн;
- мінімальний розмір тарифної ставки робітника 1-го розряду з нормальними умовами праці:
з 01.01.2016 року - не менше 1447,00 грн. (1378 грн. х
1,05), або 8,67 грн. за годину;
з 01.05.2016 року - не менше 1523,00 грн. (1450,00 грн. х
1,05), або 9,12 грн. за годину;
з 01.12.2016 року - не менше 1628,00 грн. (1550,00 грн. х
1,05), або 9,75 грн. за годину.
- посадовий оклад техніка всіх спеціальностей (без категорії):
з 01.01.2016 року - 1736,00 грн. (1447,00 грн. х 1,2);
з 01.05.2016 року - 1828,00 грн. (1523,00 грн. х 1,2);
з 01.05.2016 року - 1954,00 грн. (1628,00 грн. х 1,2).
Враховуючи вищевикладене, керівникам необхідно переглянути посадові оклади працівників та внести відповідні
зміни до колективних договорів.
Для отримання консультацій щодо повідомної реєстрації
колективних договорів, змін та доповнень до них звертатись
до управління соціального захисту населення Бердянської райдержадміністрації за тел. 3-42-98 (8-й кабінет).

Південна зоря, субота, 16 квітня 2016 року, № 24 (17346)
БЕРДЯНСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ
В Бердянському об’єднаному управлінні ПФУ в Запорізькій області по вул. Комунарів, 23л, у відділі обслуговування громадян
проводиться щоденний прийом (окрім святкових та вихідних днів) з питань пенсійного забезпечення:
- понеділок, вівторок, середа, четвер з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 12.45;
- п’ятниця з 8.00 до 15.00, перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон гарячої лінії працює щоденно з 8.00 до 17.00:
- з питань пенсійного забезпечення та виплати пенсії – 3-56-69, 4-72-90;
- з питань дотримання законодавства про оплату праці – 3-34-62.
Пряма телефонна лінія з питань пенсійного забезпечення працює за номером 4-69-50, з 13.00 до 15.00, по перших понеділках
місяця.
Пряма телефонна лінія з питань дотримання законодавства про оплату праці, запобігання та протидії корупції, запровадження
накопичувальної системи - за номером 3-53-32, з 14.00 до 15.00, по других вівторках місяця.
Пряма телефонна лінія з питань пенсійного забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення антитерористичної операції, – за номером 4-69-22, з 14.00 до 15.00, по останніх середах місяця.

Графік особистого прийому громадян керівництвом
та начальниками структурних підрозділів Бердянського об`єднаного управління Пенсійного фонду
України в Запорізькій області
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ БЕРДЯНСЬКОЇ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

Будьте обережними!
Рівень загального травматизму невиробничого характеру
в Бердянському районі за І квартал 2016 року в порівнянні з
аналогічним періодом 2015 року (134 випадки) збільшився
на 5 випадків, або на 3,7 %, і становить 129 випадків. А з
дітьми до 14 років у порівнянні з І кварталом 2015 року (28 випадків) зменшився на 4 випадки, або на 14,3 %, і становить
32 випадки.
Найбільшу питому вагу серед випадків травматизму невиробничого характеру як з дорослими, так і з дітьми до 14
років склали нещасні випадки в результаті падіння: 94 випадки (72,9 % від загальної кількості) та 26 випадків (81,3 % від
загальної кількості) відповідно.
Травматизм невиробничого характеру зі смертельними
наслідками в Бердянському районі за І квартал 2016 року в
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року (9 випадків)
збільшився на 2, або на 22,2 %, і становить 11 випадків. Найбільше смертельних випадків за звітний період сталося в
результаті випадкового отруєння алкоголем (2 випадки), внаслідок інтоксикації (3 випадки).
Найбільше нещасних випадків відбулося у результаті падіння потерпілих.
Враховуючи вищевикладене, звертаємо увагу громадян
бути більш уважними та обережними у побуті.

