Рішення восьмої сесії Бердянської міської ради
VII скликання про затвердження звіту про затвердження Положення про порядок розгляду електронних петицій у Бердянській міській раді, її
виконавчому комітеті.

2 стор.

Аналіз роботи промислових підприємств міста
за підсумками 2015 року.

4 стор.

Рішення восьмої сесії Бердянської міської ради
VII скликання про затвердження звіту про перейменування назв вулиць, проїздів, площ, проспектів, скверів,
бульварів у м. Бердянську.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

Итог сессии, акция «Стоп—наркотик!»
и другие вопросы
Во вторник на информационном дне городской голова Владимир Чепурной подробно прокомментировал итоги
сессии, состоявшейся 18 февраля.
Александр СТАРИКОВ
Ему помогали в этом профильные заместители Юлия
Дойнова и Оксана Деева, а также начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Иванова.
Программы приняты, дополнительные суммы из остатков
бюджета 2015 г. (около 25 млн.
грн.) расписаны по распорядителям бюджетных средств. Остается их только освоить. Оставшаяся часть денег из 40

млн. пока что держится в резерве.
Затем пошли ответы на вопросы, из которых представители СМИ узнали, что деньги на
карточки (всего 5 млн. грн.) студенты и преподаватели ПТУ города получат до конца недели.
И что теперь после открытого
письма председателя общества
защиты животных Валентины
Мамай к руководству города
все пищеотходы из городской
больницы, кости и некоторые
субпродукты с мясокомбината

будут направляться в приют для
бродячих животных, вот-вот решится вопрос с устойчивым
энергоснабжением помещения.
В общем, по словам начальника УЖКХ, процесс пошел, вопрос на контроле у мэра.
По-прежнему остаются натянутыми отношения с Облводоканалом, который требует с
Бердянского водоканала 18 млн.
грн. долга за 2013-2014 годы.
Юлия Дойнова пообещала
проверить работу аптечных
пунктов на окраинах города—

на косе, на Лисках, в Военном
городке, в Колонии.
К началу курортного сезона
в центре города и курортных
районах будут выставлены 250
урн и около сотни контейнеров
под мусор в микрорайонах города.
А закончили встречу сообщением о старте акции «Стоп —
наркотик!». По городу будут вывешены 15 бигбордов с телефонами горячей линии. Заболевание будут лечить в ПНД, а торговцев — в горотделе полиции.

КОМИССИЯ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Задолженность 26,5 млн., за январь 1,1 млн. грн. в “плюсе”
На очередном заседании городской комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсий,
стипендий и других социальных выплат (председатель—зам. городского головы Юлия Дойнова) рассмотрены
проблемы погашения задолженности на предприятиях города.
Так, на заводе подъемнотранспортного оборудования
(директор Константин Чичов)
общий долг по зарплате и в
фонды 1 млн.143 тыс. грн.,
ОАО “Азовкабель” (ликвидатор Светлана Смирнова) долг
3 млн. 380 тыс. грн.; ОАО “Дормаш” (ликвидатор Роман Василенко) долг 800 тыс. грн.; ОАО
“Завод “Прилив” (ликвидатор
Анастасия Кравченко) долг
444 тыс. грн.; ЗАО “Бердянский винзавод” (распоряди-

тель имущества Иван Черкашин) долг 498 тыс. грн.
Как сообщила начальник управления труда и социальной
защиты населения Наталья
Токмань, по состоянию на
1 февраля задолженность по
городу составляет 26 млн. 514
тыс. грн., 90% из них – предприятия-банкроты винзавод,
аэропорт, “Чистая вода – Бердянск”. Рост за февраль – 1
млн. 160 тыс. грн., львиная
доля “Азмол” – 322 тыс. грн.

начисленной заработной платы.
На экономически активных
предприятиях задолженность
составляла 2 млн.443 тыс. грн.,
рост – 840,7 тыс. грн.
На ОЗПТО удалось снизить
долг на 153 тыс. грн. В Бердянскводоканале выплатили
950 тыс. грн. из 1 млн. 500 тыс.
грн. фонда оплаты труда.
Члены комиссии рассмотрели ход погашения долгов, заслушали отчет ликвидатора

ОАО “Азовкабель”Светланы
Смирновой и приняли по каждому из предприятий рекомендации для органов прокуратуры, налоговой инспекции. Принято решение направить ряд
писем в Фонд государственного имущества Украины (в частности, по объектам “Азовкабеля”) и Министерство инфраструктуры Украины по вопросу передачи в собственность
города имущественного комплекса “Аэропорт “Бердянск”.

ВАКАНСІЇ

Запрошуємо взяти участь у конкурсах
Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
- начальника реєстраційного відділу, державного реєстратора – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з повною вищою освітою
за спеціальністю «правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стажем роботи за фахом на
службі в органах місцевого самоврядування та державній службі
на керівних посадах не менше 3
років або стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших
сферах не менше 5 років, знанням ділової української мови,
вмінням роботи на комп’ютері;
- державного реєстратора
сектора державної реєстрації
суб’єктів господарської діяльності управління економіки –
2 штатні одиниці.
До конкурсу запрошуються

особи з повною вищою освітою
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на посадах не
нижче провідного спеціаліста не
менше 1 року або стажем роботи в інших сферах управління не
менше 3 років, вільним володінням діловою українською мовою,
вмінням роботи на комп’ютері;
- державного реєстратора
реєстраційного відділу –
7 штатних одиниць.
До конкурсу запрошуються
особи з повною вищою освітою
за спеціальністю «правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стажем роботи за фахом

на службі в органах місцевого
самоврядування та державній
службі на посадах не нижче провідного спеціаліста не менше 1
року або стажем роботи в інших
сферах управління не менше 3
років, вільним володінням діловою українською мовою,
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, витра-

ти 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.

