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УКРАЇНА
МІСТО БЕРДЯНСЬК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
12 травня 2016 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

№ 185-р

Про попередження виникнення надзвичайної ситуації у результаті
заморних явищ в акваторії Азовського моря і масового викиду
риби на узбережжя в межах міста Бердянська в 2016 році
Згідно зі ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.87 Статуту
територіальної громади міста
Бердянська, з метою попередження масового викиду риби
на узбережжя в межах міста
Бердянська
1. Створити та затвердити
склад оперативного штабу з
контролю за заморними явищами в акваторії Азовського
моря і масового викиду риби
на узбережжя в межах міста
Бердянська в 2016 році (додається).
2. Оперативному штабу постійно здійснювати контроль за
заморними явищами і в разі виникнення надзвичайної ситуації терміново інформувати постійну міську комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
3. Рекомендувати:
3.1. Директору інституту рибного господарства та екології
моря (ІРЕМ) Ізєргіну Л.В.
спільно з начальником науково-дослідницького відділення
Приазовського національного
природоохоронного парку Удодом С.Г. організувати постійний контроль за умовами

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!

Внимание!
Мошенники
требуют денег
от предпринимателей!
Бердянская налоговая инспекция предупреждает налогоплательщиков нашего города и района о том, что возобновились звонки от имени руководства налоговой
инспекции с предложением
перечислить определенную
сумму денег на банковский
счет с целью получения содействия в решении вопросов, связанных с налогообложением.
Сообщаем, что Бердянская
налоговая инспекция к таким
звонкам не имеет отношения,
данные звонки поступают с
целью получения мошенниками денежных средств незаконным путем.
Будьте внимательны! Не
поддавайтесь на провокации!
В случае поступления аналогичных звонков сообщайте по тел.: 0(61) 213-54-81,
213-54-82 (управление внутренней безопасности ГУ ГФС
в Запорожской области), 102
(дежурная часть ГОВД УМВД
в Запорожской области).

середовища та міграцією бичка у прибережній зоні та надання інформації до виконавчого
комітету Бердянської міської
ради.
3.2. Начальнику Бердянського територіального відділу
Азовського басейнового управління охорони, використання і відтворення водних живих
ресурсів та регулювання рибальства Асєєву О.Д. щоденно інформувати виконком Бердянської міської ради про ситуацію на морі та стан водних
біоресурсів у період передзаморної та заморної ситуації.
3.3. Завідувачу відокремленого підрозділу “Бердянський
міськрайонний відділ Державної установи “Запорізький обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України”
Кікарош О.М. тримати під контролем санітарно-епідеміологічну ситуацію на узбережжі
моря з метою виконання санітарного законодавства.
3.4. Керівникам санаторнокурортних та оздоровчих закладів, пансіонатів, туристичних
притулків, дитячих оздоровчих
закладів, власникам та орендарям пляжів своєчасно вжи-

вати заходів з ліквідації замореного бичка на своїй території та на відстані 20 метрів від
межі закріпленої території.
3.5. В.о. начальника управління Держпродспоживслужби
в м. Бердянську Бонжуковій Т.В.:
3.5.1. спільно з відокремленим підрозділом “Бердянський
міськрайонний відділ Державної установи “Запорізький обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України”
постійно проводити перевірку
ринків міста з метою виявлення порушників санітарно-ветеринарного законодавства;
3.5.2. організувати контроль
за утилізацією задухлої риби
згідно з санітарно-ветеринарними правилами.
3.6. Керівникам рибодобувних підприємств підготувати
рибодобувний флот і при необхідності забезпечити проведення меліоративного вилову
риби.
3.7. Директорам ринків міста
вживати заходів з організації
торгівлі рибою згідно з санітарно-ветеринарними нормами.
4. В.о. начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комі-

тету Бердянської міської ради
Шелеповій І.В., директору КП
„Бердянськекотранс” БМР
Оргійцю О.Б.:
4.1. Забезпечити збір замореної риби згідно з санітарними нормами на міських територіях узбережжя моря.
4.2. Узгодити місце для утилізації зібраної риби.
5. В.о. начальника адміністративного відділу виконавчого
комітету Бердянської міської
ради Нікітіну Ю.В. спільно з
Бердянським відділом поліції
ГУ Національної поліції України в Запорізькій області (Лєвін
О.Л.) здійснювати щоденні рейди з виявлення та ліквідації
місць стихійної торгівлі рибою.
6. Прес-службі міської ради
та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити дане розпорядження в засобах масової
інформації міста та постійно
інформувати населення м. Бердянська про стан заморних
явищ риби в морі.
7. Контроль за виконанням
цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови 12 травня 2016 р. № 185-р

Склад
оперативного штабу з контролю за заморними явищами в акваторії
Азовського моря і масового викиду риби на узбережжя в межах міста Бердянська
Лимарчук С.В. - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
голова штабу;
Телешко Ю.В. - начальник
відділу з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту
населення та охорони праці
виконавчого комітету Бердянської міської ради, заступник голови штабу.
Члени штабу:
Асєєв О.Д. - начальник Бердянського територіального відділу
Азоврибоохорони (за згодою);
Бичкова О.І. - начальник
відділу курортно-гостинної
діяльності виконкому Бердянської міської ради;
Бонжукова Т.В. - в.о. начальника управління Держпродспоживслужби в м. Бердянську (за згодою);
Бочкова Н.М. - начальник
фінансового управління виконкому Бердянської міської ради;
Врублевський О.Д. - директор КП „Рятувально-водолазна служба” БМР;
Єгорова І.О. - начальник
прес-служби міської ради та
виконкому Бердянської міської ради;

Ізєргін Л.В. - директор інституту рибного господарства та
екології моря (ІРЕМ) (за згодою);
Кікарош О.М. - завідувач
відокремленого підрозділу
“Бердянський міськрайонний
відділ Державної установи “Запорізький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” (за згодою);
Нежвицький В.Ю. - начальник відділу екологічного контролю природно-заповідного
фонду, рослинного та тваринного світу Державної Азовської морської екологічної
інспекції (за згодою);
Нікітін Ю.В. - в.о. начальника адміністративного відділу
виконкому Бердянської міської ради;
Оргієць О.Б. - директор КП
„Бердянськекотранс” БМР;
Пшенічна Л.Є. - начальник
відділу іхтіології та регулювання рибальства Азовського басейнового управління охорони,
використання і відтворення
водних біоресурсів та регулювання рибальства (за згодою);
Сагайдак В.А. - спеціаліст
Державної Азовської морської

екологічної інспекції (за згодою);
Сахненко Ю.С. - начальник
Бердянського міськрайонного
управління ГУ ДСНС України в
Запорізькій області, полковник
служби цивільного захисту (за
згодою);
Тарапата Д.О. - головний
спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Бердянської міської ради;
Удод С.Г. - начальник Бердянського природоохоронного
науково-дослідницького
відділення Приазовського національного природоохоронного парку (за згодою);
Фонталін С.О. - головний
спеціаліст Бердянського територіального відділу Азоврибоохорони (за згодою);
Шелепова І.В. - в.о. начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської
міської ради.
Начальник відділу
з питань НС, ЦЗН та ОП
Ю.В. ТЕЛЕШКО.

ПОДПИСКА 2016
Продолжается подписка с доставкой с 1 июня 2016 года на общественно-политическую газету

«Південна зоря».