КУ “БЕРДЯНСКИЙ КВД” ЗОС

О венерических заболеваниях в городе
Бердянске и Запорожской области за 1-й квартал
2016 года в сравнении с 1-м кварталом 2015 года
Выявлено по городу 8 случаев сифилиса (2015 г. - 7), по
области 57 случаев (2015 г. - 36); случаев гонореи выявлено 6 человек (2015 г. - 2), по области 25 человек (2015 г. 21). Группы болезней, передающихся половым путем: выявлено по городу урогенитальный хламидиоз - 5 человек
(2015 г. - 6), урогенитальный уреаплазмоз - 16 человек
(2015 г. - 9); урогенитальный трихомониаз - 34 человека
(2015 г. - 46), урогенитальный герпес - 4 человека (2015 г. 8), бактериальный вагиноз - 191 человек (2015 г. - 87).
Медики лечебного учреждения обращаются к жителям
города не заниматься самолечением.
Информацию предоставил
главный врач КУ “Бердянский КВД” ЗОС А.В. ТУНДА.

День прийому Години прийому
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Керівництво об’єднаного управління
Середа
14.00-16.00
Білоусов Андрій Анатолійович
Начальник об’єднаного управління
Вівторок
9.00-12.00
Меджидова Світлана Іванівна
Перший заступник начальника об’єднаного
управління
П’ятниця
9.00-12.00
Заступник начальника об’єднаного управління
Скрипчук Лариса Веніамінівна
Начальники структурних підрозділів
Триньова Надія Анатоліївна
9.00-12.00
Начальник відділу з призначення, перерахун- Понеділок
14.00-17.00
ку та виплати пенсій №1
Вівторок
9.00-12.00
Заступник начальника відділу з призначення,
Логвиненко Михайло Леонідович
14.00-17.00
перерахунку та виплати пенсій №2
Середа
9.00-12.00
Начальник відділу з призначення, перерахунДікарєва Віра Владиславівна
14.00-17.00
ку та виплати пенсій №3
9.00-12.00
Начальник відділу з призначення, перерахунЧетвер
Андрєєва Марина Анатоліївна
14.00-17.00
ку та виплати пенсій №4
10.00-12.00
Начальник юридичного відділу
Середа
Тиховод Наталя Яківна
9.00 - 12.00
Начальник відділу ведення електронних
Четвер
Артеменко Наталя Костянтинівна
реєстрів та підтримки інформаційно- аналітичних систем підтримки
Начальник відділу платежів до пенсійної сис9.00 - 12.00.
П’ятниця
Орлова Ірина Сергіївна
теми

Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної Праці, інваліди Великої Вітчизняної війни, жінки, яким присвоєно
почесне звання України „Мати-героїня”, приймаються позачергово.

ВІДДІЛ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ “БЕРДЯНСЬК”

Про факт виявлення незаконного вилову водних живих ресурсів
на ділянці ВПС “Бердянськ” Бердянського прикордонного загону
Так, о 12.50 6 квітня 2016 року в акваторії Азовського моря в
14 км від с. Новопетрівка затримано двох громадян України, які
здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів за допомогою
заборонених знарядь лову. В ході огляду місця події та здобутих
незаконним шляхом водних біоресурсів виявлено: камбала
азовська – 74 шт., пиленгас – 15 шт., оселедець – 134 шт.
На громадян складено два протоколи про адміністративне правопорушення за ст.202 КУпАП та один протокол за ст. ст.85 ч.4
КУпАП. Представником Державної екологічної інспекції складено один протокол за ст. ст.85 ч.4 КУпАП. Сума збитку становить
95 880 грн.

ЗДОРОВЬЕ

Об этом должен знать каждый,
или Ещё раз про бешенство
Бешенство - это очень опасное вирусное заболевание всех теплокровних животных и человека. Заболевание
характеризуется острым течением, поражением нервной системы и, как правило, заканчивается летально.
Дмитрий ВЕНЦЕВ,
начальник управления
ветеринарной медицины
в Бердянском районе
Основным источником инфекции являются больные дикие животные, главным образом лисы, потенциальным источником - бродячие собаки
и кошки, а также не привитые
против бешенства домашние
собаки и кошки.
Бешенство в основном передаётся при укусах больными
животными, когда вирус со
слюной попадает в рану покусанного.
Наиболее опасны укусы в
области головы, лица, кистей
рук, то есть места, богатые нервными окончаниями.
Всерьез настораживает тот
факт, что бешенство постоянно представляет серьезную
угрозу для здоровья и жизни
людей.
За последние годы имели

место целый ряд трагических
случав заболевания людей бешенством с летальным исходом. Последний случай произошел буквально недавно: в
феврале в Черниговской больнице умерла от бешенства женщина, 1964 года рождения.
Такое стало возможным
вследствие значительного увеличения числа диких плотоядных - выше уровня, предупреждающего развитие эпизоотии, увеличения количества
бродячих собак и кошек практически на территории всех населенных пунктов, борьба с которыми не проводится.
Так, в прошедшем 2015 году
на территории района было
виявлено 10 неблагополучных
по бешенству пунктов, а именно 3 пункта - по бешенству
кота, 4 - КРС, 2 - собак и
1 пункт - по бешенству волка.
Часты случаи, когда родственники покусанных людей в
порыве гнева убивают собак и
кошек, которые нанесли укусы.

