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Деякі питання щодо
військової служби за контрактом
В Україні триває набір на службу в рядах української армії на контрактній основі. За даними Міноборони,
з початку 2016 року підписали контракти більше 20 тисяч українських військовослужбовців.
· від 2 до 5 років - для офі- Остаточний висновок про при- відтепер щомісяця українські
Терміни підписання
церського складу і для канди- датність кандидата за медич- солдати отримують не менше
контракту
датів, яким присвоєно первин- ними показаннями може дати 7 тисяч грн. Залежно від посаДля проходження військової
служби військовослужбовці
можуть підписати контракт:
· на 6 місяців - для осіб, які
були звільнені з військової
служби з березня 2014 року по
теперішній час, а також строковиків та військовослужбовців, покликаних по мобілізації і які відслужили не менше
11 місяців. Після завершення
шестимісячного контракту він
може бути продовжений за бажанням військовослужбовця
на цей чи більший термін. При
цьому зазначається, що в разі
небажання проходити службу
військовий буде гарантовано
звільнений без додаткових вимог. У разі закінчення особливого періоду або оголошення
рішення про демобілізацію дія
шестимісячних контрактів припиняється достроково;
на 3 роки - для рядового складу;
· від 3 до 5 років - для сержантського і старшинського
складу;

не офіцерське звання за результатами підготовки на
військовій кафедрі;
· на особливий період - до
завершення цього періоду (на
підставі Указу Президента України про оголошення рішення
про повну демобілізацію);
Повідомляємо, що всі бажаючі підписати контракт повинні
звернутися у військовий комісаріат за місцем проживання і вибрати посаду у відповідності з відкритими вакансіями.

Вимоги до кандидатів
На службу за контрактом в
українську армію приймаються громадяни у віці від 18 до 60
років (для жінок – від 18 до 50
років). При цьому у кандидата
має бути відсутня судимість за
вчинення тяжких злочинів.
Також майбутній військовий
повинен мати базову середню
освіту і бути придатним до
служби за станом здоров’я.

Управління праці
та соціального
захисту населення
отримало
нову техніку

тільки військово-лікарська комісія. При цьому ті громадяни,
які отримали негативний висновок, можуть пройти повторний медогляд тільки через
5 років.
Всі кандидати з лютого 2016
направляються військовими
комісаріатами виключно в навчальні центри. Відправлення
відразу у військові частини неможливе. Разом з тим, бажаючі служити за контрактом
можуть звернутися в конкретну військову частину і отримати письмову згоду командира
частини для проходження
служби за контрактом саме в
цій частині.

Матеріальне забезпечення та соціальні
гарантії військовослужбовців
У нинішньому році Міноборони істотно збільшило зарплатню українським військовим,

ди, звання, терміну та місця
проходження служби зарплата збільшується.
Також виплачується винагорода всім військовослужбовцям, які виконують свої обов’язки у зоні АТО, незалежно
від звання і посади.
Контрактники мають право
на збереження робочого місця,
посади і середнього заробітку,
якщо вони прийняті за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення
мобілізації та (або) введення
воєнного стану на термін до
закінчення особливого періоду
або до дня фактичної демобілізації.
Після завершення першого
контракту (в тому числі шестимісячного) військовослужбовці, які продовжили термін
служби, можуть безкоштовно
отримати вищу освіту без відриву від військової служби (заочно).

ПАМ`ЯТЬ

Ïðåñ-ñëóæáà
Áåðäÿíñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó
У п’ятницю, 28 жовтня, відбулася урочиста передача спеціалізованої техніки
управлінню праці та соціального захисту населення. Така акція проводиться
за підтримки ініціатив інфраструктурних
програм для України, які фінансуються
німецьким урядом та виконуються
німецькою федеральною компанією
GIZ.
Нагадуємо, що у березні 2016 року
місто Бердянськ отримало перемогу у
конкурсі міні-грантів (вартістю до 500
тис. грн.), який проводився GIZ. Конкурсна комісія у складі представників
GIZ та ЗОДА відібрала всього 20 проектів з-поміж майже 200, що були подані на розгляд з усієї Запорізької області. Серед переможців і проект міста
Бердянська на отримання обладнання
для „електронної черги”.
Управління праці та соціального захисту населення тепер має сучасні сенсорні термінали, табло, екрани для обслуговування внутрішньо переміщених
осіб та громади міста Бердянська.
Міський голова Володимир Чепурний,
підписавши необхідні документи, висловив сподівання, що і в подальшому
співпраця бердянської громади з товариством GIZ буде розвиватися.

Покладання квітів до меморіалу “Вічний
вогонь” з нагоди 72-ї річниці визволення
України від фашистських загарбників
28 жовтня весь український народ відзначав важливу дату — День визволення України від фашистських загарбників. З часів Другої світової війни
пройшло чимало років, проте і сьогодні ми пам’ятаємо, якою ціною дісталася нашим воїнам перемога над окупантом: численними втратами, гіркою
статистикою кількості вдів та сиріт.
Минулої п’ятниці, 28 жовтня, з нагоди 72-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників, вшановуючи пам’ять загиблих, представники
міської влади, заступник голови міської громадської організації ветеранів
України Людмила Філатова та голова громадської організації інвалідів війни
і Збройних Сил Микола Філімонов поклали квіти до меморіалу “Вічний вогонь”.