Увага, конкурс суб’єктів
оціночної діяльності
Управління комунальної власності Бердянської міської ради
оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності:
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, 6, площею 14,40 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, 47/14, площею 2,88 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Горбенка, 26, площею 90,40 кв.м;
· споруди автобусної зупинки “Технікум харчової промисловості” з цегляною огорожею (парний бік), розташованої у м. Бердянськ, пр. Пролетарський, площею 21,0 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 2, площею 187,40 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Свободи, 38, площею 79,20 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Свободи, 38, площею 318,05 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Кірова, 54, площею 383,80 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Франка, 28, площею 89,20 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Маяковського, 21/64, площею 10,0 кв.м;
· частини нежитлової двоповерхової будівлі, розташованої за
адресою: м. Бердянськ, вул. Дюміна, 43-а, площею 283,80 кв.м,
площею 137,70 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, 6, площею 4,0 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 93, площею 89,65 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 102, площею 12,50 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. 50 років СРСР, 7, площею 17,60 кв.м;
· нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Шевченка, 8, площею 76,90 кв.м.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна для подальшого розрахунку розміру орендної плати.
· оглядового майданчика, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Правди (навпроти кафе „Талісман”);
· будівлі трансформаторної підстанції №35, розташованої за
адресою: м. Бердянськ, вул. Урицького, 1-б, площею 41,9 кв.м.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна для цілей бухгалтерського обліку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/
28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленою в додатках 2-4 до Положення формою.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення на адресу: 71118, Запорізька
обл., м. Бердянськ, пл. I Бердянської Ради, 2, або безпосередньо
до управління комунальної власності Бердянської міської ради
(пл. I Бердянської Ради, 2, каб.56) до 17.00. 9 березня 2016 р.
На конверті необхідно зробити відмітку “На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності” та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 14 березня 2016 року за адресою: 71118,
м. Бердянськ, пл. I Бердянської Ради, 2, в управлінні комунальної
власності Бердянської міської ради, каб. 54, о 14.00 (тел. 3-51-65,
3-52-52 ).
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошений у газеті „Південна зоря” №9 від 13 лютого 2016 р.,
відмінено у зв’язку зі зміною у законодавстві.
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БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
Восьма сесія

РІШЕННЯ
18 лютого 2016 р.

№ 51

Про затвердження Положення про порядок
розгляду електронних петицій у Бердянській
міській раді, її виконавчому комітеті
Керуючись вимогами Закону України від 02.07.2015
№ 577-VIII “Про внесення
змін до Закону України „Про
звернення громадян” щодо
електронного звернення та
електронної петиції”, згідно зі
ст. 25 Закону України „Про
місцеве самоврядування в
Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення конституційного права громадян на звернення до
органів місцевого самоврядування
ВИРІШИЛА
1. Затвердити Положення
про порядок розгляду електронних петицій у Бердянській
міській раді, її виконавчому
комітеті (додається).
2. Посадовим особам апарату Бердянської міської
ради та її виконавчого комітету в своїй роботі чітко додержуватися вимог Положення про порядок розгляду
електронних петицій у Бердянській міській раді, її вико-

навчому комітеті.
3. Прес-службі міської ради
та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це
рішення в офіційних засобах
масової інформації.
4. Начальнику відділу
інформаційно-комунікаційних
ресурсів виконкому Бердянської міської ради (Лов’янніков О.В.) оприлюднити Положення про порядок розгляду електронних петицій у
Бердянській міській раді, її
виконавчому комітеті на офіційному веб-сайті Бердянської міської ради.
5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами
виконкому Фойт О.А.
6. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на
постійну комісію міської ради
з гуманітарних питань, депутатської етики та законності
(Георгієв Є.І.).
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

Основні випадки отримання доходів, за яких
платник податків повинен подати декларацію:
•доходи від підприємницької
діяльності (ст. 177 ПКУ)
•доходи від провадження незалежної професійної діяльності (ст. 178 ПКУ)
•доходи, отримані від двох і
більше податкових агентів, згідно
з п.п. «є» п. 176.1 ст. 176 ПКУ
•доходи, отримані від особи,
яка не є податковим агентом
(п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ)
•іноземні доходи (п.п.
170.11.1 п. 170.11 ст. 170 ПКУ)
•доходи від операцій з інвестиційними активами (п. 170.2 ст.
170 ПКУ)
•доходи від надання в оренду
(суборенду), житловий найом
(піднайом) нерухомості, якщо
орендар є фізичною особою, яка
не є суб’єктом господарювання
(п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170)
•від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових
прав від осіб, які не є членами
сім’ї першого ступеня споріднення, крім спадкоємців-нерезидентів (п.174.3 ст. 174 ПКУ)
•за ухвалою суду, за яким
прийнято рішення про зміну
власника та перехід права власності на рухоме майно (п.п 173.4
ст. 173 ПКУ)
•у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50 відсотків місячного
прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на
1 січня звітного податкового

року (п.п. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164
ПКУ)
•у разі отримання благодійної
допомоги, відповідно до п.п.
165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, у
сумі, що перевищує граничний
розмір, встановлений абз. “б”
п.п. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 ПКУ,
або використану не за цільовим
призначенням
•у разі отримання цільової
благодійної допомоги, не використаної та не повернутої благодійнику у строки, визначені
законодавством (п.п. 170.7.5 п.
170.7 ст. 170)
•у разі отримання нецільової
благодійної допомоги, у разі
якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний
розмір, установлений п.п.
169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (п.п.
170.7.3 п. 170.7 ст. 170)
•у разі отримання додаткового блага у вигляді основної суми
боргу (кредиту), прощеного
(анульованого) кредитором у
сумі, що
перевищує 50
відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на
1 січня звітного податкового
року (п.п. “д” п.п. 164.2.17 п.
164.2 ст. 164 ПКУ)
•доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, у випадках,
передбачених п.п. 165.1.24 п.
165.1 ст. 165 ПКУ
З питань подання Декларації
звертатися до Бердянської
ОДПІ, каб. 226.