Економічний аналіз соціальноекономічного розвитку м. Бердянська
за січень-березень 2016 року
За даними Головного управління статистики у
Запорізькій області за січень-лютий 2016 року
обсяг реалізованої промислової продукції склав
323,7 млн. грн., що становить 107,0%
до відповідного періоду 2015 року (питома вага
в загальнообласному обсязі – 1,7%).
За січень-березень 2016
року будівельними підприємствами міста виконано робіт
на суму 4,5 млн. грн., що
склало 65,3% до рівня 2015
року (питома вага в загальнообласному обсязі – 2,1%).
У звітному періоді автомобільним транспортом (з урахуванням комерційних перевезень, виконаних фізичними
особами - підприємцями) перевезено 145,0 тис. тонн вантажів, або 86,9% до відповідного періоду 2015 року, вантажооборот склав 20,2 млн.
ткм (225,9% до рівня 2015
року). Перевезено 3125,2 тис.
пасажирів (97,5% до рівня
2015 року), пасажирооборот
склав 31,9 млн. пас. км
(106,7% до рівня 2015 року).
У місті функціонує 19 автобусних маршрутів загального користування, на яких працює 172 транспортних засоби.
За січень-лютий 2016 року
до сплати за житлово-комунальні послуги населенню
нараховано 42,4 млн. грн., оплачено – 42,7 млн. грн. Рівень
оплати населенням послуг
склав 100,7% (по області –
89,1%). Станом на 01.03.2016
року заборгованість населення з платежів склала 25,8 млн.
грн., що на 5,9 млн. грн. менше у порівнянні з початком
року (31,7 млн. грн.).
Індекс споживчих цін
(індекс інфляції) у березні
2016 року по відношенню до
лютого 2016 року по Україні
склав 101,0%, по Запорізькій
області – 101,3%.
Сума невиплаченої заробітної плати порівняно з боргом
на 01 січня 2016 року зросла
на 10,5% та станом на
01.04.2016 року склала
28,0 млн. грн. Частка боргу
(3,3 млн. грн., або 11,8% від
загальної суми) припадає на
економічно активні підприємства. На підприємствах-банкрутах заборгованість склала
24,7 млн. грн., або 88,2% від
загальної суми боргу. Найбільша заборгованість на ПАТ
“Азмол” - 23,8 млн. грн.
Кількість пенсіонерів, які
перебували на обліку у Пенсійному фонді, склала 57828
осіб, у тому числі за віком –
47574 особи, за інвалідністю
– 5739 осіб, у разі втрати годувальника – 2823 особи та
інші. Середній розмір пенсії по
місту за січень-березень 2016
року склав 1747,6 грн. та
збільшився у порівнянні з
минулим роком на 74,18 грн.
Станом на 01.04.2016 року
на обліку в БМЦЗ перебував
2441 громадянин, який мав

статус безробітного, що на 29
осіб менше, ніж станом на
01.01.2016 року (2470 осіб).
Середній розмір допомоги по
безробіттю за березень 2016
року склав 1066,59 грн., що
на 89,49 грн. більше, ніж у
лютому 2016 року.
Протягом січня - березня
2016 року працевлаштовано
476 осіб, що на 19 осіб менше, ніж за відповідний період
2015 року (495 осіб).
Зареєстровано 829 вакансій від 256 роботодавців
міста, укомплектовано 751
вакансію від 247 роботодавців. Рівень укомплектування склав 90,6%.
Протягом січня-березня
2016 року на обліку в БМЦЗ
перебувало 254 внутрішньо
переміщених особи, які мали
статус безробітного, отримували допомогу по безробіттю
198 осіб, працевлаштовані 9
осіб, брали участь у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру 16 осіб. Станом на
01.04.2016 року на обліку перебувало 160 осіб зазначеної
категорії.
Станом на 01.03.2016 року
чисельність наявного населення міста склала 117,1 тис.
осіб (станом на 01.03.2015
року – 118,1 тис. осіб). Чисельність наявного населення міста склала 6,7% у загальній чисельності Запорізької області (1751,0 тис. осіб).
Протягом січня-лютого 2016
року чисельність наявного населення міста зменшилась на
175 осіб. У зазначеному періоді загальні зміни чисельності
населення формувались за
рахунок природного (164 особи) та міграційного (11 осіб)
скорочення. До міста прибуло
128 осіб (на 38 осіб менше, ніж
у 2015 році), вибуло 139 осіб
(на 30 осіб більше, ніж у 2015
році). У місті народилось 147
дітей, що на 41 дитину менше,
ніж у січні-лютому 2015 року.
Зареєстровано 311 померлих,
що на 27 осіб менше, ніж у 2015
році. Рівень смертності перевищив рівень народжуваності
у 2,1 раза.
За даними прокуратури Запорізької області кількість облікованих кримінальних правопорушень за січень-березень 2016 року склала 845,
з яких тяжких та особливо
тяжких - 277, скоєних особами, які раніше вчиняли злочини - 105, скоєних у сфері
обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших
злочинів проти здоров’я населення - 138 та інші.
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Про підсумки соціальноекономічного розвитку м. Бердянська за 2015 рік
Непроста політична та економічна ситуація, яка склалася в нашій державі останнім часом, позначилась на деяких тенденціях соціально-економічного розвитку
міста. Але, в цілому, протягом 2015 року вдалося забезпечити стабільне функціонування основних систем життєдіяльності міста. Робота виконавчих органів
міської ради спільно з установами, підприємствами та організаціями міста усіх форм власності була спрямована на реалізацію заходів Стратегії розвитку міста
Бердянська на період до 2017 року, Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2015 рік, затверджених міських програм, забезпечення
виконання доходної частини бюджету та інше, що забезпечує стабільний розвиток міста.
Промисловість
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.
Підприємствами 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.
Забезпечили
збільшення такі підприємства,
як: ТОВ “РУ НВП “Агрінол”,
ПрАТ ”Берті”, ТОВ “Бердянський завод ЗБВ”, ТОВ “Склопластик” , ПАТ “Бердянський
хлібокомбінат”, ТОВ “Бердянські ковбаси”, ПрАТ ”ШТП
“Гармонія”, підприємство “Бердянська трикотажка”, ПрАТ
“Азовкабель”, ТОВ “НВО “Азов
текнолоджі електрик”, ТОВ ВКП
“Азовенергомаш”,
ПАТ
“БЗПТО”, БВК-77, ТОВ “Бердянський кабельний завод”,
ТОВ “Азовгідромаш. 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.
Обсяг реалізованої промислової продукції промислових
підприємств за 2015 рік склав
2730,0 млн. грн., або 115,8% до
фактичного виконання 2014
року та 105,3% до прогнозованого показника.
Проведення заходів підприємствами надало можливості 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.