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIІ скликання
Сімнадцята сесія

РІШЕННЯ
27 жовтня 2016 р.

№1

Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2016 року
Відповідно до п.23 ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.80 Бюджетного
кодексу України, ст.128
Статуту територіальної громади міста Бердянська
Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання міського бюджету за
9 місяців 2016 року:
- по загальному фонду

по доходах у сумі 559507445,61
грн., по видатках у сумі
479953640,47 грн., з перевищенням доходів над видатками – 79553805,14 грн.;
- по спеціальному фонду по
доходах у сумі 18197038,47
грн., по видатках у сумі
27224120,94 грн., з перевищенням видатків над доходами 9027082,47 грн.
Міський голова
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIІ скликання
Сімнадцята сесія

РІШЕННЯ
27 жовтня 2016 р.

№ 27

Про присвоєння назв
проїздам у м. Бердянську
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,
для забезпечення оформлення документів, реєстрації об’єктів та ведення
містобудівного кадастру, на
підставі протоколу засідання робочої комісії з розгляду пропозицій щодо присвоєння назв новим вулицям, провулкам, проспектам, бульварам, площам,
паркам, скверам Бердянська від 05.09.2016
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти проїзду, що
розташований у м. Бердянську, в районі садівничого (виноградарського)
товариства “Гроно”, назву
– проїзд Апельсиновий.
2. Присвоїти проїзду, що
розташований у м. Бердянську, в районі обслуговуючого кооперативу “Садівниче товариство “Сонячний Бердянськ”, назву –
проїзд Вишневий-2.
3. Присвоїти проїзду, що
розташований у м. Бер-

дянську, в районі обслуговуючого кооперативу “Садівниче
городнє товариство “Строитель”, назву — проїзд Озерний.
4. Присвоїти проїзду, що розташований у м. Бердянську, в
районі обслуговуючого кооперативу “Садівниче товариство
“Зелені сади” , назву – проїзд
Маковий.
5. Присвоїти проїзду, що розташований у м. Бердянську, в
районі обслуговуючого кооперативу “Садівниче товариство
“Дружба-1”, назву – проїзд І.Богуна.
6. Прес-службі міської ради
та виконкому Бердянської
міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в місцевих офіційних засобах масової
інформації.
7. Відповідальність за виконання цього рішення покласти
на заступника міського голови
Дєєву О.О.
8. 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.

ПОДПИСКА2016
Продолжается годовая подписка с доставкой с 1 января
2017 года на общественно-политическую газету
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Â òå÷åíèå ãîäà ïîïîëíÿþòñÿ ðÿäû òåõ, êòî äåëàåò âûáîð â
ïîëüçó íàøåé ãàçåòû. Îôîðìèâ ïîäïèñêó, âû âñåãäà áóäåòå â
êóðñå ñîáûòèé ãîðîäà è ðàéîíà.
Ïîäïèñàòüñÿ íà íàøå èçäàíèå ìîæíî âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ãîðîäîâ Áåðäÿíñêà è Ïðèìîðñêà, Áåðäÿíñêîãî è Ïðèìîðñêîãî ðàéîíîâ, âñåé Çàïîðîæñêîé îáëàñòè.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Вашу рекламу увидят на территории Запорожской области.

2

ОФІЦІЙНО

Південна зоря, субота, 5 листопада 2016 року, № 61 (17383)

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року
Загальні показники виконання бюджету
грн.
ДОХОДИ

Затверджений
бюджет
з урахуванням змін
Загальний фонд
658462348,00
у т.ч. власні надход221827013,00
ження
Спеціальний фонд
14674679,00
Разом бюджет
673137027,00

Уточнений план на
9 місяців 2016 р.
516689048,84
166899216,00

% до за- % до уточненого
тверджеплану на 9 міного плану сяців 2016 р.
559507445,61
85,0
108,3
210324178,63
94,8
126,0

Відхилення до
уточненого плану
на 9 місяців 2016 р.
+42818396,77
+43424962,63

10501073,00
527190121,84

18197038,47
577704484,08

+7695965,47
+50514362,24

Виконано

124,0
85,8

173,3
109,6

Доходна частина бюджету міста за січень-вересень 2016 року виконана в обсязі 577704484,08 грн., в тому числі за загальним
фондом – 559507445,61 грн., спеціальним – 18197038,47 грн. Власних доходів загального фонду отримано 210324178,63 грн. при
плані на 9 місяців 2016 року з урахуванням змін – 166899216,00 грн., що становить 126,0%. У порівнянні з відповідним періодом
минулого року зазначені доходи збільшились на 50,0 відсотків, або на 70084020,59 грн.