Випадки, в яких декларація про майновий стан
і доходи не подається
Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації
за 2015 рік вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:
- від податкових агентів, які не включаються до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- від одного податкового агента незалежно від виду та розміру
нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;
- у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно оподатковуються
за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок
відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ;
- зазначені у п.п. «є» п. 176.1 ст. 176 ПКУ доходи від двох і
більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами, не перевищує ста двадцяти розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного податкового року.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення восьмої сесії міської ради
VII скликання від 18.02.2016 № 51

Положення про порядок розгляду
електронних петицій у Бердянській міській
раді, її виконавчому комітеті
І. Загальні положення
1.1. Електронна петиція — це
колективне звернення громадян
до Бердянської міської ради, її
виконавчого комітету, яке подається через веб-сайт “Бердянська петиція” і стосується питань, які відносяться до їх компетенції (далі — Петиція).
Петиції, подані на веб-сайт
“Бердянська петиція”, але адресовані іншим органам влади, підприємствам, установам,
громадянам та з питань, що не
відносяться до компетенції
Бердянської міської ради та її
виконавчого комітету, не оприлюднюються на веб-сайті “Бердянська петиція”, про що повідомляють автора (ініціатора)
петиції вказаними засобами
зв’язку, зазначеними ним під
час реєстрації.
1.2. Петиція не може містити
заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,
пропаганду війни, насильства,
жорстокості, розпалювання
міжетнічної, расової, релігійної
ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Відповідальність за зміст
електронної петиції несе автор
(ініціатор) Петиції.
1.3. Петиція не може містити
обвинувачення або припущення у звинуваченні, які не
підтверджені у встановленому
законом порядку.
1.4. Організаційний супровід
роботи щодо оприлюднення та
розгляду Петицій, адресованих
Бердянській міській раді, її виконавчому комітету, забезпечує відділ по роботі зі зверненнями громадян виконавчого
комітету Бердянської міської
ради, юридичний супровід —
юридичне управління виконавчого комітету Бердянської
міської ради, технічний супровід — відділ інформаційнокомунікаційних ресурсів виконавчого комітету Бердянської
міської ради.
1.5. Це Положення розроблено відповідно до положень
Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про
звернення громадян” щодо
електронного звернення та
електронної петиції” і визначає
порядок розгляду електронних
петицій у Бердянській міській
раді, її виконавчому комітеті.
ІІ. Створення та опублікування електронної петиції
2.1. Петиції подаються через
веб-сайт “Бердянська петиція”
- http://petition.bmr.gov.ua (далі
— Веб-сайт петицій), для чого
заповнюється спеціальна форма та розміщується текст електронної Петиції.
2.2. В Петиції має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти
автора (ініціатора) Петиції, викладено суть звернення, а в
заголовку Петиції зазначено її
короткий зміст.
У випадку реєстрації користувачем замість прізвища,
імені та по батькові псевдонімів, прізвиськ або ініціалів
прізвища такі петиції модератором не будуть оприлюднюватися та не допускатимуться
до збору підписів.
2.3. Петиція оприлюднюється на Веб-сайті петицій після
перевірки відділом по роботі зі
зверненнями громадян виконавчого комітету Бердянської
міської ради на відповідність

вимогам даного Положення
протягом двох робочих днів з
дня надсилання її автором
(ініціатором).
2.4. У разі невідповідності
Петиції встановленим вимогам
оприлюднення такої Петиції не
здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не
пізніше строку, встановленого
для оприлюднення, засобами
зв’язку, вказаними під час реєстрації.
Неправдиві відомості, подані
автором (ініціатором) Петиції,
громадським об’єднанням, яке
здійснювало збір підписів на
підтримку відповідної Петиції, є
підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.
Окрім цього, не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну
лексику та лайливі вислови, про
що у дводенний строк від дня її
надходження повідомляється
автору (ініціатору) Петиції.
2.5. Повторні Петиції або такі,
що містять питання, порушені
в Петиціях, збір підписів за
підтримку яких триває, не оприлюднюються.
2.6. Автор (ініціатор) Петиції,
щодо якої отримано відмову,
може виправити Петицію і подати її повторно у порядку, передбаченому даним Положенням.
2.7. Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на
її підтримку.
2.8. Особа, яка бажає висловити свою позицію щодо Петиції, реєструється на Вебсайті петицій відповідно до вимог ст. 5 Закону України “Про
звернення громадян” та активує позначку “Підписати” під
обраною ним Петицією.
У разі, якщо підписувач Петиції не дотримався вимог зазначеної статті, не вказавши
прізвище, ім’я, по батькові в
профілі користувача або вказавши замість цього псевдонім, прізвисько або ініціали
прізвища, такий голос вилучається з підтримки Петиції,
про що громадянина повідомляють вказаними засобами
зв’язку, зазначеними ним під
час реєстрації.
Така особа, в свою чергу,
має внести зміни до реєстраційної форми, зазначивши
прізвище, ім’я, по батькові повністю.
2.9. На веб-сайті “Бердянська петиція” не передбачається розміщення коментарів, зауважень, пропозицій щодо оприлюднених Петицій, збір підписів
на підтримку яких триває.
2.10. Бердянська міська
рада, її виконавчий комітет при
зборі підписів на підтримку Петиції забезпечують:
- безоплатність доступу та
користування інформаційнотелекомунікаційною системою,
за допомогою якої здійснюється збір підписів;
- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
- недопущення автоматичного введення інформації, у тому
числі підписання електронної
петиції, без участі громадянина;
- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції
та підписання її громадянином.
ІІІ. Розгляд електронної петиції
3.1. Організацію розгляду
Петицій, адресованих Бер-