А этого делать категорически нельзя.
О собаках, кошках и других
животных, которые нанесли
укусы людям, необходимо немедленно информировать медицинское и ветеринарное учреждения. При этом животных необходимо надежно изолировать
и ни в коем случае не убивать.
За такими животными будет
установлено ветеринарное наблюдение в течение 10 дней.
Анализ нанесенных укусов
людям за последнее время показывает, что они происходили или вследствие неосторожного обращения с животными,
или вследствие несоблюдения
правил их содержания.
Поэтому обращаюсь ко всем
владельцам животных: содержите собак на прочной привязи или
в вольере, не отпускайте собак
без присмотра бегать в населенном пункте, не оставляйте детей
одних играть с собаками.
Выводить собаку за пределы двора можно только в на-

морднике и на крепком поводке. В случае же нанесения вам
укуса рану необходимо тщательно промыть с использованием хозяйственного мыла.
И главное, ежегодно специалистами ветеринарной медицины проводятся профилактические прививки собак и кошек против этого опасного заболевания. Прививки как минимум на один год предохраняют животных от бешенства.
А согласно Закону Украины
“О ветеринарной медицине”,
все владельцы животных по
требованию ветеринарной
службы обязаны предоставлять своих животных для проведения профилактических
прививок. Соблюдение всех
перечисленных требований позволит до минимума сократить риск возникновения бешенства и предохранить себя
и своих близких от этого опасного заболевания.
Помните, ваше здоровье находится в ваших руках.

ОФІЦІЙНО
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БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
дев’ята сесія

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

РІШЕННЯ

№2

Про затвердження Програми забезпечення громадської безпеки
і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку
матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції Головного
Управління Національної поліції в Запорізькій області на 2016 рік
Відповідно до положень ст. 59 Конституції України, ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 105 Закону України “Про Національну поліцію”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська
ВИРІШИЛА
1. Затвердити Програму забезпечення громадської безпеки і
профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції Головного
Управління Національної поліції в Запорізькій області на 2016 рік
(додається).
2. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянсь-

кої міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на
керуючого справами виконкому Фойт О.А.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики
та законності (Георгієв Є.І.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. ЧЕПУРНИЙ.

Програма забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності
у місті Бердянську, розвитку матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції
Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області на 2016 рік
1. Назва “Забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально-технічної бази Бердянського міського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області
на 2016 рік” (далі – Програма).
2. Підстава для розроблення: забезпечення громадської
безпеки і профілактики злочинності у м. Бердянську, розвитку матеріально-технічної
бази Бердянського відділу
поліції Головного Управління
Національної поліції в Запорізькій області на 2016 рік.
3. Ініціатор: Бердянський
відділ поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області.
4. Розробник: виконавчий
комітет Бердянської міської
ради, Бердянський відділ поліції
Головного Управління Національної поліції в Запорізькій
області.
5. Мета: забезпечення профілактики правопорушень та
громадської безпеки в м. Бердянську.
6. Етапи виконання: 2016 рік.
7. Загальні обсяги фінансування: - 180000 грн.
8. Контроль за виконанням:
Бердянська міська рада, до
20 січня наступного року за
звітним.
1. Загальні положення
Програма забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в
Запорізькій області на 2016 рік
(далі – Програма) підготовлена на підставі Законів України
“Про національну поліцію”, “Про
місцеве самоврядування в Україні”, “Про участь громадян в
охороні громадського порядку