Виконання бюджету по власних джерелах надходжень
У розрізі джерел надходжень виконання плану має наступний вигляд:
ДОХОДИ

План на 9 міс. Факт 9 міс. Відхилення від % до плану Відхилення від фак- % до факту
2016 р., грн. 2016 р., грн.
плану, грн.
9 міс. 2016 р. ту 9 міс. 2015 р., грн. 9 міс. 2015 р.
Податок та збір на доходи фізичних 88693950,00 98398918,96
+9704968,96
110,9
+31198827,70
146,4
осіб
Податок на прибуток підприємств
150200,00
330795,61
+180595,61
220,2
+89966,99
137,4
комунальної власності
Акцизний податок з реалізації су- 20500083,00 28834376,99
+8334293,99
140,6
+11645911,14
167,7
б’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
Місцеві податки і збори
49883063,00 72381477,92 +22498414,92
145,1
+23250369,29
147,3
Надходження від орендної плати за
2430000,00
4164488,38
+1734488,38
171,4
+713033,71
120,7
користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
Плата за надання адміністративних
1840860,00
2205408,96
+364548,96
119,8
+681519,38
144,7
послуг
Державне мито
960600,00
1111749,28
+151149,28
171,4
+103506,53
110,3
Частина прибутку комунальних уні9100,00
114444,00
+105344,00
1257,6
+107572,00
1665,4
тарних підприємств
Плата за розміщення тимчасово
2053970,00
2155910,08
+101940,08
105,0
+2155910,88
вільних коштів бюджету
Інші надходження
377390,00
626608,45
+249218,45
166,0
+137403,77
128,1
Всього:
166899216,00 210324178,63 +43424962,63
126,0
+700084020,59
150,0

Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок на
доходи фізичних осіб (46,8%),
місцеві податки і збори (34,4%),
акцизний податок з реалізації
суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних
товарів(13,7%) та плата за
оренду майна комунальної
власності (2,0%). Загалом доходну частину бюджету (без
урахування міжбюджетних
трансфертів) перевиконано на
43424962,63 грн. Виконання
досягнуто за всіма джерелами
наповнення загального фонду.
Податку та збору на доходи
фізичних осіб надійшло
98398918,96 грн., або 110,9 %
від плану на 9 місяців 2016 року
з урахуванням змін, перевиконання складає 9704968,96 грн.
Порівняно з відповідним періодом 2015 року надходження
збільшились на 31198827,70
грн., або на 46,4%. Збільшення
обумовлено зростанням
мінімальної заробітної плати,
відміною єдиного соціального
внеску для найманих працівників, збільшенням ставки вилучення податку з 15% до 18%,
погашенням заборгованості із
заробітної плати по ПАТ “Азмол” з виплатою податку на
доходи фізичних осіб у сумі
5512124,12 грн. (3307274,47
грн. – 60%) та проведеної роботи з легалізації виплат.
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі
28834376,99 грн. при плані з
урахуванням змін 20500083,00
грн., або 140,6%. У порівнянні
з відповідним періодом минулого року надходження
збільшились на 11645911,14
грн., або на 67,7% за рахунок
зростання цін на алкогольні
напої, тютюнові вироби та зміни
розміру ставки податку з реалізації пального з 5% від вартості реалізації (з ПДВ) на 0,042
євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) пального.
Податку на прибуток
підприємств комунальної власності надійшло 330795,61 грн.
План виконано на 220,2 відсот-

ка, у порівнянні з фактом
відповідного періоду минулого
року надходження збільшились на 89966,99 грн., або на
37,4%. Причиною перевиконання плану та збільшення
надходжень є погашення заборгованості по комунальному
шляхово-експлуатаційному
підприємству у сумі 236497,35
грн. шляхом реалізації майна
даного підприємства.
Місцеві податки та збори надійшли у сумі 72381477,92 грн.,
що більше відповідних планових призначень на 22498414,92
грн., або на 45,1 %. Відповідно
до Податкового кодексу України до місцевих податків і зборів
належать податок на майно,
туристичний збір та єдиний податок.
Одним із вагомих джерел
надходжень у складі податку на майно є плата за землю (питома вага 97,1%). Фактичні надходження склали
43119227,71 грн., що становить 143,8 % відповідних планових призначень, понадпланові
надходження
13139227,71 грн., що на 47,2%,
або на 13833613,40 грн. більше
відповідних надходжень минулого року. Збільшення надходжень обумовлено застосуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель у розмірі 1,433, погашенням заборгованості по ПАТ
“Азмол” у сумі 3198361,49 грн.
та внесенням змін до договорів
оренди землі за рахунок
збільшення ставок.
Надходження податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, склали
1083291,15 грн. при плані
959400,00 грн. План виконано
на 112,9% за рахунок надходжень від фізичних осіб, які є
власниками нежитлової нерухомості.
Туристичний збір виконано
на 131,6%. У порівнянні з фактом відповідного періоду минулого року надходження
збільшились на 67916,79 грн.,
або на 27,4%, що обумовлено
збільшенням кількості відпочиваючих.
Єдиного податку надійшло
27688591,16 грн., що становить