дянській міській раді, її виконавчому комітету, забезпечує
відділ по роботі зі зверненнями
громадян виконавчого комітету Бердянської міської ради.
3.2. Інформація про початок
розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її
підтримку, оприлюднюється на
офіційному сайті Бердянської
міської ради та Веб-сайті петицій не пізніше як через три
робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на
підтримку Петиції, а в разі отримання електронної петиції від
громадського об’єднання – не
пізніше як через два робочі дні
після отримання такої Петиції.
3.3. Петиція розглядається
за умови збору на її підтримку
не менше ніж 250 підписів протягом трьох місяців з дня її оприлюднення.
3.4. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не
пізніше десяти робочих днів з
дня оприлюднення інформації
про початок її розгляду. Якщо
Петиція містить клопотання про
її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади міста Бердянська, автор
(ініціатор) має право представити Петицію на таких слуханнях. У цьому разі строк її розгляду продовжується на строк,
необхідний для проведення
відповідних слухань.
3.5. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її
підтримку, після завершення
строку збору підписів на її
підтримку розглядається як
звернення громадян, про що
повідомляється заявник.
3.6. Петиція, яка протягом
установленого строку набрала
необхідну кількість підписів на
її підтримку, не пізніше наступного робочого дня після набрання необхідної кількості
підписів роздруковується та
реєструється у відділі по роботі
зі зверненнями громадян виконкому та надається міському голові для визначення відповідальних виконавців.
3.7. Після визначення
міським головою відповідальних виконавців відділ по роботі
зі зверненнями громадян не
пізніше наступного дня передає Петицію до профільного
структурного підрозділу виконкому міської ради для підготовки відповіді.
Протягом десяти робочих
днів профільний структурний
підрозділ опрацьовує, узагальнює матеріали щодо питання
Петиції та готує відповідь.
Під час підготовки відповіді
для надання усних пояснень
може запрошуватися автор
(ініціатор) Петиції, а в разі необхідності залучатися фахівці,
спеціалісти, інші особи виконавчого органу Бердянської
міської ради.
3.8. У разі, якщо викладені в
Петиції пропозиції відносяться
до компетенції виконавчого
органу міської ради, вони можуть реалізовуватися шляхом
прийняття відповідних рішень
виконавчого комітету Бердянської міської ради.
В цьому випадку проект
рішення готується та вноситься на розгляд виконкому ви-значеною законом та Регламентом
виконавчого комітету Бердянської міської ради особою.
На засідання виконавчого
комітету, де буде розгляда-

тись Петиція, запрошується
автор (ініціатор). За бажанням
автора (ініціатора) Петиції він
може зробити виступ щодо питань, порушених у тексті Петиції.
Розгляд Петиції, проекту
рішення з питання, зазначеного у Петиції, здійснюється виконавчим комітетом Бердянської міської ради першочергово на найближчому засіданні
у порядку, визначеному Регламентом виконавчого комітету Бердянської міської ради.
3.9. У разі, якщо викладені в
Петиції пропозиції відносяться
до компетенції Бердянської
міської ради, вони можуть реалізовуватися шляхом прийняття відповідних рішень сесії.
У випадку визнання міським
головою доцільними пропозиції, що викладені у Петиції,
він направляє її до постійної
комісії міської ради, предметом відання якої є порушене
питання. Постійна комісія не
пізніше ніж через десять робочих днів після отримання Петиції розглядає її на своєму
засіданні.
На засідання профільних постійних комісій, пленарне засідання Бердянської міської
ради, де буде розглядатись
Петиція, запрошується автор
(ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може
зробити виступ щодо питань,
порушених у тексті Петиції.
За результатами розгляду
Петиції постійна комісія надає
висновок або рекомендацію
відповідно до компетенції, або
готує проект рішення Бердянської міської ради.
Підставою для включення
питання до порядку денного
пленарного засідання та розгляду його в міській раді є звернення постійної комісії міської
ради до міського голови з наданням витягу з протоколу її
засідання, на якому прийнято
рішення щодо включення питання до порядку денного пленарного засідання та розгляду
його в міській раді.
Розгляд Петиції, проекту
рішення з питання, зазначеного у Петиції, здійснюється Бердянською міською радою першочергово на найближчому
пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом
Бердянської міської ради.
3.10. У відповіді на Петицію
повідомляється про результати розгляду порушених у ній
питань із відповідним обґрунтуванням.
3.11. Відповідь на Петицію не
пізніше наступного робочого
дня після закінчення її розгляду надається відповідальними
виконавцями до відділу по роботі зі зверненнями громадян
для оприлюднення на офіційному веб-сайті Бердянської
міської ради та Веб-сайті петицій, а також надсилання у
письмовому вигляді автору
(ініціатору) Петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір
підписів на підтримку відповідної електронної петиції.
3.12. Інформація про
кількість підписів, одержаних
на підтримку Петиції, та строки
їх збору зберігаються не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.
Секретар Бердянської
міської ради
О.О. ХОЛОД.

ОФІЦІЙНО
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ДОДАТОК 1
до рішення восьмої сесії Бердянської
міської ради VII скликання 18.02.2016 р. №56

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ VII скликання
Восьма сесія
18 лютого 2016 р.

РІШЕННЯ

№ 56

Про перейменування назв вулиць,
проїздів, площ, проспектів, скверів,
бульварів у м. Бердянську
На виконання вимог Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, згідно зі ст. 26
Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12 Закону України “Про основи містобудування”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста
Бердянська та рішенням робочої групи з підтримки
та впровадження заходів на виконання вимог Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати вулиці, проїзди, площі, проспекти, сквери, бульвари, що розташовані у м. Бердянську, згідно з додатком 1.
2. Вважати, що правовстановлюючі документи, технічна документація на земельні ділянки та нерухоме
майно, тендерна документація, договори, паспорти
та інші документи, які містять назви перейменованих
цим рішенням об’єктів топоніміки міста Бердянська,
є чинними з урахуванням вимог законодавства.
3. Присвоїти назви скверам та балкам, що розта-

шовані у м. Бердянську, згідно з додатком 2.
4. Управлінню містобудування та архітектури виконкому Бердянської міської ради (Немно М.М.) у
зв’язку з прийняттям цього рішення:
4.1. Підготувати та внести на чергову сесію міської
ради проект рішення “Про затвердження переліку
назв вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ,
скверів міста Бердянська” в новій редакції.
4.2. Направити до Запорізької філії ДП “Інформаційний Центр” копію цього рішення.
5. Прес-службі міської ради та виконкому Бердянської міської ради (Єгорова І.О.):
5.1. Оприлюднити це рішення в місцевих офіційних засобах масової інформації.
5.2. Поширити інформацію щодо продовження дії
документів, визначених у п. 2 цього рішення.
6. Відповідальність за виконання даного рішення
покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова В.П.ЧЕПУРНИЙ.