і державного кордону” та розроблена з метою забезпечення ефективності здійснення
узгоджених заходів щодо
профілактики правопорушень,
удосконалення матеріальнотехнічного забезпечення профілактичної діяльності.
Відповідно до ст.38 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” до власних
(самоврядних) повноважень
виконавчих органів міських рад
належить, зокрема сприяння
діяльності органів Національної
поліції, вирішення спільно з
відповідними органами Національної поліції питань щодо
створення належних умов для
служби поліцейських.
2. Мета Програми
Метою Програми є реалізація на території міста питань
зміцнення законності і правопорядку, оздоровлення криміногенної обстановки, забезпечення профілактики правопорушень, громадської безпеки
громадян, захисту їх законних
інтересів, вирішення питань
щодо матеріально-технічного
забезпечення Бердянського
відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області.
3. Основні завдання та заходи Програми
Програма спрямована на
вирішення наступних завдань
та заходів:
3.1. підвищення рівня матеріального та технічного забезпечення роботи з профілактики правопорушень, зокрема із
залученням сил і засобів
органів місцевого самоврядування;
3.2. удосконалення методів
роботи з профілактики правопорушень;
3.3. забезпечення захисту
конституційних прав та свобод
людини на основі чітко визна-

чених пріоритетів.
України “Про місцеве самовря3.4. придбання паливно-ма- дування в Україні” Бердянсьстильних матеріалів з подаль- кому відділу поліції Головного
шим їх переданням, у відповід- Управління Національної поліції
ності до вимог ст. 105 Закону в Запорізькій області.
України “Про Національну по5.2. Кошторис видатків на
ліцію”, ст. 38 Закону України виконання Програми:
“Про місцеве самоКількість
Сума (грн.)
врядування в Україні” Видатки
180000
Бердянському відділу Бензин А-92 10000 л
10000 л
180000
поліції Головного Уп- Усього:
равління Національної
поліції в Запорізькій області.
6. Очікувані результати,
ефективність Програми
4. Шляхи та засоби розв’яВиконання Програми сприязання проблеми
тиме зменшенню кількості праВирішення вказаних про- вопорушень, оздоровленню
блем можливо завдяки тісній соціально-економічної ситуації
співпраці з органами місцево- в місті Бердянську, покращенго самоврядування, в тому ню іміджу міста, підвищенню
числі шляхом надання вико- рівня його інвестиційної принавчим комітетом Бердянської вабливості.
міської ради матеріально-техУ результаті виконання Пронічних засобів, а саме палив- грами передбачається:
но-мастильних матеріалів на
6.1. покращити роботу по
адресу Бердянського відділу забезпеченню правопорядку,
поліції Головного Управління законності, принципів справедНаціональної поліції в За- ливості у місті;
порізькій області. Розв’язання
6.2. підвищити рівень матепитань, викладених у цій про- ріального та технічного забезграмі, дасть змогу співробітни- печення роботи з профілактикам Бердянського відділу ки правопорушень;
поліції Головного Управління
6.3. більш ефективно протиНаціональної поліції в За- діяти розвитку злочинності;
порізькій області забезпечити
6.4. більш ефективно та резаходи щодо профілактики пра- зультативно проводити роботу
вопорушень, громадської без- з профілактики злочинності на
пеки громадян.
території міста.
5. Фінансове забезпечення
Програми
5.1. Фінансування заходів
Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету, шляхом затвердження міською
радою виконавчому комітету
Бердянської міської ради бюджетних призначень за кодом
250404 “Інші видатки” у сумі
180000 грн. для придбання паливно-мастильних матеріалів з
подальшим їх переданням у
відповідності до вимог ст. 105
Закону України “Про Національну поліцію”, ст. 38 Закону

7. Контроль за виконанням
Програми
Контроль за виконанням
Програми здійснюють постійна
комісія міської ради з гуманітарних питань, депутатської
етики та законності (Георгієв
Є.І.) , постійна комісія міської
ради з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності (Попова І.А.).
Начальник Бердянського
ВП ГУНП в Запорізькій
області О.Л. ЛЄВІН.

ВАКАНСІЯ

Запрошуємо взяти участь у конкурсі
Фінансове управління виконавчого комітету Бердянської
міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
- спеціаліста І категорії відділу зведеного бюджетного
планування і фінансування фінансового управління виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються особи з повною вищою освітою
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, знанням ділової української мови, впевненим користуванням персональним комп’ютером та офісною технікою.
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
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конкурсі, заповнену особову картку (форма №П-2ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія), дві фотокартки розміром 4х6 см, копію документів про освіту, відомості про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (декларація) за минулий рік, копію заповнених сторінок паспорта громадянина України, копію довідки 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. Єдності, буд. 2, каб. 61; тел. для довідок: 3-40-37.

РІШЕННЯ
31 березня 2016 р.