150,1% відповідних планових
призначень з урахуванням
змін та на 52,2%, або на
9500961,53 грн. більше відповідних надходжень минулого року. Це пов’язано зі
збільшенням розміру єдиного
податку для другої, третьої,
четвертої групи та підвищенням мінімальної заробітної
плати, а також з ростом обсягів валових доходів платників III групи єдиного податку.
Надходження від плати за
оренду майнових комплексів
та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності, за 9 місяців 2016 року
виконано на 171,4%. Фактично надійшло 4164488,38 грн.,
що на 20,7%, або на 713033,71
грн. більше рівня аналогічного
періоду минулого року. На
збільшення надходжень вплинуло погашення заборгованості у сумі 961417,06 грн., у
тому числі за рішенням суду
стягнуто заборгованості з
орендної плати за майно та пені
на загальну суму 428371,32
грн. Протягом 2016 року укладено 54 договори оренди комунального майна, орендна плата по зазначених об’єктах
складає 117,12 тис. грн. на
місяць.
Відповідно до Закону України від 26 листопада 2015 р.
№ 836-VІІІ “Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України відносно зарахування окремих адміністративних зборів” з
1 січня 2016 року органам
місцевого самоврядування передані повноваження по наданню адміністративних послуг у
сфері державної реєстрації
прав на нерухоме майно і в
сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, у зв’язку з
чим за 9 місяців 2016 року до
бюджету міста надійшло
272369,40 грн. Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг” реєстрацію місця проживання фізичних осіб з квітня

2016 року здійснює сектор реєстрації виконавчого комітету
Бердянської міської ради. Надходження до бюджету з квітня
по вересень 2016 року за реєстрацію місця проживання
фізичних осіб склали 57966,77
грн.
За результатами проведеного аналізу конкурсних пропозицій банків по розміщенню
тимчасово вільних коштів
міського бюджету на депозитні
вклади прийнято рішення щодо
розміщення тимчасово вільних
бюджетних коштів на депозитному рахунку ПАТ АБ “Укргазбанк” строком до 20.12.2016
року під 17,6% річних. Станом
на 01.10.2016 року до бюджету
міста фактично надійшло
2155910,08 грн. відсотків за
розміщення коштів на депозиті.
Станом на 01.10.2016 року
Бердянською міською радою
надано пільги по земельному
податку на січень органам державної влади, прокуратури та
служби безпеки України, пенітенціарної служби України, закладам, установам та організаціям, спеціалізованим санаторіям України для реабілітації,
лікування та оздоровлення
хворих, військовим формуванням, утвореним відповідно до
законів України, Збройним Силам України та Державній прикордонній службі України, які
повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету; благодійним організаціям, створеним відповідно до
закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;
комунальним підприємствам
Бердянської міської ради та на
2016 рік органам місцевого самоврядування, закладам, установам та організаціям, які повністю утримуються за рахунок
коштів місцевого бюджету м.
Бердянська. За даними Бердянської ОДПІ сума пільги становить 438200 грн., а це 0,2
відсотка від суми загального
фонду міського бюджету без
урахування трансфертів.
Наповнення бюджету - щоденна кропітка робота багатьох служб. Міською радою та
її виконавчим комітетом протягом 9 місяців 2016 року вжи-

вались активні заходи щодо
мобілізації надходжень до
міського бюджету. В місті проводиться цілеспрямована робота по легалізації зайнятості,
підвищенню рівня оплати праці
та погашенню заборгованості.
З цією метою органом місцевого самоврядування разом із
податковою інспекцією міста
вживаються дієві заходи щодо
мобілізації податків і зборів до
місцевого бюджету, а саме:
- проведено 10 засідань
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат, на яких розглянуто питання щодо організації роботи по ліквідації заборгованості із заробітної плати та
підвищення заробітної плати на
25 підприємствах міста та у 7
фізичних осіб, а саме: ТОВ
“Югенергомашторг”, ТОВ
“Префекта”, ПП “УКРЗЕМ”, КП
“Охота” БТМР, ТОВ “Глобус”,
ТОВ “Компанія Марвітекс”, ПП
“Авікс груп”, ФОП Капустіна
Т.В., ФОП Кюрчев С.І. та інші.
Основною причиною недотримання належного рівня оплати
праці, як зазначили суб`єкти
господарювання, є залучення
працівників до роботи з неповним робочим днем через зменшення обсягів робіт. Станом на
01.10.2016 року, згідно зі статистичними даними, заборгованість з виплати заробітної
плати на економічно активних
підприємствах міста становила 476,4 тис. грн. Упродовж
вересня 2016 року заборгованість працівникам економічно активних підприємств зменшено на 1275,7 тис. грн. Протягом відповідного періоду
2016 року сума заборгованості
з виплати заробітної плати на
підприємствах-банкрутах
міста зменшилась на 22795,1
тис. грн. і на 01.10.2016 року
становила 970,7 тис. грн. (повністю погашена заборгованість
з виплати заробітної плати ПАТ
“Азмол”). Як результат роботи
комісії в поточному році погашена заборгованість із заробітної плати на суму 24070,8
тис. грн.;
- проведено 29 інформаційних
семінарів з 236 роботодавцями
з питань зайнятості населення,
на яких висвітлювались питання легалізації зайнятості, посилення відповідальності за порушення норм трудового законодавства та гідної оплати праці,
питома вага підприємств, які
нараховують заробітну плату
нижче мінімальної, зменшилась
на 27,5%.
Постійно проводиться моніторинг орендарів землі на предмет виконання умов договорів
щодо своєчасної оплати оренди землі. В результаті оперативної роботи з початку 2016
року погашено боргів на суму
1306300 грн.
Важливим напрямком роботи щодо наповнення міського
бюджету є робота, яка спрямована на недопущення та погашення заборгованості з орендної плати за оренду об’єктів комунальної власності. В цьому
питанні управління комунальної
власності сумісно з юридичним
управлінням постійно проводить
претензійно-позовну роботу з
орендарями-боржниками, що
призводить до сплати орендарями заборгованості за попередні
роки. За 9 місяців 2016 року на
адресу орендарів направлено 23
претензії щодо погашення заборгованості з орендної плати
за майно та пені на загальну
суму 960495,68 грн., до господарського суду Запорізької області подано 16 позовних заяв
про стягнення заборгованості з
орендної плати за майно та пені