ДОДАТОК 2
до рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання
18.02.2016 р. №56

1. Присвоїти скверу, що розташований у м. Бердянську, в районі будинку №4 по вул. Р.Люксембург, назву
– сквер Небесної сотні.
2. Присвоїти скверу, що розташований у м. Бердянську, в районі будинків №4, 6, 8 по вул. Шаумяна, назву
– сквер Трудової Слави.
3. Присвоїти скверу, що розташований у м. Бердянську, між вулицями 12 Грудня та Ювілейна, назву –
сквер Молодіжний.
4. Присвоїти скверу, що розташований у м. Бердянську, на перехресті вулиці 50 років СРСР та Мелітопольського шосе, назву – сквер Героїв Чорнобиля.
5. Присвоїти скверу, що розташований у м. Бердянську, на перехресті вулиць Ульянових та Горького,
назву – сквер Героїв Крут.
6. Присвоїти балці, що розташована у м. Бердянську, в районі проїзду Миколаївський, назву — балка
Сарматська.
7. Присвоїти балці, що розташована у м. Бердянську, в районі проїзду Квітневий, назву — балка Половецька.
8. Присвоїти балці, що розташована у м. Бердянську, в районі західної межі міста, назву — балка Татарська.
Заступник міського голови О.О. ДЄЄВА.

ПРАВО

Бердянською місцевою прокуратурою
захищено житлові права дитини-сироти
Так, життя малолітнього хлопця Р. з Бердянська склалось з дитинства вкрай важко. Його матиодиначка неналежним чином виконувала свої батьківські обов’язки, у зв’язку з чим у 2007 році
п’ятирічний хлопчик Р. влаштований органом опіки до інтернатного закладу на повне державне
забезпечення, а матір позбавлено батьківських прав.
Марина МЕЛЬНИК,
прокурор Бердянської місцевої прокуратури, юрист 1 класу
Через три місяці дитина знайшла нову сім’ю та пізнала
материнську ласку і родинний затишок. Однак у 2013 році
прийомна матір помирає, а оскільки хлопчик не мав інших
близьких родичів, знову постало питання про повернення
його до інтернату. Проте світ не без добрих людей, подруга
померлої матері, маючи двох власних дітей, створює
прийомну сім’ю та влаштовує Р. до себе на спільне виховання та проживання. Та доля приготувала хлопчику ще
одне випробування…
Після смерті біологічної матері хлопчик став одноосібним власником трикімнатної квартири у місті Бердянську
(центр, 2-га лінія від моря). Незважаючи на те, що право
власності житла за дитиною було оформлено згідно з діючим законодавством управлінням житлового господарства
виконавчого комітету Бердянської міської ради видано
свідоцтво про право власності на нерухоме майно на ім’я
дитини, внесено вказані відомості до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, органом опіки призначено опікуна над житлом, у червні 2015 р. у зачиненому
житлі стала проживати стороння особа та розпочалися ремонтні роботи.
Лише спільними заходами Бердянської міжрайонної про-