Це дало можливість на
підприємствах створити нові
робочі місця (ТОВ “Бердянські
ковбаси”- 57 місць, ТОВ “РУ
НВП “Агрінол” - 42 місця, ПрАТ
“Берті” - 5 місць, ТОВ “Бердянський завод ЗБВ” - 1 місце,
підприємство “Бердянська трикотажка” - 7 місць). Усього на
промислових підприємствах
міста працює близько 5,0 тис.
осіб., або 24,8% від загальної
чисельності працюючих по
місту.
Обсяг зовнішньоторговельного обороту підприємств склав
1248,9 млн. грн. (104,5 % до
2014 року), у тому числі експорт - 643,3 млн. грн. (51,5% від
запланованого обсягу), імпорт
- 605,6 млн. грн. (48,5% від запланованого обсягу).
Будівництво та реконструкція об’єктів соціально-культурної сфери та інфраструктури
У 2015 році будівельними
підприємствами міста виконано робіт на суму 44,6 млн. грн.,
або 162,3% до 2014 року (питома вага в загальнообласному
обсязі - 2,9%).
Станом на 01.01.2016 року
освоєння коштів з розробки
проектно-кошторисної документації, експертизи проектів
та будівельно-монтажних робіт
управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому
склало 13,1 млн. грн., у т.ч. за
рахунок коштів міського бюджету - 11,5 млн. грн., за рахунок коштів державного бюджету - 1,6 млн. грн., які спрямовано на:
- проведення робіт з реконструкції берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул.
Чубаря до пров. Рибацького) 264,3 тис. грн.;
- реконструкцію кардіологічного корпусу міської лікарні 1120,0 тис. грн.;
- будівництво міні-котелень
ДНЗ №20 та ЗОШ №13 - 958,2
тис. грн.;
- капітальний ремонт бульвару Гайдара - 1156,3 тис. грн.;
-капітальний ремонт амбулаторій №3, 4 КУ БМР „Бердянське територіальне медичне об’єднання” - 1796,1 тис. грн. та
інші.
Житлово-комунальне господарство
Виконання заходів Програми
поточного ремонту, утримання
об’єктів міського благоустрою
та благоустрою міських територій на 2015 рік з міського бюджету профінансовано 19386,9
тис. грн., серед яких:
- витрати на утримання та
поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в мікрорайонах міста та технічне обслуговування світлофорів - 6141,3
тис. грн.;
- КСП „Зеленгосп” БМР проведено роботи з поточного ремонту та утримання зелених
насаджень - 4214,4 тис. грн.;
- КП „Ритуал” БМР виконано
роботи з утримання кладовищ
- 877,0 тис. грн.;
- витрати на прибирання вулиць міста КП „Бердянськекотранс” БМР - 3794,1 тис. грн.;
- КП “Бердянськекотранс”
БМР та ТОВ “КК “КоменергоБердянськ” проведено роботи з
обстеження територій на предмет виявлення стихійних
сміттєзвалищ та їх ліквідації 570,6 тис. грн. (вивезено
7801 м3 стихійних сміттєзвалищ)
та інші заходи.
КП „Міськсвітло” БМР нанесено 2550,2 м2 дорожньої розмітки на суму 143,3 тис. грн., у
тому числі 327,2 м2 біля шкільних закладів міста, та встанов-

лено 309 інформаційних щитів,
дорожніх знаків та напрямних
пристроїв у мікрорайонах міста
на суму 239,0 тис. грн.
ТОВ „Гром” проведено роботи з дератизації на території
міських кладовищ №1, 2 загальною площею 600,0 тис. м2
на суму 30,1 тис. грн.
КП „Бердянська профдезінфекція” ЗОР проведено заходи
боротьби з комарами загальною площею обробки 64350 м2
на суму 48,1 тис. грн.
Проведено поточний ремонт
на вулицях міста загальною
площею 49,7 тис. м2 (грейдерування з підсипкою - 36,2 тис. м2,
ремонт асфальтового покриття - 13,5 тис. м2) на суму 2924,6
тис. грн. та капітальний ремонт
загальною площею 74,2 тис. м2
на суму 3164,0 тис. грн.
На виконання заходів Програми „Питна вода” по об’єкту
„Капітальний ремонт ділянок
водоводу В-1” за рахунок
коштів міського бюджету на
ділянках проведено заміну сталевих труб на пластикові на
суму 400,0 тис. грн.
За рахунок коштів міського
бюджету забезпечено проведення капітальних ремонтів
житлово-комунального комплексу на суму 6624,5 тис. грн.,
а саме: ліфтів пасажирських (21
одиниця) - 1084,4 тис. грн.; покрівель 17 житлових будинків 3158,8 тис. грн.; внутрішньодворових територій та вимощення будинків - 2381,3 тис. грн.
У звітному періоді створено
17 ОСББ на базі 22 житлових
будинків. Станом на 01.01.2016
року в місті функціонують 172
ОСББ, які поєднують 237 житлових будинків.
Населенню до сплати за житлово-комунальні послуги нараховано 203,9 млн. грн., оплачено - 184,3 млн. грн. Рівень оплати склав 90,4%. Станом на
01.01.2016 року заборгованість
населення з платежів склала
31,7 млн. грн., що на 12,7 млн.
грн. менше у порівнянні з початком року (44,4 млн. грн.).
Станом на 01.01.2016 року
заборгованість за спожиті енергоносії по бюджетних установах
відсутня.
У грудні 2015 року 20250 домогосподарств отримали субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму
24989,7 тис. грн. Середній
розмір призначеної на 1 домогосподарство субсидії - 785,2
грн.
Інвестиційна діяльність
З метою сприяння інвестиційному іміджу міста та залученню міжнародної технічної допомоги виконавчим комітетом:
- підготовлено та надано конкурсну заявку на отримання
грантової допомоги в розмірі
1328,0 тис. євро в рамках проекту представництва Європейського Союзу “Підтримка
громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні”. Проект передбачає реконструкцію
будівлі по вул. Кірова, 68-А, в
якій заплановано створення
дошкільного навчального закладу та реабілітаційного центру
для дітей-інвалідів, та будівлі по
вулиці Червоній, 38, де передбачено створення комплексного центру для надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам та мешканцям
міста. На сьогодні укладено
грантовий контракт між ЄС та
виконавчим комітетом Бердянської міської ради, проводиться узгодження подальших
дій між ЄС та Фондом ООН у
галузі народонаселення;
- проведено роботу з підго-

товки заявки на отримання
грантових коштів від корпорації
НЕФКО для фінансування проекту з енергозбереження на
суму 250,3 тис. євро, спрямованого на встановлення сонячних колекторів для приготування гарячої води в 9 дошкільних
навчальних закладах міста.
Роботи здійснюються за рахунок грантових коштів, які заплановано завершити у березні
2016 року;
- проведено роботу з Українським фондом соціальних інвестицій з підготовки заявки на
отримання грантової допомоги
на реконструкцію будівель комунальної власності під реалізацію потреби в житлі вимушеним переселенцям із зони АТО
(вул. Правди, 7 та пр. Праці, 4)
та об’єкти соціальної інфраструктури для місцевої громади (ЗОШ №1 - облаштування
санвузлів та ДНЗ № 39 - заміна
вікон, покрівлі). Мікропроектні
пропозиції знаходяться на розгляді Українського фонду соціальних інвестицій;
-розпочато роботу з Німецьким товариством міжнародного співробітництва, спрямовану
на укріплення можливостей
громади до прийняття вимушено переселених осіб шляхом
переобладнання та перебудови
муніципальних об’єктів інфраструктури, які мають соціальну
спрямованість. Проведено робочі зустрічі представників громади міста та товариства щодо
встановлення дитячих спортивних та ігрових майданчиків для
дітей.
Транспорт
Обсяг перевезених вантажів
автомобільним транспортом
склав 805,1 тис. тонн, або
83,8% до 2014 року, вантажооборот – 88,1 млн. ткм (240,5%
до 2014 року).
Пасажирські перевезення
автомобільним транспортом
склали 12911,1 тис. осіб, або
102,6% до 2014 року, пасажирооборот - 131,9 млн. пас. км
(115,6% до 2014 року).
19 міських автобусних маршрутів загального користування обслуговуються 9 суб’єктами господарювання – перевізниками.
На період курортного сезону запроваджено 10 тимчасових міських автобусних маршрутів загального користування на Дальню косу від автовокзалу та з мікрорайонів міста,
на пляж бази відпочинку “Лазурна-2”, на яких додатково
працювало від 25 до 37 автобусів у залежності від пасажиропотоку.
Здійснювались перевезення
пасажирів до садово-городніх
товариств, кількість рейсів
(2253) та дачних днів (середа,
субота, неділя) у порівнянні з
попереднім роком не зменшено.
Одним із бюджетоутворюючих підприємств міста є Бердянський морський торговельний порт, який ефективно працює та постійно збільшує обсяги вантажопереробки. У розвиток виробництва підприємством інвестовано 21,7 млн.
грн. (у 4,4 раза більше, ніж у
2014 році), які направлено на
придбання перевантажувальної техніки, проведення модернізації будівель, замощення,
підкранових колій та капітального ремонту будівель, споруд
та інше.
Споживчий ринок та
підприємницька діяльність
На території міста розташовано близько 2,0 тис. об’єктів
торгівлі та сфери послуг. Працює мережа торговельних