на загальну суму 3251002,42
грн.
За результатами проведеної
роботи щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету з початку 2016 року до бюджету додатково надійшло:
- за рахунок легалізації зайнятості та збільшення розміру
заробітної плати – 200,0 тис. грн.;
- за рахунок погашення заборгованості по заробітній платі
– 47,0 тис. грн.;
- від декларування доходів
громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки
(паї), - 66,4 тис. грн.
За результатами проведеної
роботи щодо збільшення надходжень по податку на доходи
фізичних осіб та вишукування
додаткових джерел надходжень до бюджету з початку
2016 року у м. Бердянську було
створено 928 нових робочих
місць, додаткові надходження
ПДФО склали 250000 грн. Очікується протягом 2016 року
створення 950 нових робочих
місць та 275000 грн. додаткових надходжень ПДФО від них.
Протягом 9 місяців 2016
року в результаті проведеної
роботи по скороченню податкового боргу по платниках податків, зареєстрованих у
м. Бердянську, до місцевого
бюджету надійшло 12918,5 тис.
грн., у тому числі плати за землю – 7427,1 тис. грн., податку
на доходи фізичних осіб –
278,3 тис. грн.
Проведено 286 планових та
позапланових документальних
перевірок, з них 50 по юридичних особах та 236 по фізичних
особах. За результатами перевірок всього донараховано податків до місцевого бюджету –
1685,7 тис. грн., в т.ч. податок
на доходи фізичних осіб –
1684,4 тис. грн., інші - 1,3 тис.
грн. Донараховані за результатами перевірок суми податків та зборів надійшли до
місцевого бюджету у сумі 530,7
тис. грн., з них ПДФО- 529,4
тис. грн., інші - 1,3 тис. грн.
Видатки загального фонду
бюджету за 9 місяців 2016 року
становили 479953640,47 грн.
Видаткову частину бюджету
виконано на 92,5% до уточненого плану на 9 місяців 2016 року,
що на 143001946,16 грн., або
42,4 % більше в порівняні з аналогічним періодом 2015 року.
За функціональною структурою видатки спрямовано: на
освіту – 124926030,60 грн.
(26,0%), охорону здоров’я –
75812721,34 грн. (15,8%), культуру і мистецтво – 11827774,25
грн. (2,4%), фізичну культуру
і спорт – 3592052,84 грн. (0,7%),
органи місцевого самоврядування – 20977687,33 грн. (4,4%),
соціальний захист та соціальне
забезпечення – 215940938,02
грн. (45,0%). Загалом видатки на ці галузі склали
453077204,38 грн., або 94,4%
видатків загального фонду
бюджету, що більше на 43,2%,
або 136639599,39 грн. від суми
видатків за 9 місяців 2015 року.
В порівняні з аналогічним
періодом 2015 року видатки на
освіту збільшились на
27828131,07 грн., або на 28,7%,
видатки на охорону здоров’я
зросли на 8015431,82 грн., або
на 11,8%, на культуру використано більше на 420513,09 грн.,
або на 3,7%, видатки на фізичну культуру і спорт зросли на
379456,97 грн., або на 11,8%,
видатки на органи місцевого
самоврядування збільшились
на 3371672,08 грн., або на
19,2%, видатки на соціальний
захист та соціальне забезпечення зросли на 96624394,36
грн., або на 81,0%.