куратури, органу опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської міської ради, слідчого відділення Бердянського МВ ГУМВС України вдалося запобігти відчуженню
житла.
Так, у процесі перевірки встановлено, що шахраї за
підробленими документами у нотаріуса в місті Дніпропетровську вже уклали договір купівлі-продажу даної квартири від імені неіснуючого опікуна дитини на одного із шахраїв, при цьому використали вигадане та підроблене рішення органу опіки та піклування про дозвіл на продаж житла.
Органом опіки та піклування негайно призначено нового опікуна над квартирою дитини, замінено вхідні замки у
житлі, кожного дня проводились чергування та рейди.
Слідчим відділення поліції розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, в процесі якого на житло накладено арешт з метою попередження подальшого його відсудження.
Прокуратурою міста Бердянська терміново підготовлено до суду позовну заяву про застосування наслідків недійсності до нікчемного правочину, відновлення становища, яке існувало до порушення, шляхом скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень, яка 05.11.2015 р. судом розглянута та задоволена. Станом на теперішній час судове рішення виконане, житлові права дитини-сироти поновлено.
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Перелік вулиць, проїздів, площ, проспектів, скверів,
бульварів міста Бердянська, назви яких перейменовані
Нове найменування
Поточне найменування
Проспект Західний
Вулиця 12 Грудня
Вулиця Листопадна
Вулиця 7 Листопада
Сквер Шкільний
Сквер 60-річчя СРСР
Вулиця Нагірна
Вулиця 50 років СРСР
Вулиця Ямбольська
Вулиця Артема
Вулиця Зарічна
Вулиця Бабушкіна
Вулиця Патріотична
Вулиця Баумана
Вулиця Ганни Добросердової
Вулиця Бєлінського
Вулиця Гоголівська
Вулиця Винокуренка
Вулиця Перлинна
Вулиця Волкова
Бульвар Шевченка
Бульвар Гайдара
Вулиця Переможців
Вулиця Героїв Сталінграда
Вулиця Лютеранська
Вулиця Горбенка
Вулиця Остапа Вишні
Вулиця Д. Бєдного
Вулиця Захисників України
Вулиця Дзержинського
Вулиця Софіївська
Вулиця Димитрова
Вулиця Італійська
Вулиця Дюміна
Вулиця Привокзальна
Вулиця Енгельса
Вулиця Туристична
Вулиця Єгорова
Вулиця Запорозьких козаків
Вулиця Жовтнева
Вулиця Петровський шлях
Вулиця Калініна
Вулиця Центральна
Вулиця Карла Маркса
Вулиця Європейська
Вулиця Кірова
Вулиця Польська
Вулиця К.Лібкнехта
Провулок Щасливий
Провулок Колгоспний
Вулиця Жасмінна
Вулиця Комсомольська
Вулиця Консульська
Вулиця Комунарів
Вулиця Гетьманська
Вулиця Котовського
Вулиця Благовіщенська
Вулиця Красіна
Вулиця Івана Єфремова
Вулиця Краснодонська
Вулиця Січових стрільців
Вулиця Крупської
Вулиця Покровська
Вулиця Куйбишева
Вулиця Василя Кравченка
Вулиця Лазо
Проспект Азовський
Проспект Леніна
Вулиця Олега Сухарєва
Вулиця Ленінградська
Проїзд Покровський
Проїзд Ленінградський
Проїзд Григорія Сковороди
Проїзд Луначарський
Вулиця Морська
Вулиця Мазіна
Вулиця Петропавлівська
Вулиця Менжинського
Вулиця Північна
Вулиця Морозова
Вулиця Володимира Довганюка
Вулиця Орджонікідзе
Вулиця Святомиколаївська
Вулиця Островського
Вулиця Азовського козацтва
Вулиця Пархоменка
Вулиця Богуславського
Вулиця Петровського
Площа Першої Бердянської Ради Площа Єдності
Вулиця Волонтерів
Вулиця Піонерська
Проспект Східний
Проспект Пролетарський
Провулок Сливовий
Провулок Радгоспний
Площа Соборності
Площа Радянська
Вулиця Грецька
Вулиця Р.Люксембург
Вулиця Гостинна
Вулиця Свердлова
Вулиця Спортивна
Вулиця Тельмана
Вулиця Володимира Висоцького
Вулиця Терешкової
Вулиця Затишна
Вулиця Тольмаца
Вулиця Піщана
Вулиця Тольятті
Вулиця Університетська
Вулиця Ульянових
Вулиця Портова
Вулиця Урицького
Вулиця Володимира Хавкіна
Вулиця Фрунзе
Вулиця Причальна
Вулиця Фурманова
Вулиця Меннонітська
Вулиця Хавкіна
Вулиця Адама Міцкевича
Вулиця Чапаєва
Вулиця Весела
Вулиця Чекістів
Вулиця Земська
Вулиця Червона
Вулиця Українських партизан
Вулиця Червоних партизан
Вулиця Козацької слави
Вулиця Червоногвардійська
Вулиця Ярослава Мудрого
Вулиця Шаумяна
Вулиця Медова
Вулиця Шпитальна
Вулиця Троїцька
Вулиця Щербакова
Вулиця Вітрильна
Вулиця Щорса
Вулиця Меотіди
Вулиця Ювілейна
Заступник міського голови О.О. ДЄЄВА.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Солнечная книга
“Часы, несущие радость”
Новую книгу выпустил Юрий Скрипчук.
В обычной жизни медицинский работник, Юрий на
протяжении многих лет увлечен астрономией и всем,
что с этой наукой связано.
Помимо наблюдений за звездным небом и пропаганды знаний о звездных дождях и солнечно-лунных
затмениях, Юрий коллекционирует солнечные часы.
На сегодня в коллекции их 47. Все они находятся на
территории Украины и можно их не только увидеть,
но и потрогать руками.
Многие из них – традиционные, горизонтальные
(как на Приморской площади), но есть и оригинальные — аналемматические (роль часовой стрелки в
них выполняет человек), вертикальные (старинные—
на храмах, и современные).
В книге есть адреса всех экземпляров коллекции.
И, собираясь в дорогу, можно будет сверять свои часы с солнечными. Книга читается легко и вызывает чувство причастности к вечной энергии
Солнца.
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БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
Восьма сесія

ІНФОРМУЄ УП та СЗН

До уваги мешканців міста!

РІШЕННЯ
18 лютого 2016 р.

На сайті Бердянської міської ради (bmr.gov.ua) в розділі “Соціальний захист населення” - “Новини” розміщено інформацію щодо заключних зауважень стосовно першої доповіді України на 223-му засіданні Комітету ООН з прав людей з
інвалідністю, яке відбулося у серпні 2015 року.

№ 63

Про внесення змін до рішення шостої сесії
Бердянської міської ради від 21.01.2016 р.
№ 50 “Про встановлення розмірів плати
за землю на території міста Бердянська”
Керуючись п.24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
згідно із п. 4 розділу ІІ Закону
України “Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи”, розділом XIII
Податкового кодексу України та ст. 25 і ст. 70 Статуту
територіальної громади міста
Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА
1. Внести зміни до рішення
шостої сесії Бердянської
міської ради VІІ скликання від
21.01.2016 р. № 50 “Про встановлення плати за землю на
території міста Бердянська”,
а саме: в пункті 5 рішення
замість слів “від 12.12.2013 р.”
читати “від 26.02.2015 р.”.
2. Прес-службі виконкому
Бердянської міської ради
(Єгорова І.О.) оприлюднити

дане рішення в засобах масової інформації не пізніш як
у десятиденний строк після
прийняття рішення.
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступників міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву
О.О., Плющій І.М.
4.Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
голову постійної комісії
міської ради з питань реалізації державної регуляторної
політики, підприємницької
діяльності та управління комунальною власністю Братенькова І.С. та начальника Бердянської об’єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області в межах їх повноважень.
Міський голова
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БЕРДЯНСЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ІНФОРМУЄ

Пожежонебезпечний
період наближається
Не паліть сухої трави
На світі ніхто і ніколи не зайвий:
Ні вовк, ні лисиця, ні боягуз зайчик.
Корисні комахи, потрібні і птахи,
І риба, і краби, і ставкові жаби.
Що жайвір без степу, а ліс без кроншнепа?
Як нам без лелеки - він летів іздалека.
Потрібні і лосі, вони ж тут не гості,
Тушканчик вухатий і дятел пихатий,
І лебеді білі, й жуки, й рукокрилі.
Вони ж бо тутешні - брати наші менші.
Р. ВОРОБЙОВ.
Н.ЗАВАЛЬНЮК,
в.о. головного лісничого
ДП “Бердянський лісгосп”
Ось і закінчується лютий і
наближається пожежонебезпечний період. З настанням
тепла спостерігається самовільне спалювання сухої трави на узбіччях доріг, полях та
луках, що створює загрозу їх
перекидання до лісових масивів. Лісові пожежі дуже небезпечні. Вони пошкоджують
або повністю знищують ліс
разом з підліском і грунтовим
покривом на великих площах.
За кілька хвилин вогонь
може знищити те, що виросло за кілька десятиріч. Пожежа завдає величезної шкоди
навіть тоді, коли вона поширюється лише по землі і не
переходить на крони дерев.
Поряд з деревиною пожежі
знищують місця поселень