центрів, таких як “АТБ”, “Сільпо”, “Велмарт”, “Лотос”, “Азовський” та інші. Розташовано
9 ринків та торговельних рядів.
У 2015 році обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах)
склав 1490,4 млн. грн., або
137,2% до 2014 року, у тому
числі реалізованих населенню
-119,7 млн. грн., або 145,6%.
З метою забезпечення зручного для населення режиму
роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг управлінням економіки виконкому узгоджено з
власниками та видано 130 Погоджень режиму роботи
об’єктів бізнесу та сфери послуг.
Для наповнення споживчого
ринку доступними продуктами
харчування, стабілізації цінової
ситуації в місті забезпечено
проведення 50 моніторингів
цінової ситуації на продовольчих ринках та в торговельній
мережі міста; 104 ярмарки, на
яких реалізовано 59,4 тонни
овочів та фруктів, 23,4 тонни
круп та цукру тощо.
Представники малого та середнього бізнесу міста займають активну громадську позицію щодо вирішення соціальноекономічних проблем, спрямованих на поліпшення якості
життя населення. У рамках роботи щодо забезпечення
відкритого діалогу влади із
суб’єктами господарювання,
підприємцями та громадськими організаціями відбулися:
- 5 засідань Координаційної
ради по сприянню розвитку
малого і середнього підприємництва та з питань захисту
прав споживачів, де розглядалися питання щодо змін у податковому законодавстві,
підбивалися підсумки місячника із захисту прав споживачів;
участь у проекті “Купуй запорізьке! Обирай своє”;
- 11 засідань робочої групи з
дотримання у м. Бердянську
принципів державної регуляторної політики з обговорення
проектів регуляторних актів,
які виносилися на затвердження сесії міської ради та виконавчого комітету;
- 2 спільних засідання
БСПП(р) за участю представників промислового виробництва, малого та середнього
бізнесу;
- засідання обласної виїзної
приймальні з розгляду звернень суб’єктів підприємницької
діяльності у м. Бердянську та
Бердянському
районі
(01.12.2015 р.), на якому розглянуто актуальні питання та
проблеми, що стають на заваді
розвитку підприємництва.
Протягом звітного періоду
забезпечено інформаційноосвітню підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва шляхом:
- розміщення на офіційному
сайті Бердянської міської ради
у розділі „Бізнес” запрошення
суб’єктів господарювання до
участі у програмах з підготовки бізнес-планів, перепідготовки управлінських кадрів
(Німеччина – Україна „Fit for
Partnership with Germany”),
Міжнародній професійній виставці будівельних матеріалів,
форумі національних товарів та
послуг „Українське - це якісне”
та інших заходах;
- проведення конкурсу дитячих малюнків на тему “Я хочу
жити в якісному світі” в рамках
місячника до Всесвітнього дня
захисту прав споживачів серед
учнів п’яти навчальних закладів
міста (ЗОШ № 1, 2, 11, гімназія
№2 та Бердянський муніципаль-

ний ліцей). Переможців конкурсу відзначено подяками міського голови та солодкими подарунками.
У рамках захисту прав споживачів забезпечено розгляд
705 звернень громадян та надання консультацій з роз’яснення законодавства у сфері
захисту прав споживачів, результат яких: за неякісні товари та надані послуги споживачам повернуто 124,0 тис. грн.,
у 113 випадках виконано ремонт неякісних товарів, у 42
випадках здійснено заміну неякісного товару на якісний.
Бюджет
У 2015 році до загального
фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) надійшло
193,6 млн. грн. доходів, що становить 119,2% від запланованого на рік та на 56,1 млн. грн.,
або 40,8% (у співставних умовах), що обумовлено передачею з державного бюджету до
місцевих бюджетів державного
мита та плати за надання інших
адміністративних послуг, реєстрацію декларації про готовність
об’єкта до експлуатації, запровадження акцизного податку
з кінцевих продаж та розширення бази оподаткування податком на нерухомість комерційного (нежитлового) майна та
інше.
Значну частину надходжень
місцевого бюджету складає
податок на доходи з фізичних
осіб - 93815,8 тис. грн., або
110,8% до затвердженого плану на рік з урахуванням змін.
Видатки загального фонду
бюджету склали 593,7 млн. грн.,
або 98,9% від запланованого на
рік (600,1 млн. грн.).
Виконавчими
органами
міської ради спільно з Бердянською ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області вживалися
заходи щодо наповнення доходної частини місцевого бюджету, а саме:
- рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради
від 14.04.2015 №115 затверджено заходи щодо виконання
доходної частини бюджету та
оптимізації бюджетних видатків
у 2015 році;
- проведено моніторинг орендарів землі на предмет виконання умов договорів щодо
своєчасної оплати оренди землі.
В результаті роботи погашено
боргів на суму 1021,3 тис. грн.;
- забезпечено укладання додаткових угод щодо внесення
змін у договори оренди. Додаткові нарахування склали 1504,4
тис. грн.;
- Бердянською ОДПІ ГУ
ДФС у Запорізькій області
проведена робота з ліквідації
заборгованості зі сплати податків та зборів та інше щодо
збільшення надходжень до
місцевого бюджету. Проведено 818 планових та позапланових документальних перевірок, за результатами яких до
місцевого бюджету донараховано податків 2185,0 тис. грн.,
з яких 2152,0 тис. грн. - податок на доходи фізичних осіб,
32,0 тис. грн. - плата за землю, 1,0 тис. грн. - єдиний податок.
Ринок праці
Чисельність штатних працівників міста Бердянська станом
на 01.01.2016 року становила
20152 особи і зменшилась порівняно з 2014 роком на 1036
осіб (на 4,9%). Одними з основних причин зменшення чисельності є переведення штатних
працівників на підприємствах
міста з економічних причин на
неповний робочий день (тиждень).
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Протягом звітного періоду
міським центром зайнятості
проводилася робота з працевлаштування безробітних,
профорієнтаційна та консультаційна допомога особам, які перебувають на обліку.
Станом на 01.01.2016 року на
обліку міського центру зайнятості перебуває 2470 громадян,
які мають статус безробітного,
що на 45 осіб більше, ніж станом
на 01.01.2015 року. Середній
розмір допомоги по безробіттю
у грудні 2015 року склав
1039,17 грн.
Працевлаштовано 2512 осіб,
що на 18,9% менше, ніж у 2014
році. 78 безробітних працевлаштовані за умови компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску.
З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних
на ринку праці протягом звітного періоду за направленням служби проходили перепідготовку та
підвищення кваліфікації 840 безробітних (на рівні 2014 року), з
яких 789 осіб працевлаштовані.
37 безробітних отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю на загальну суму
520,8 тис. грн., у т. ч. 12 осіб з
числа тимчасово переселених із
зони АТО та 4 демобілізованих
військовослужбовця, які брали
участь у АТО.
З метою підвищення ділової
активності безробітних та сприяння стимулюванню безробітних
до влаштування свого життя,
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців забезпечено проведення 1252 інформаційних семінарів, міні-ярмарків вакансій,
тренінгів та інших заходів.
Продовжувалась робота з питань організації громадських та
інших робіт тимчасового характеру. Укладено 4 договори з
підприємствами для організації
та проведення громадських
робіт на суму 150,0 тис. грн.
Фактично профінансовано 149,3
тис. грн. (99,5%). З 01.09.2015
року після внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” укладено 7 договорів
на організацію громадських
робіт з фінансуванням 100% за
рахунок Фонду загальнодержавного обов’язкового соціального страхування на випадок
безробіття на суму 240,0 тис.
грн. У зазначених роботах брали участь 167 безробітних, використано 238,6 тис. грн.
(99,4%).
До участі в громадських та
інших роботах тимчасового характеру залучено 199 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 77 безробітних,
демобілізованих учасників АТО.
Протягом 2015 року зареєстровано 3529 вакансій від 538
роботодавців міста, укомплектовано 3276 вакансій від 505 роботодавців. Рівень укомплектування склав 92,8%.
Спеціалістами міського центру зайнятості постійно надаються послуги особам, внутрішньо
переміщеним із зони АТО. У 2015
році до центру зайнятості звернулось 698 осіб, тимчасово переміщених із зони проведення
АТО, статус безробітного отримали 687 осіб, отримали допомогу по безробіттю 543 особи,
працевлаштовано 119 осіб, проходили профнавчання - 27 осіб.
Станом на 01.01.2016 року на
обліку перебуває 181 особа зазначеної категорії.
Доходи населення. Стан
виплати заробітної плати
З метою узгодження інтересів
працівників та роботодавців,
створення кращих умов для
збереження і розвитку трудового та людського потенціалу розроблено та підготовлено проект
Територіальної угоди між виконавчим комітетом Бердянської
міської ради, Бердянським Союзом промисловців та підприємців (роботодавців) та
Бердянською міською координаційною радою голів профспілкових організацій. Зокрема,
протягом 2015 року на підприєм-