№6

Про внесення змін до рішення сорокової сесії
Бердянської міської ради VI скликання від
12.09.2013 № 9 “Про затвердження Концепції
виставково-ярмаркової діяльності в м. Бердянську”
Керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою
Кабінету Міністрів України від
22.08.2007 № 1065 „Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні”, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011
№ 244, ст. 25 Статуту територіальної громади міста та на
підставі протоколу засідання
постійної комісії міської ради з
питань реалізації державної
регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 30.03.2016 № 11(І), протоколу засідання постійної
комісії міської ради з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку,
промисловості та інвестиційної
діяльності від 31.03.2016 № 12,
Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Доповнити розділ 6 Концепції виставково-ярмаркової
діяльності в м. Бердянську,
затвердженої рішенням сорокової сесії Бердянської міської
ради VI скликання від
12.09.2013 № 9 таким абзацем:
“У разі проведення виставки
(ярмарку), Організаторами
якої виступають комунальне
підприємство Бердянської
міської ради “Бердянський
центральний ринок”, кому-

нальне підприємство Бердянської міської ради “Аншлаг”, отримані Організаторами
кошти (за виключенням витрат
на організацію та обслуговування виставки (ярмарку), в
тому числі витрат на виготовлення, установку та обслуговування виставкового (ярмаркового) об’єкта) за проведення виставки (ярмарку) зараховуються до цільового фонду
Бердянської міської ради за
кодом платежу 50110000”.
2. Це рішення є невід’ємною
частиною рішення сорокової
сесії Бердянської міської ради
VI скликання від 12.09.2013 р.
№ 9 “Про затвердження Концепції виставково-ярмаркової
діяльності в м. Бердянську”.
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.) та постійну
комісію міської ради з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку,
промисловості та інвестиційної
діяльності (Попова І.О.)
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

ВІДДІЛ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
“БЕРДЯНСЬК” ІНФОРМУЄ

За порушення законодавства
з прикордонних питань
передбачена кримінальна
та адміністративна відповідальність
Протягом березня поточного року було зафіксовано порушення законодавства з прикордонних
питань у місті Бердянську та Бердянському районі
та складено 52 протоколи.
З них:
- за ст. 202 КУпАП – 50 протоколів;
- за ст. 85 ч. 4 КУпАП –
один протокол;
- за ст. 185 п.10 КУпАП –
один протокол;
Вилучено:
- 3 одиниці знарядь лову загальною довжиною 80 метрів;
- 18,350 кг морепродуктів.
Накладено штрафів: на
загальну суму 3757 грн.
Сума завданих збитків
державі потягом березня
2016 року становить 3185780
грн.
Потягом березня поточного року на ділянці Бердянського прикордонного загону
спільно з ДСНСУ було проведено дві пошуково - рятувальні
операції з віднесенням маломірних плавзасобів до відкритого моря.
Що стосується прикордонного контролю в пункті пропуску “Бердянський морський
торговельний порт”, не пропущено через ДКУ всього 11
осіб, у одного громадянина
Індії та восьми громадян М`янми відсутні в`їзні візи, у двох
громадянин Сирії відсутній
дійсний паспортний документ
(відсутній підпис власника пас-

портного документа).
З метою запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням на державному
кордоні та контрольованих
прикордонних районах, встановлення та усунення причин
та умов, що призводять до порушення законодавства з прикордонних питань, забезпечення дотримання прав і свобод
громадян, роз’яснення населенню положень чинного законодавства України з питань
правопорушенням, протидія
яким віднесена до компетенції
прикордонного відомства,
підвищення правової свідомості мешканців контрольованих прикордонних районів,
прикордонники нагадують,
що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
3 лютого 2016 р. № 52 внесено зміни до Положення
про прикордонний режим,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 27 липня 1998 р. № 1147
(«Офіційний вісник України», 1998 р., № 30, ст. 1127;
1999 р.,№ 17, ст. 726; 2003
р., № 37, ст. 1981; 2004 р.,
№ 26, ст. 1705; 2010 р.,
№ 94, ст. 3440; 2013 р.,
№ 51, ст. 1839).
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Дорогих и любимых родителей

ШИНКАРЕНКО Александра Ивановича
и Антонину Васильевну
искренне поздравляем с 35 & летием
совместной жизни!
Пусть проходят дни, пролетают годы…
Трудности, невзгоды, хлопоты, заботы…
Все они прекрасны, если в душах свет,
Ведь вы не напрасно вместе столько лет!
Мы желаем в мире и согласии жить
И с огромной силой продолжать
любить!
Дети, внуки.