лісових тварин. Вони негативно впливають на відновлення
лісу та продуктивність нових
насаджень.
Фахівці стверджують, що у
результаті пожеж знижується родючість ґрунтів, порушується їх структура, зменшується
протиерозійна
стійкість, забруднюється атмосферне повітря. Також
забруднюється
видовий
склад лугової рослинності і
тваринного світу.
Ми, працівники державної
лісової охорони, звертаємося
до усіх громадян та попереджаємо, що спалювання сухої
трави на полях суворо заборонено. Самовільне підпалювання сухої трави є адміністративним порушенням і карається законом, яким передбачено покарання у вигляді
штрафу: фізична особа – 170
грн., посадова особа – 1190
грн.

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).

Аналіз роботи промислових підприємств
міста за підсумками 2015 року
У 2015 році підприємства промислової галузі міста, як і в цілому України, працювали під впливом складних
зовнішніх і внутрішніх процесів. За інформацією, наданою 19 основними промисловими підприємствами міста, обсяг
виробництва промислової продукції за 2015 рік склав 2310,2 млн. грн., або 118,7% до рівня 2014 року.
Структура питомої ваги промислового виробництва
підприємств по галузях у загальному обсязі виробництва
виглядає наступним чином:
нафтоперероблення - 50,3%,
харчова - 24,3%, машинобудування - 17,9%, хімічна та нафтохімічна - 5,6%, виробництво
неметалевих виробів - 1,8%,
легка - 0,1%. Підприємствами
цих галузей збільшено обсяги
виробництва олив, мастил, мастильно-охолоджуючих рідин,
гумово-технічних виробів, залізобетонних виробів, покрівельних та ізоляційних матеріалів, кабельно-провідникової продукції, вантажозахоплюючих пристроїв та ланцюгів
якірних, насосної продукції,
хлібобулочних та ковбасних
виробів.
Одним із основних підприємств з виробництва нафтоперероблення є ТОВ “РУ
НВП “Агрінол”, яким збільшено виробництво продукції на
26,3% у порівнянні з 2014 роком. ПрАТ ”Берті” (хімічна та
нафтохімічна) збільшено виробництво на 88,5%, підприємствами з виробництва неметалевих виробів - на 69,9% (ТОВ
“Бердянський завод ЗБВ”, ТОВ
“Склопластик”), підприємствами харчової промисловості - на
38,9% (ПАТ “Бердянський
хлібокомбінат”, ТОВ “Бердянські ковбаси”), підприємствами легкої промисловості на 28,8% (ПрАТ “ШТП “Гармонія”, підприємство “Бердянська трикотажка” та Бердянське УВП УТОС). Загалом обсяги виробництва підприємств
машинобудування зменшились на 21,7%, основними причинами є зменшення попиту
кабельно-провідникової продукції на внутрішньому ринку
у зв’язку із подіями на сході
України. Сьогодні підприємства
здійснюють заходи щодо переорієнтації на ринки Європи, Азії,
пошуку закордонних та вітчизняних компаній, зацікавлених
у співпраці з підприємствами.
Але більшість підприємств машинобудування збільшили обсяги виробництва (ПрАТ “Азовкабель”, ТОВ “НВО “Азов текнолоджі електрик”, ТОВ ВКП
“Азовенергомаш”,
ПАТ
“БЗПТО”, БВК-77, ТОВ “Бердянський кабельний завод”,
ТОВ “Азовгідромаш”).
Обсяг реалізованої промислової продукції промислових
підприємств за 2015 рік склав
2730,0 млн. грн., або 117,2% до
фактичного виконання 2014
року та 105,3% до прогнозованого показника. Збільшили обсяги такі підприємства, як ТОВ
“НВО “Азов текнолоджі електрик” - у 2,6 раза, ТОВ “РУ НВП
“Агрінол” - на 26,3%, ТОВ “Бердянський завод ЗБВ” - у 2,5 раза,
ПрАТ ”Берті - на 76,1%, БВК-77 -

на 67,5%, ПАТ “Бердянський
хлібокомбінат” - на 63,1%, ТОВ
ВКП “Азовенергомаш” - на
55,3%, ТОВ „Бердянські ковбаси” - на 34,2%, ТОВ „Азовгідромаш” - на 32,8%, ТОВ
“Склопластик” - на 31,3%, ПАТ
„БЗПТО” - на 20,5%.
Разом з тим на більшості
підприємств промисловості
існує ряд актуальних проблем,
які впливають на їх роботу та
потребують вирішення спільними зусиллями виконавчих
органів та підприємств. Це переорієнтація на інші ринки збуту; відсутність замовлень на
внутрішньому ринку та стабільності у фіскальній політиці;
високі тарифи на енергоресурси, сировину та матеріали; неможливість отримання пільгових кредитів та інше.
Проведення заходів підприємствами надало можливість залучити у розвиток виробництва більше 22,3 млн. грн.
інвестиційних коштів, зокрема:
ТОВ “РУ НПП Агрінол” - асортимент продукції збільшився
майже на 50 найменувань.
Підприємство пройшло чергову атестацію виробництва,
підтвердило сертифікацію виробництва по системі управління якістю;
ПрАТ „ВО „Бердянський кабельний завод” та ТОВ „Бердянський кабельний завод” освоєно випуск нових видів
кабельно-провідникової продукції, а саме: кабелів середньої напруги та кабелів для
повітряних ліній електропередач;
ТОВ “Азовська кабельна
компанія” - впроваджено нові
види кабельно-провідникових
виробів, які відповідають сучасним вимогам щодо надійності
та безпеки;
ТОВ “Бердянські ковбаси” асортимент продукції досяг
близько 300 найменувань,
який постійно оновлюється з
досягненням найвищої якості
та заміною зовнішнього вигляду. В ковбасному цеху
підприємства впроваджується
програма НАССР;
ПАТ “Бердянський хлібокомбінат” - розпочато реконструкцію лінії печі безопарного
методу виготовлення хліба, що
дозволить покращити якість
продукції;
ПрАТ “Берті” - проведено
придбання основних засобів,
збільшено необоротні активи
підприємства, вдосконалюється дія міжнародної системи
менеджменту продукції ISO.
Це дало можливість на
підприємствах створити нові
робочі місця (ТОВ “Бердянські
ковбаси” - 57 осіб, ТОВ “РУ
НВП “Агрінол” - 42 особи, ПрАТ
“Берті” - 5 осіб, ТОВ “Бердянський завод ЗБВ” - 1 особа,
Підприємство “Бердянська три-