ствах, в установах та організаціях міста зареєстровано 38 колективних договорів та 64
зміни до них.
У 2015 році середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника по місту склала
3471,92 грн., що на 17,3% менше показника по області
(4199,53 грн.) та на 30,7%
більше, ніж у 2014 році.
Станом на 01.01.2016 року
загальна сума заборгованості з
виплати заробітної плати склала 25,4 млн. грн., у т. ч. по економічно активних підприємствах - 1,6 млн. грн. (6,3% від
загальної суми боргу) (СК “Першотравневець”, ПАТ “Бердянськсільмаш”, КП “Бердянськводоканал” БМР, ПАТ БЗПТО); по
підприємствах-банкрутах 23,8 млн. грн. (93,7%), (ПАТ “Азмол”, ДП “Аеропорт “Бердянськ”, ЗАТ “Бердянський виноробний завод”, ТОВ “Чиста
вода -Бердянськ”).
Станом на 01.01.2016 року
кредиторська заборгованість з
виплати заробітної плати по бюджетних установах відсутня.
Станом на 01.01.2016 року
заборгованість по соціальних
виплатах склала 29771,0 тис.
грн., із якої 87,6% складають
субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
Виконавчим комітетом проводилася системна цілеспрямована робота з легалізації зайнятості, підвищення рівня оплати
праці та погашення заборгованості, зокрема проведено:
- 12 засідань комісії з питань
погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат, на
яких заслухано звіти 47 керівників підприємств щодо організації роботи з ліквідації заборгованості. За результатами заслуховування погашена заборгованість із заробітної плати на
суму 1992,5 тис. грн. та податку
на доходи фізичних осіб - 298,0
тис. грн.;
- 49 інформаційних семінарів
з керівниками підприємств та
фізичними особами - підприємцями щодо роз’яснення норм
Закону України “Про зайнятість
населення” та чинного трудового законодавства;
- 2 наради з керівниками 68
підприємств, які за даними Бердянської об’єднаної державної
податкової інспекції виплачують
найманим працівникам заробітну плату на рівні або нижче визначеного державою мінімуму з
метою виведення зарплат із
“тіні” та забезпечення гідної оплати праці.
Соціальний захист
Продовжено роботу щодо соціального захисту ветеранів війни
та праці, інвалідів, громадян, постраждалих від Чорнобильської
катастрофи, багатодітних сімей,
дітей-сиріт та інших малозабезпечених верств населення, яка
спрямована на створення гідних
умов їх життя, забезпечення
інтересів, прав та потреб.
У 2015 році субвенція державного бюджету місцевому бюджету на забезпечення програм
соціального захисту склала
190,043 млн. грн.
У рамках Програми фінансування муніципальної Програми
соціального захисту сімей міста,
які знаходяться в складних життєвих обставинах, за рахунок
коштів міського бюджету профінансовано 1090,8 тис. грн. У
рамках Програми надано матеріальну допомогу:
- 559 мешканцям міста за
рішенням постійної комісії
міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності
- 555,0 тис. грн.;
- 2701 особі до Міжнародного
дня інвалідів - 270,1 тис. грн.;
- 21 інваліду-спинальнику 12,6 тис. грн.;
- 128 учасникам бойових дій
Другої світової війни до Дня
міста - 12,8 тис. грн.;
-14 дітям-інвалідам та тяжко-