ОФІЦІЙНО
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На благоустрій міста витрачено 14958646,91 грн.,
у т.ч.
- прибирання вулиць міста
та пляжів – 2542539,28 грн.;
- вивіз стихійних звалищ
– 276862,42 грн.;
- поточний ремонт об’єктів
благоустрою – 18369,60
грн.;
- виготовлення та заміна
показчиків вулиць, провулків та ін. – 61093,00 грн.;
- утримання, ремонт фонтанів – 115344,40 грн.;
- демонтаж та перевезення самовільно встановлених тимчасових споруд та
рекламоносіїв – 1395,22
грн.;
- транспортування та спалювання природного газу
на меморіалі „Вічний вогонь” – 89788,41 грн.;
- заходи боротьби з комарами, проведення дератизації – 336845,26 грн.;
- освітлення вулиць міста
– 5812555,39 грн.;
- утримання та поточний
ремонт зелених насаджень
– 3664151,62 грн.;
- зимове утримання доріг
– 85841,28 грн.;
- придбання протиожеледних
матеріалів
–
97861,34 грн.;
- придбання урн, полусфер для антипарковки,
ящиків для протиожеледних
сумішей – 53444,35 грн.;
- утримання та поточний
ремонт зливостоків –
404814,30 грн.;
- утримання насосних
станцій – 31726,22 грн.;
- нанесення та відновлення дорожньої розмітки –
252376,80 грн.;
- поточний ремонт пішохідних та доріжних огороджень – 3218,00 грн.;
- заміна та встановлення
щитів інформації, знаків,
пристроїв примусового зниження швидкості транспорту та виконання вимог ДАІ –
91281,60 грн.;
- поточний ремонт малих
архітектурних форм –
67099,20 грн.;
- утримання кладовища –
710999,99 грн.;
- відлов та перевезення
бродячих тварин, часткове
облаштування притулку –
241039,23 грн.
Видатки на заходи, пов’язані з поліпшенням питної
води, становили 82847,64
грн.
Видатки на експлуатацію
каналізаційних систем склали 345831,00 грн.
Видатки на водопровідноканалізаційне господарство становили 2750059,83
грн.
Загалом на житлово-комунальне господарство за 9
місяців 2016 року спрямовано із загального фонду
бюджету 18197094,74 грн.
(3,8% видатків загального
фонду бюджету), що на
4689273,96 грн., або на
34,7% більше проти показника за аналогічний період
2015 року.
На засоби масової інформації спрямовано 854292,07
грн. (0,2%).
На транспорт, дорожнє
господарство витрачено
4125128,58 грн. (0,8%), з
них видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян – 1550950,98
грн., видатки на ремонт та
утримання автомобільних
доріг – 2574177,60 грн.
Видатки на заходи з
організації рятування на
водах становили 660502,21
грн. (0,1%).

На заходи у сфері захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру витрачено
224181,00 грн. (0,1%).
Інші видатки склали
2815237,49 грн. (0,6%), з
них відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ
на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків –
592522,74 грн., перевезення молоді і соціально незахищених категорій дітей –
139967,95 грн., внески до
Асоціації міст України –
41359,00 грн., внески до
Асоціації енергоефективних міст України – 10000
грн., підтримка органів самоорганізації населення –
324224,75 грн., виконання
рішень суду – 77730,84 грн.,
розвиток місцевого самоврядування шляхом соціального партнерства і
взаємодії “влада-громада”
– 36500,00 грн., вдосконалення системи управління
якістю виконавчого комітету Бердянської міської ради
– 60126,00 грн., заходи програми “Почесний громадянин міста Бердянська” 10600,46 грн., заходи програми забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності у місті
Бердянську, розвитку матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції
Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області на 2016
рік – 97642,24 грн., заходи
програми проведення рекламної кампанії міста Бердянська на 2016 рік –
1262478,77 грн., заходи
програми з управління комунальним майном територіальної
громади
–
162084,74 грн.
На виплату заробітної
плати з нарахуваннями працівників бюджетної сфери
за 9 місяців 2016 року спрямовано 178919127,94 грн.,
або 92,8% від уточненого
плану на 9 місяців 2016
року. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року
видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями
більше на 29044096,10 грн.,
або на 19,4 відсотка.
Збільшення видатків відбулось у зв’язку із підвищенням розмірів мінімальної
заробітної плати, підвищенням посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери відповідно до Постанови КМУ від
09.12.2015 №1013 “Про
упорядкування структури
заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових
актів”, переведенням професійно-технічних закладів
у 2016 році на фінансування із місцевих бюджетів,
збільшенням штатної чисельності виконкому у зв’язку з передачею повноважень щодо державного архітектурно-будівельного
контролю, реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних
осіб,
фізичних
осібпідприємців.
На медикаменти перераховано 6196658,30 грн., або
85,8% від уточненого плану
видатків, що на 539392,96
грн., або на 8,0% менше показника за 9 місяців 2015