Соревнуется батальон “Азов”
1 апреля в с. Юрьевка Донецкой области на учебно-спортивной базе “Олимп”
прошли соревнования по пауэрлифтингу. Организатором этих соревнований
выступил спортсмен из Бердянска с позывным “Игнат”.
Леонид КОТЕНДЖИ,
президент федерации
пауэрлифтинга
Запорожской области
Ряд солдат и офицеров батальона решили проверить
свою боевую готовность на тяжелоатлетическом помосте.
Участвовали военнослужащие
из Киева, Днепропетровска,
Житомира, Харькова и Луганской области. И хоть ребята не
профессиональные спортсме-

ны, но некоторые результаты
даже ошеломили судейскую
бригаду, приехавшую в Юрьевку из Бердянска. А это судьи международного класса
Леонид Котенджи, Юрий Лаер
и судья национальной категории Михаил Немченко. Достаточно сказать, что один военнослужащий, 1965 года рождения, показав результат 430 кг
в сумме троеборья (приседания со штангой – 150 кг, жим
лежа – 130 кг и тяга – 150 кг),

заслуживает уважения.
Победитель и призеры были
награждены руководством батальона дипломами и медалями. По понятным причинам мы
не называем фамилии спортсменов, но это не уменьшает
их достижения. Нужно сказать, что после окончания соревнований ряд участвующих
изъявили желание продолжить
занятия по пауэрлифтингу после демобилизации. Вот какие
у нас защитники Отечества!

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО” ПОВІДОМЛЯЄ

Вперше в Україні з 1 квітня
до 15 червня оголошено “сезон тиші”
Діана ЗАЙЦЕВА,
мисливствознавець I категорії
Нагадуємо, що минулого
року були прийняті Закони України, які посилюють відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу. Зокрема, ст. 39 та
ст. 40 Закону України “Про тваринний світ” передбачено, що
підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що
впливає або може вплинути на
стан тваринного світу, зобов’язані забезпечувати охорону
середовища існування, умов
розмноження і шляхів міграції
тварин. У період масового розмноження диких тварин, з
1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та

заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою
(пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання
моторних маломірних суден,
проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).
Підприємства, установи,
організації та громадяни зобов’язані вживати заходів для запобігання загибелі тварин під
час здійснення виробничих
процесів, у тому числі зберігання, транспортування, застосування небезпечних для тварин
препаратів, хімічних речовин та
сполук, складування, знищення, захоронення промислових і
побутових відходів, сільськогосподарських, лісогосподарських, лісозаготівельних та
інших робіт, а також під час експлуатації електричної мережі

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).

та транспортних засобів.
Тваринний світ є одним з
компонентів навколишнього
природного середовища, національним багатством України,
джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об’єктом наукових
досліджень, а також важливою
базою для одержання промислової і лікарської сировини,
харчових продуктів та інших
матеріальних цінностей. Порушення законодавства в галузі
охорони, використання і відтворення тваринного світу тягне
за собою адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність відповідно
до закону.
Зберігайте довкілля, охороняйте природу та не турбуйте
диких тварин у період їхнього
розмноження.

К 30Й ГОДОВЩИНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

“Жизнь прожить — не поле перейти”
Гласит народная мудрость. Уже седьмой десяток щедро колосится “жизненная
нива” Калиберды Евгения Павловича, ликвидатора на ЧАЭС (инвалида І группы), мудрого отца, замечательного мужа, незаменимого деда.
А. КАЛИБЕРДА
Родился Евгений Павлович
14 декабря 1946 года в с. Нововасильевка Бердянского
района Запорожской области
в многодетной семье (11 детей). Наверное, не зря и дата
рождения есть знаковой:
14 декабря — День памяти ликвидаторов на Чернобыльской
АЭС.
Экологическая катастрофа
не спрашивала возраст, профессию, место проживания...
Бердянцы-ликвидаторы в первых рядах откликнулись на
всеобщую беду.
19 мая 1986 года Евгений
Павлович вместе со 120 военнообязанными отбыл в Одесский округ, а оттуда — на Чернобыль. Прибыв на место дислокации, стали разбивать палатки (10х10): вокруг голая
земля… Вдруг увидели, как в
небе кружит вертолет и медленно опускается на землю. Из
него вышел мужчина с топором
и деревянным колом, в резиновых сапогах и сказал: “Ребята, как поселок новый назо-