хворим дітям за клопотанням
лікарсько-контрольної комісії
одноразову допомогу на стаціонарне лікування - 20,0 тис. грн.
тощо.
З метою забезпечення доступності людей з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури та відповідно до Плану заходів на 2011-2015 роки
щодо створення безперешкодного життєвого середовища для
маломобільних груп населення
проведено 3 засідання Комітету
із забезпечення доступності
інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, під час
яких проаналізовано проблемні
питання щодо обладнання пляжу КП БМР „Бердянське узбережжя” для маломобільних груп
населення, організації роботи з
електронною картою доступності інвалідів до об’єктів фізичного оточення міста, встановлення на світлофорних об’єктах
пристроїв звукового оповіщення тощо.
Також встановлено оснащення для світлофорних об’єктів, а
саме: 14 дорожніх світлофорних
блоків, 14 пішохідних світлофорних блоків та 12 пристроїв звукового сповіщення на суму 180,0
тис. грн. Придбано 12 попереджувальних знаків „Сліпі пішоходи”.
У місті мешкає 32378 пенсіонерів. Середній розмір пенсії
склав 1745,34 грн. та збільшився у порівнянні з 2014 роком на
68,26 грн.
Управлінням праці та соціального захисту населення на виконання наказу Міністерства
соціальної політики України від
14.03.2012 № 137 “Про затвердження методичних рекомендацій
щодо надання громадянам соціальної підтримки за принципом
“єдиного вікна” та виїзної роботи
“мобільного соціального офісу”
проведено 160 виїзних прийомів
у Центрах громадських ініціатив,
які розташовані у мікрорайонах
міста, прийнято 3533 громадянина. За принципом “єдиного вікна”
управлінням праці та соціального захисту населення виконкому прийнято 71354 громадянина, у т.ч. за телефоном гарячої
лінії надано 16481 консультацію.
Проводилася робота щодо
підтримки вимушених переселенців із зони АТО. Так, організовано проведення акції “Не залишимо в біді” зі збору необхідних речей для вимушених переселенців з районів зони АТО та
Автономної Республіки Крим через Центри громадських ініціатив від мешканців міста. Передано більше п’яти тонн гуманітарної допомоги Бердянській міській
організації Товариства Червоного Хреста.
Населення
Станом на 01.01.2016 року
чисельність наявного населення склала 117,3 тис. осіб, у тому
числі міського – 114,2 тис. осіб,
сільського – 3,1 тис. осіб. Протягом 2015 року чисельність
населення зменшилася на 900
осіб. Зменшення відбулося за
рахунок природного скорочення - 921 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст - 52
особи. До міста прибуло 1123
особи (на 219 осіб менше, ніж у
2014 році), вибуло 1071 особа
(на 79 осіб менше, ніж у 2014
році).
У місті народилось 1004 немовляти, що на 234 немовляти
менше, ніж у 2014 році. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над
кількістю народжених. Кількість
померлих склала 1925 осіб, що
на 29 осіб більше, ніж у 2014 році.
Рівень смертності перевищив
рівень народжуваності у 1,9
раза.
Курортно-туристична сфера
Протягом курортного сезону
2015 року функціонувало 66 санаторно-курортних та оздоровчих закладів (6 санаторіїв, 52
оздоровчих заклади, 8 дитячих

закладів оздоровлення та відпочинку). З метою підготовки
міста до курортного сезону та
координації роботи санаторнокурортних та оздоровчих закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку працювала
комісія з обстеження готовності
оздоровчих закладів до курортного сезону. Перед початком
купального сезону КП “Рятувально-водолазна служба” БМР
обстежено 28 пляжів та 2 причали, суб’єктами господарської
діяльності оформлено 24 паспорти на функціонування
пляжів.
З метою популяризації
Бердянська як центру сімейного та дитячого відпочинку, санаторно-курортного, оздоровчого потенціалу міста, залучення відпочиваючих проведена
робота, зокрема: керівники оздоровчих закладів брали участь
у туристичних виставкових заходах, що проходили у містах
Києві, Львові та інших; розповсюджено рекламну продукцію
про місто, путівник «Бердянськ
на долоні» на всіх туристичних
заходах представників органів
місцевого самоврядування у
м.Кам’янець-Подільський та в
м.Кривий Ріг; на сторінках всеукраїнського рекламно-інформаційного журналу «Експофорум» у випуску «Літній відпочинок» опубліковано інформацію
щодо відпочинку в ДОЦ „Червона гвоздика” та в оздоровчих
закладах міста (тираж 20,0 тис.
екз.); у соціальних мережах “В
Контакті”, “Facebook” та “Google +”
опубліковано 30 матеріалів щодо
курортної привабливості міста,
на телеканалах “1+1”, ISTV, “Новий канал”, газети “Сегодня”,
“Комсомольська правда”, “Обозреватель” вийшло 16 позитивних матеріалів.
Охорона здоров’я
У 2015 році на виконання заходів міських програм з міського бюджету передбачено фінансування у сумі 6101,0 тис. грн.
Профінансовано 6085,8 тис. грн.
(99,8% від запланованого), у
т. ч. у рамках:
- Програми медикаментозного забезпечення програмного
гемодіалізу та імуносупресивної
терапії посттрансплантаційного
періоду хворих з хронічною нирковою недостатністю передбачено фінансування у сумі
1193,0 тис. грн. Фактично профінансовано 1192,8 тис. грн. (100,0%);
- Програми підтримки хворих
на ендокринологічні захворювання на одержання безкоштовних ліків передбачено фінансування у сумі 320,0 тис. грн. Фактично профінансовано 100,0%;
- Програми медикаментозного забезпечення госпітальних
ліжок хірургічного та терапевтичного профілю КУ БМР “Бердянське територіальне медичне
об’єднання” передбачено фінансування у сумі 272,0 тис. грн.
Фактично профінансовано
100,0%;
- Програми соціального захисту дитячого та дорослого населення в галузі безоплатного
стоматологічного обслуговування передбачено фінансування у сумі 3526,0 тис. грн. Фактично профінансовано 3524,3
тис. грн. (99,9%);
- Програми організації харчування хворих у стаціонарних
відділеннях КУ БМР „Бердянське територіальне медичне
об’єднання” передбачено фінансування у сумі 790,0 тис. грн.
Фактично профінансовано 776,7
тис. грн. (98,3%).
Станом на 01.01.2016 року
ліжковий фонд лікувальнопрофілактичних закладів міста
складає 47,6 ліжка на 10 тисяч
населення. КУ “Бердянський
центр первинної медико-санітарної допомоги” у своєму
складі має 9 амбулаторій, що
складає 100,0% від потреби. КУ
БМР “Бердянське територіальне медичне об’єднання” включає
18 стаціонарних відділень, 4 реанімаційних відділення, 80 ліжок
денного стаціонару. Мережею
лікарняних відділень населення
міста забезпечено на 100%. На