року. Зменшення показника відбулось у зв’язку з тим,
що у складі видатків 9
місяців 2015 року проведено погашення кредиторської заборгованості за 2014
рік.
На харчування з міського бюджету направлено
8964321,81 грн., що становить 84,7% до планових призначень, що на 2770188,71
грн., або на 44,7% більше у
порівнянні з відповідним
періодом 2015 року. Збільшення видатків відбулось у
зв’язку із збільшенням загальної чисельності дітей, у
т.ч. пільгових категорій, у
дошкільних та загальноосвітніх закладах міста, а
також впровадженням поліпшеного дворазового
харчування з 29 лютого
2016 року в госпітальному
та стаціонарних відділеннях
КУ БМР “Бердянське територіальне медичне об’єднання”.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 25450202,66
грн., що складає 81,0 % від
уточненого плану на 9
місяців 2016 року та на
2224582,56 грн., або на
8,0% менше, ніж за аналогічний період 2015 року.
На соціальне забезпечення витрачено 222070662,42
грн., або 99,4% від планових показників 9 місяців,
що на 102428674,92 грн.,
або на 85,6% більше, ніж за
9 місяців 2015 року, в т.ч. на
виплату пенсій і допомог
спрямовано 286274,71 грн.,
на стипендії спрямовано
4940203,89 грн., інші виплати населенню становили
216844183,82 грн.
Протягом 9 місяців 2016
року на виконання державних програм соціального
захисту та соціального забезпечення населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету спрямовано: на виплату допомоги
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II
групи внаслідок психічного
розладу – 86596572,14 грн.;
на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
грошового забезпечення
батькам-вихователям
і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
за принципом «гроші ходять
за дитиною» – 698317,64
грн.; на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких
нечистот – 122872607,71
грн., на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1028922,49 грн.
Резервний фонд: видатки за 9 місяців 2016 року за
рахунок коштів резервного
фонду не проводились.
Дебіторська
заборгованість по загальному фонду бюджету проти даних
звіту на 01.01.2016 року
збільшилась на 909228,32
грн., станом на 01.10.2016
року складає 916855,00 грн.
Заборгованість виникла по

виплаті компенсації установам середнього заробітку
працівників, призваних на
військову службу під час мобілізації (10426,36 грн.), по
передплаті по договорах,
укладених у межах термінів
визначених постановою
КМУ від 23.04.2014 р. №117
(230935,18 грн.), по заборгованості орендарів по комунальних послугах та
інших видатках (13664,48
грн.), по переплаті, пов’язаній з перерахунком згідно з постановою КМУ від
23.08.2016 р. № 534 (661828,98
грн.).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на
01.10.2016 року з початку
року
зменшилась
на
7271014,04 грн. і на звітну
дату складає 22500948,22
грн. Заборгованість склалася з причин недостатнього фінансування пільг, субсидій та компенсаційних
виплат з державного бюджету, в т.ч. заборгованість
минулих років – 587528,44
грн.
Спеціальний фонд бюджету
За 9 місяців 2016 року
до спеціального фонду міського бюджету надійшло
18197038,47 грн., у тому
числі:
- екологічний податок –
391506,81 грн.;
- збір за забруднення навколишнього природного
середовища – 15822,24
грн.;
- надходження від пайової
участі у розвитку інфраструктури – 79160,27 грн.;
- надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності
– 603,50 грн.;
- надходження від продажу землі – 313,00 грн.;
- цільовий фонд –
926731,75 грн.;
- інші надходження (грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, інші надходження до
фондів охорони навколишнього природного середовища) – 872912,49 грн.;
- інші субвенції - 58936,00
грн.
Власні надходження бюджетних установ за січеньвересень 2016 року надійшли у сумі 15851052,41
грн.
Видатки спеціального
фонду міського бюджету за
9 місяців 2016 року склали
27224120,94 грн., що на
21155522,48 грн., або на
43,7% менше у порівнянні з
аналогічним періодом 2015
року.
Видатки бюджету розвитку становили 12163878,37
грн., в т.ч.
Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення:
- будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській, м. Бердянськ Запорізької області -10157,50
грн.;
- будівництво міні-котельні ЗОШ №13 по вул.
Фестивальна, 58/38, м. Бердянськ Запорізької області
– 123845,80 грн.;
- реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до
пров. Рибацького), м. Бердянськ Запорізької області
(2 черга) – 249501 грн.;
- реконструкція берегоук-