котажка” - 7 осіб). Усього на
промислових підприємствах
міста працює близько 5,0 тис.
осіб., або 24,8% від загальної
чисельності працюючих по
місту.
Зовнішньоекономічну
діяльність здійснюють такі
підприємства, як ТОВ “РУ НВП
“Агрінол”, ТОВ „Склопластик”,
ПрАТ “Берті”, ТОВ „Азовська
кабельна компанія”, ПрАТ
„Азовкабель”, ТОВ „НВО „Азов
текнолоджі електрик”, ПАТ
„БЗПТО”, ТОВ “Бердянський
кабельний завод”, ТОВ „Азовгідромаш”, ТОВ ВКП „Азовенергомаш”, ПАТ „Бердянський хлібокомбінат”, ТОВ “Бердянські ковбаси”. Обсяг зовнішньоторговельного обороту
цих підприємств склав 1248,9
млн. грн. (104,5 % до 2014
року), у тому числі експорт 643,3 млн. грн. (51,5%), імпорт
- 605,6 млн. грн. (48,5%).
З метою сприяння забезпеченню позитивної динаміки виробництва, стабільної роботи
підприємств виконавчим комітетом Бердянської міської ради
вжито ряд заходів, у тому
числі:
підприємства брали активну
участь у:
Агроінвестиційному форумі,
Форумі національних товарів та
послуг “Українське - це якісне”, конференції “Підвищення
ресурсоефективності підприємств Запорізького регіону: досягнення та перспективи проекту ЮНІДО”, які проводилися у м. Запоріжжі;
ІІ регіональному інформаційному семінарі “Угода мерів” шлях до енергоефективного
майбутнього кожного міста.
Муніципальні енергетичні плани”, під час якого представники різних компаній представили учасникам сучасні теплові
системи, сонячні енергосистеми та умови фінансування національними банками проектів
з енергозбереження. Учасники семінару мали можливість
ознайомитися з об’єктами, на
яких впроваджено альтернативні джерела енергії у нашому місті;
семінарі на тему “Сучасні
енергозберігаючі технології
компанії BOSCH. Сонячні системи” проекту Організації
Об’єднаних Націй з промислового розвитку” “Ресурсоефективне та більш чисте виробництво” (проект ЮНІДО), що
відбувся
у
виконкомі
23.06.2015 року;
засіданні Координаційної
ради з питань розвитку
підприємництва та захисту
прав споживачів за участю
представників громадської
організації “Купуй запорізьке”;
міжнародній спеціалізованій
виставці “Енергетика в промисловості-2015” та міжнарод-
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ному паливно-енергетичному
форумі “ТЄК України теперішнє та майбутнє” у м. Києві; у профільних виставках
м. Києва та щотижневих
міських виставках - ярмарках;
на виконання заходів Програми підтримки місцевих товаровиробників:
до існуючої стаціонарної мережі фірмової торгівлі в різних
мікрорайонах міста додатково
виділено 20 місць для розміщення тимчасових споруд для
здійснення підприємницької
діяльності (ТОВ “Бердянські
ковбаси” - 16 місць, ТОВ
“Азовська промислова компанія” - 3 місця; ФОП Подколзін 1 місце);
для суб’єктів господарювання, які здійснюють виробничу
діяльність, зменшено орендну
ставку з 12 % до 2% та до 5 %
для розміщення складів
(рішення тридцять дев’ятої сесії
Бердянської міської ради VI
скликання від 12.07.2013 № 47
зі змінами);
забезпечено проведення ремонту під’їзних шляхів до місць
розташування підприємств, а
саме: поточний ремонт ділянок
доріг вулиць Героїв Сталінграда (ПАТ “Бердянськсільмаш”),
Матвєєва (ДП “Бердянський
завод сільгосптехніки”), Донецької (ТОВ “Склопластик”),
Шаумяна (ПАТ “Азмол”), Горького (ПАТ “Бердянський завод
підйомно-транспортного устаткування”), Комунарів (ПрАТ
ШТП “Гармонія”, підприємство
“Злагода”), Кабельників (ТОВ
“Бердянський кабельний завод”), Свободи (Бердянське
УВП УТОС), Єгорова (ТОВ
ВКП “Азовенергомаш”), пр.
Пролетарський (ПАТ “Бердянський хлібокомбінат”);
організовано проходження
навчання, перенавчання та
підвищення кваліфікації безробітних, 57 осіб безробітних після
закінчення стажування залишилися працювати на промислових підприємствах (ПрАТ
“Берті” - 10 осіб, ТОВ “Бердянський кабельний завод” - 25
осіб, ПАТ “Бердянське підприємство теплових мереж” 22 особи).
Згідно з прогнозними показниками соціально-економічного розвитку міста Бердянська
на 2016 рік, які затверджені
рішенням шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.01.2016 № 2 “Про
затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянська на 2016 рік” обсяги реалізованої продукції промислових
підприємств складуть 2891,1
млн. грн. Тому на 2016 рік
підприємствами заплановано
проведення ряду заходів, які
сприятимуть їх роботі.
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