території міста працює понад 50
приватних підприємців у галузі
надання медичної допомоги, КП
“Аптека № 195” БМР та понад
80 приватних аптечних закладів.
Населенню надають первинну медичну допомогу лікарі загальної практики (сімейні лікарі,
лікарі-терапевти дільничні та
лікарі-педіатри дільничні), що
складає разом 75,8 посади, у
тому числі 10 інтернів.
Освіта
У 2015 році виконавчими органами міської ради спільно з педагогічними колективами навчальних закладів здійснено ряд
заходів щодо підвищення якості
освіти. Фінансування галузі
„Освіта” з міського бюджету
склало 156,9 млн. грн., або
103,5% до 2014 року. У місті
функціонує 18 загальноосвітніх
навчальних закладів, у яких навчається 9594 учні, та 1 приватний навчально-виховний
комплекс, де навчається 49
учнів. Працює 15 дошкільних навчальних закладів. У навчальних закладах виконуються вимоги законодавства щодо охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою (99,4% дітей
5 річного віку відвідують
дошкільні навчальні заклади).
Але на сьогодні залишається
проблемою надання місць у
дошкільних закладах, які розраховані на 2357 місць, а приймають 3421 дитину (на 100 місць
145 вихованців).Черга на вступ
до ДНЗ на поточний навчальний
рік становить 2833 дитини. Поза
чергою оформлено 125 дітейпереселенців із зони АТО та 60
дітей - учасників АТО.
У цілому по місту у 10 загальноосвітніх навчальних закладах
6438 учнів навчаються українською мовою (67% від загальної
кількості учнів). Усі навчальні
заклади мають комп’ютерні класи з підключенням до мережі
інтернет, розвивається відповідна інфраструктура програмного та мультимедійного забезпечення. Кількість учнів на один
персональний комп’ютер у середньому по місту складає 21
особу.
Відділом освіти у 2015 році
проводилась робота з питань
соціального захисту неповнолітніх. Так, забезпечено виплату грошової допомоги по досягненню 18 - річного віку 21
дітині-сироті і дітям, позбавлених батьківського піклування, в
розмірі 1810,0 грн. за рахунок
коштів міського бюджету. Влітку
оздоровленням та відпочинком
було охоплено 3550 дітей, 222
дитини пільгових категорій отримали безкоштовні путівки до
дитячих оздоровчих закладів
міст Бердянська та Приморська, оздоровлено 26 дітей - переможців міських, обласних конкурсів, учнівських олімпіад.
Влітку на базі 13 загальноосвітніх навчальних закладів
працювали центри дозвілля та
на базі 15 загальноосвітніх навчальних закладів мовленнєві
майданчики.
Для 162 учнів 5-11 класів
пільгової категорії організовано
гаряче харчування (вартість
одного обіду 6,0 грн.), безкоштовне гаряче харчування для
учнів 1-4 класів (4108 учнів).
Протягом звітного періоду
вжито низку заходів з профілактики дитячої безпритульності та
подолання соціального сирітства, зокрема:
- проведено 57 рейдів з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, відвідано 380 сімей, складено 330 актів
обстеження умов проживання;
- проведено роботу щодо виявлення дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах,
52 таких дитини взято на облік
службою у справах дітей. Станом на 01.01.2016 року на обліку служби перебувало 44 дитини зазначеної категорії та інші.
Культура
Протягом звітного періоду
забезпечено
проведення
міських культурно-мистецьких
заходів, розвиток та популяризацію професійної, самодіяльної
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творчості у місті. Фінансування
галузі „Культура” з міського
бюджету склало 18,7 млн. грн.,
або 126,5% до 2014 року. У
звітному періоді забезпечено
проведення:
- 152 культурно-мистецьких
заходів, а саме: міське свято до
Дня Соборності України, до
Міжнародного жіночого дня
8 Березня, до 70-річчя Перемоги, театралізоване свято „Нептун-2015”, до Дня державного
прапора України та річниці Незалежності України, новорічна
казка „Стріли пригод” та інші;
- якісного дозвілля для 92450
мешканців та гостей міста;
- 16 фестивалів, серед яких:
фестиваль мов “Мовляночка
єднає, мову оберігає”, народної
творчості ”Зорецвіт”, Всеукраїнські фестивалі дитячої творчості „Срібна хвиля”, „Біла ластівка”, Всеукраїнський дитячий
кінофестиваль „Байки”, Азовський регіональний фестиваль
творчості інвалідів „Повір у себе”та інші.
На виконання заходів Програми поліпшення матеріальнотехнічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2015 рік для клубних
установ культури за рахунок
коштів міського бюджету придбано світлодіодне сценічне
світло, комплекти радіомікрофонів, акустичні системи,
сценічні монітори тощо на суму
269,3 тис. грн.
Продовжувалась робота з популяризації історичної спадщини міста, його пам’яток та історичних місць. Проведено частковий огляд стану пам’яток
історії, присвячених жертвам
окупації та загиблим солдатам
Другої світової війни, до святкування
Дня
Перемоги.
Підприємствами-балансоутримувачами проведено ремонтні
роботи та заходи з благоустрою
прилеглих територій.
Встановлено меморіальну
дошку бердянцю, Герою Радянського Союзу, учаснику Другої
світової війни Руденку О.К. за
адресою: вул. Маяковського, 25.
Фізкультура та спорт
На виконання заходів Програми розвитку фізичної культури
та спорту забезпечено проведення турнірів з міні-футболу,
волейболу; чемпіонатів міста з
баскетболу, боксу, пауерліфтингу, шахів та шашок; футбольних турнірів пам’яті О.Бушина та
В.Соловйова; турнірів, фестивалів, присвячених Міжнародному жіночому дню 8 Березня, Дню
Перемоги; навчально-спортивної підготовки та участь у змаганнях міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів
збірної міста з волейболу, шахів,
боксу, обласних змаганнях
“Тато, мама, я - спортивна сім’я”
вихованців ДЮСШ відділу сім’ї,
молоді та спорту виконкому та
ДЮСШ відділу освіти виконкому, шахово-шашкового клубу
та інших.
Залучено до занять у
спортивних секціях ДЮСШ 1446
дітей та підлітків; проведено
учнівські та студентські спартакіади з 15 видів спорту; у масових фізкультурно-оздоровчих,
спортивних заходах, спартакіадах та фестивалях з 20 видів
спорту брали участь понад 900
учасників.
З метою реалізації молодіжної
політики у рамках Програми соціального становлення та розвитку молоді забезпечено проведення конкурсів для дітей пільгових та соціально незахищених
категорій з науково-технічного
моделювання, “Молода щаслива
родина”, до Міжнародного дня
сім’ї, акції, присвяченої Дню Соборності (спільно з громадським
рухом «Місто Z»), свята до Дня
закоханих (спільно з Молодіжною Радою), „Сумки для випускника з притулку”, молодіжної акції
щодо здорового способу життя
„Олімпійське літо”, суботника
„Зробимо Україну чистою”, акції
„Врятуй життя постраждалим у
зоні АТО” та інші.
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ОФІЦІЙНО

Південна зоря, субота, 21 травня 2016 року, № 31 (17353)

Список поездов на Бердянск
пополнился еще одним маршрутом
Уже в начале июня в Бердянск начнет курсировать
прямой поезд из Харькова.
Поезд № 261/262 сообщением
Харьков – Бердянск – Харьков
начнет курсировать уже с 4 июня
по 21 сентября, сообщили УНН.
Все это совершается в рамках
программы удовлетворения спроса пассажиров на доставку в места отдыха.

Из Харькова поезд отправится в
первый рейс 4 июня в 22.14 с прибытием в Бердянск в 7.35. В обратном направлении отправится
5 июня в 9.10 с прибытием в Харьков в 18.34. Поезд совершает остановки на станциях Лозовая, Павлоград, Запорожье, Верхний Токмак.

С субботы на Верховую можно
будет добраться прямым рейсом
С 21 мая начинает работу летний маршрут №20 «Автовокзал - базы отдыха
«Лазурная-2» (на Верховую) по следующему расписанию:
Время отправления от остановки «Автовокзал» - 7.05, 12.30, 17.00.
Время отправления от остановки
«Базы отдыха «Лазурная-2»- 7.42,
13.00, 17.30
Расписание и интервал будет увеличиваться в зависимости от пассажиропотока.

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIІ скликання
десята сесія

РІШЕННЯ
Про затвердження Програми фінансування витрат,
пов’язаних з виконанням рішень судів у новій редакції
28 квітня 2016 р.

Керуючись ст. 124 Конституції України, п.22, 23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.
21 ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи необхідність виконання рішень Бердянського міськрайонного суду від 28.09.2015 року по справі №310/5419/15-ц та
Господарського суду Запорізької області від 13.06.2007
року по справі №7/194/07, Бердянська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму фінансування витрат, пов’язаних з виконанням рішень судів у новій редакції.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) в межах затверджених бюджетних видатків забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

Cт. 7 вищевказаного закону затверджено прожитковий
мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з
1 січня 2016 року — 1330 грн., з травня — 1399 грн.; з
1 грудня – 1496 грн. та для тих, хто відноситься до основних
соціальних і демографічних груп населення:
з
з
з
січня травня грудня
Дітям до 6 років
1167
1228
1313
Дітям від 6 до 18 років
1455
1531
1637
Для працездатних осіб 1378
1450
1550
Для осіб, які втратили
1074
1130
1208
працездатність

3. Рішення Бердянської міської ради від 18.02.2016 року
№ 52 “Про затвердження програми фінансування витрат,
пов’язаних з виконанням рішень судів” вважати таким, що
втратило чинність.
4. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.В.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.
5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Бердянської міської ради Фойт О.А.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).
Міський голова В.П. ЧЕПУРНИЙ.