вем?”. Мы посмотрели друг на
друга, а он ответил: “Зеленый
Мыс, вы согласны?!” Как выяснилось позже, это был Щербицкий (первый секретарь горкома партии Украины).
Разбили на бригады. Евгений
Павлович был назначен бригадиром строительной бригады,
в состав которой вошли представители из Бердянска, Запорожья, Новосибирска, Днепра.
Строили ПУСО (пункт усиленной санитарной обработки).
Евгений Павлович работал в
трех зонах: первой, второй,
третьей. Его бригада принимала за один раз по 500 кубов
бетона, чтобы замуровать реактор. Бетон возили из Вышгорода и, чтобы не было задержек с доставкой, прорубывали просеки, рубили лес. Впереди обрабатывают машины от
радиации, но бетон доставляют вовремя.
На станции работали не более двух часов в день, так как
радиация была сумасшедшая.
Японцы передали на станцию
два современных компьютеризированных крана, которые
должны были сбрасывать ура-

новые стержни с реактора.
Через две минуты краны просто поплавились. Бригада Евгения Павловича работала добросовестно и слаженно, о чем
много раз писалось в газете
“Красная звезда”, присылались благодарственные письма по месту основной работы.
Рядовой Калиберда Евгений
Павлович пробыл на ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС 180 суток
(шесть месяцев). Плечом к
плечу с ним работал его боевой товарищ Малышев Юрий
Павлович (ныне покойный).
Евгений Павлович самоотверженно работал на ликвидации последствий аварии, а теперь, прикованный к постели,
борется с болезнями, которыми “наградил” Чернобыль.
Ликвидаторы голыми руками шли на атом, были вынуждены закрывать собственной
грудью амбразуру, которую
атом безжалостно истреблял.
30 лет трагедии на Чернобыльской АЭС не изменили
человеческую память. Чернобыль сегодня — своеобразный
дозиметр нашей совести.

ПАМ`ЯТЬ

Життя, присвячене людям
та рідному краю
Вже рік, як немає з нами шанованого краянина - Григорія Андріановича Горбача. Відзначився багаторічною
трудовою звитягою у знаному на Бердянщині осипенківському господарстві “Дружба”, у якому впродовж
кількох десятиліть беззмінно посідав посаду головного
інженера.
Олег БУДЯК,
директор Осипенківського
краєзнавчого музею
Завдяки ініціативі Григорія
Андріановича впроваджено багато передових технічних розробок і новацій, з року в рік
збільшувалася врожайність і
показники валової продукції, а
колгосп “Дружба” (голова
правління І.О. Іванченко) впевнено очолював список найуспішніших підприємств Бердянщини.
Роки праці Григорія Андріа-

новича відзначені багатьма
державними нагородами і
відзнаками, а ще — визнанням
і повагою односельців.
Уже перебуваючи на заслуженому відпочинку, Григорій
Андріанович всі душевні сили і
енергію вклав у культурний
розвиток рідного села, яке
надзвичайно любив, цінував
його історію, багато допомагав
творчій молоді, закладам освіти і культури.
Впродовж тривалого часу
жодне сільське чи районне урочистя не відбувалося без ком-

Висадка саджанця дубка з Дібрівського лісу на Гуляйпільщині в пам`ять про новоспасівських повстанців-махновців поблизу сільського музею, 2008 рік ( Г.А. ГОРБАЧ крайній праворуч).

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

позицій та пісень, створених
нашим односельцем. Цей творчий спадок лишиться назавжди в історії села. В піснях, складених ним для юних виконавців, відтворені історія й буття рідного краю. Ці твори й душевне горіння, підтримка автора відкрили шлях у творчість
багатьом юним даруванням,
запалили не одну “зірочку”. А
творчий доробок автора
міститься у збірках “Пісні і краса рідного краю”, які він особисто дарував багатьом односельцям.
Нині, разом з молодим деревцем, яке посадив митець,
зростають і юні громадяни,
справжні патріоти Бердянщини
і України. А вірші нашого земляка у виконанні юних екскурсоводів - вихованців студії
“Джерельце” при сільському
музеї звучать під час екскурсійних заходів, молодіжних і
краєзнавчих акцій.
Село пам’ятатиме Григорія
Андріановича, його спадщина
житиме у сьогоденні, стане в
нагоді для прийдешніх поколінь.
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