Враховуючи наведене, розміри всіх державних допомог,
які розраховуються виходячи з прожиткового мінімуму,
становитимуть:
2016
січень травень грудень
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
344,5
362,5
387,5
Допомога при народженні дитини
41280
одноразова виплата:
10320
щомісячна виплата:
860
Допомога до досягнення
130
дитиною трирічного віку
Допомога на дітей одиноким матерям
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним
сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу
за попередні шість місяців

на дітей віком:
до 6 років
від 6 до 18 років
від 18 до 23 років

максимальний
1167 1228 1313
максимальний
1455 1531 1637
максимальний
1378 1450 1550

Допомога на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування
на дітей віком:
максимальний
до 6 років
2334 2456
2626
від 6 до 18 років
2910 3062
3274

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів,
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним
сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців

на дітей віком:
до 6 років
від 6 до 18 років

максимальний
583,5
614
656,5
727,5 765,5
818,5

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
на дітей віком:
максимальний
до 6 років
2334
2456
2626
від 6 до 18 років
2910
3062
3274
від 18 до 23 років
2756
2900
3100
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій
особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу

мінімальна заробітна плата

ПРОГРАМА
фінансування витрат, пов’язаних
з виконанням рішень судів
(у новій редакції)
Програма визначає порядок використання коштів з місцевого бюджету для фінансування витрат по
виконанню рішень Бердянського
міськрайонного суду від 28.09.2015
року по справі №310/5419/15-ц, Господарського суду Запорізької області від 13.06.2007 року по справі
№ 7/194/07.

№ 43

Про підвищення державних допомог
Законом України „Про Державний бюджет
України на 2016 рік”, який набрав чинності
1 січня 2016 року, встановлені нові підвищені
розміри соціальних стандартів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення десятої сесії міської ради VІІ скликання
від 28.04.2016 року № 43

1378

1450

1550

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства
з
з
з
та дітям-інвалідам

січня травня грудня

інвалідам з дитинства І гр.
підгрупи А (з надбавкою на догляд)
інвалідам з дитинства І гр.
підгрупи Б (з надбавкою на догляд)
інвалідам з дитинства ІІ гр., одиноким інвалідам з дитинства ІІ гр.,
які за висновком медико-соціальної
експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на
догляд
інвалідам з дитинства ІІІ гр., одиноким інвалідам з дитинства ІІІ гр.,
які за висновком медико-соціальної
експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на
догляд
на дітей-інвалідів
на дітей-інвалідів підгрупи А
до 6 років (з надбавкою на догляд)
на дітей-інвалідів до 6 років
(з надбавкою на догляд)
на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до
18 років (з надбавкою на догляд)
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років
(з надбавкою на догляд)

2206,8 2322 2482,6
1611

1695

1812

1074 1130

1208

1074 1130

1208

1. Характеристика Програми та
мета.
Назва програми: «Програма
фінансування витрат, пов’язаних з
виконанням рішень судів».
Підстава для розроблення:
рішень Бердянського міськрайонного суду від 28.09.2015 року по справі
№310/5419/15-ц, Господарського
суду Запорізької області від
13.06.2007 року по справі № 7/194/
07.
Мета Програми:
1. Виконання рішень Бердянського міськрайонного суду від
28.09.2015 року по справі №310/
5419/15-ц, Господарського суду Запорізької області від 13.06.2007 року
по справі № 7/194/07.
2. Відшкодування:
1) Трьох процентів річних від простроченої суми боргу;
2) Інфляційних витрат;
3) Судових витрат;
4) Безпідставно отриманих
коштів;
5) Витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій.
Загальний обсяг фінансування: 284736,54 гривні, в т.ч.
- за рішенням Бердянського
міськрайонного суду від 28.09.2015
року по справі №310/5419/15-ц 207005,82 гривні;
- за рішенням Господарського
суду Запорізької області від
13.06.2007 року по справі № 7/194/
07 - 77730,72 гривні.
Очікувані результати виконання:
Відшкодування:
1) Трьох процентів річних від простроченої суми боргу;
2) Інфляційних витрат;
3) Судових витрат;
4) Безпідставно отриманих
коштів;
5) Витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій.
Контроль за виконанням:
Контроль за виконанням Програми здійснює головний розпорядник
бюджетних коштів – виконавчий комітет Бердянської міської ради.

2. Строки та етапи виконання
Програми.
Реалізувати Програму планується за звітний період 2016 року.
3. Перелік заходів Програми.
Відшкодування:
- за рішенням Бердянського
міськрайонного суду від 28.09.2015
року по справі №310/5419/15-ц —
всього 207005,82 гривні, в тому
числі,
1) Три проценти річних від простроченої суми боргу — 7806,77 грн.;
2) Інфляційні витрати — 197149,49
грн.;
3) Судові витрати — 2049,56 грн.;
- за рішенням Господарського
суду Запорізької області від
13.06.2007 року по справі № 7/194/07
— всього 77730,72 гривні, в тому
числі,
1) Безпідставно отримані кошти 69639,34 грн.;
2) Судові витрати — 696,39 грн.
(державне мито), 101,29 грн. (витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу)
3) Витрати, пов’язані з організацією
та проведенням виконавчих дій, у
сумі 7293,70 грн.
4. Ресурсне забезпечення програми.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету у сумі 284736,54
гривні.
Головний розпорядник коштів –
виконавчий комітет Бердянської
міської ради.
5. Порядок використання коштів.
Фінансування
Програми
здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету КФК 250404 “Інші
видатки”.
6. Очікувані результати виконання програми.
1. Виконання рішень Бердянського міськрайонного суду від 28.09.2015
року по справі №310/5419/15-ц, Господарського суду Запорізької області від 13.06.2007 року по справі
№ 7/194/07.
2. Відшкодування:
1) Трьох процентів річних від простроченої суми боргу;
2) Інфляційних витрат;
3) Судових витрат;
4) Безпідставно отриманих коштів;
5) Витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій.
Керуючий справами
виконкому О.А. ФОЙТ.

1074 1130 1208
1918,8 2019 2158
1335,3 1405 1502
2206,8 2322 2482,6
1479,3 1556,5 1664,1

Звертаємо увагу отримувачів державної допомоги на те, що в травні 2016 року перерахунок вищезазначених видів
допомоги буде проведено автоматизовано, без звернення громадян, у вище передбачених розмірах.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном гарячої телефонної лінії 4-70-37 або відділу виплат 3-53-37.
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).

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

Íàøà àäðåñà: 71108 ì. Áåðäÿíñüê,
Ìåë³òîïîëüñüêå øîñå, 19
Òåëåôîíè: 4-84-01, 2-35-60, 2-30-61.
E-mail: nsdawn@berdyansk.net
web-ñòðàíèöà: pivdenka.berdyansk.net
²íäåêñ 61240. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Íîìåð ï³äïèñàíî
äî äðóêó 20 òðàâíÿ 2016 ðîêó î 13.00.
Çàì. ¹ 17. Òèðàæ òèæíÿ 29452 ïðèì.