ріплюючих споруд (дамби)
по вул. Підгірній, м. Бердянськ Запорізької області
– 55859,00 грн.;
- реконструкція приміщень ЗОШ №1 по вул. Італійська (Дюміна), 83, м. Бердянськ Запорізької області
– 666012,60 грн.;
- технічне переоснащення
системи гарячого водопостачання ДНЗ №37 по вул.
Верещагіна, 6, м. Бердянськ
Запорізької області –
218006,40 грн.;
- реконструкція приміщень Центру громадських
ініціатив міста по вул. Мічуріна, 66, м. Бердянськ Запорізької області – 570028,40
грн.;
- технічне переоснащення
ДНЗ №25 по провул. Транспортний, 8, в м. Бердянськ
Запорізької області –
199720,00 грн.;
- реконструкція вбудовано-прибудованих
приміщень по вул. Правди, 7,
м. Бердянськ Запорізької
області – 30000 грн.;
- реконструкція 2-поверхневої будівлі по пр. Праці,
4, м. Бердянськ Запорізької
області – 50000 грн.
Капітальний ремонт:
- капітальний ремонт житлового фонду – 324649,99 грн.;
- капітальний ремонт внутрішньодворових територій
та вимощення житлових будинків – 3814 грн.;
- капітальний ремонт тротуарів – 96840,46 грн.;
- капітальний ремонт автомобільних
доріг
–
26816,00 грн.;
- капітальний ремонт зупинки місцевого транспорту – 6325 грн.;
- капітальний ремонт закладів освіти – 4106954,40
грн.;
- капітальний ремонт закладів охорони здоров’я
(приміщень,
будівель,
ліфтів, мереж електро- та
водопостачання)- 403688,00
грн.;
- капітальний ремонт територіального
центру
–
3616,00 грн.;
- капітальний ремонт закладів культури – 2314 грн.;
- капітальний ремонт
ДЮСШ – 149999,00 грн.;
- капітальний ремонт бульвару Шевченка – 599692,00
грн.
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування:
- придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування закладами
культури (комп’ютерна техніка, звукова апаратура,
сценічне світло, музичні
інструменти, фотоапарат,
шафи для фондосховищ,
поповнення бібліотечних
фондів) - 378427,00 грн.;
- придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування органами
місцевого самоврядування
(комп’ютерна, цифрова та
оргтехніка) - 386628,00 грн.;
- придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування закладами
охорони здоров’я (медичне
обладнання) – 2160251,75
грн.;
- придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування закладами
освіти (комп’ютерна та оргтехніка, підручники, пательні) – 167988,07 грн.;
- придбання зупинок
місцевого транспорту –
113808 грн.
Субвенція обласному
бюджету - 1058936,00 грн.
До бюджету розвитку пе-
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редано із загального фонду
бюджету 10259327,17 грн.
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних
установ здійснені на суму
14559594,97 грн., з них заробітна плата з нарахуваннями – 3132610,59 грн., оплата комунальних послуг та
енергоносіїв – 460480,60
грн., медикаменти та перев’язувальні матеріали –
2910532,68 грн., продукти
харчування – 3591043,11
грн., придбання предметів,
матеріалів, оплата послуг
(крім комунальних), відрядження, інші поточні видатки
– 3801279,45 грн., капітальні видатки (придбання
обладнання і предметів
довгострокового користування) – 663648,54 грн.
Видатки на охорону та раціональне використання
природних ресурсів здійснені на суму 490947,60
грн., з них озеленення міста
– 150000,00 грн., придбання контейнерів для збору
твердих побутових відходів
– 270000 грн., оновлення
інформаційного блоку на
межових знаках та аншлагах встановлених стендів
на території об’єктів природно-заповідного фонду
м. Бердянська – 7650 грн.,
виготовлення шлагбаумів
для обмеження в`їзду механізованого транспорту з
метою запобігання знищенню чи пошкодженню території об`єкта природно-заповідного фонду м. Бердянська - ланшафтного заповідника місцевого значення «Оголовок Бердянської коси» – 13677,60 грн.,
реконструкція берегоукріплюючих споруд по вул.
Підгірній, м. Бердянськ Запорізької області (розробка
проекту) – 49620 грн.
Видатки цільового фонду
склали 9700 грн.:
- придбання сканера для
управління містобудування
та архітектури – 9700 грн.
Дебіторська
заборгованість по спеціальному
фонду бюджету з початку
року
збільшилась
на
964900,34 грн. і станом на
01.10.2016 року складає
1203965,54 грн. Заборгованість виникла по виплаті
компенсації установам середнього заробітку працівників, призваних на військову службу під час мобілізації (3 531,44 грн.), передплата по договорах, укладених у межах термінів, визначених постановою КМУ
від 23.04.2014 р. №117
(972,0 грн.), передплата у
межах термінів, визначених
вимогами Постанови КМУ
від 27.12.2001 № 1764 - 30%
авансові платежі на капітальний ремонт об’єктів
(1199462,1 грн.), у т.ч. заборгованість минулих років, а
саме - невиконання підрядником робіт об’єкта “Капітальний ремонт бульвару
Гайдара м. Бердянська”,
триває претензійно-позовна робота (239 065,20 грн.).
Кредиторська заборгованість по спеціальному
фонду бюджету станом на
01.10.2016 року з початку
року не змінилась і на звітну
дату складає 75 642,21 грн.
– заборгованість минулих
років, яка виникла при
здійсненні видатків за рахунок субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів.
Начальник фінансового
управління
Н.М. БОЧКОВА.
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СУСПІЛЬСТВО

Південна зоря, субота, 5 листопада 2016 року, № 61 (17383)
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIІ скликання
Сімнадцята сесія

ВИЗИТ

Прокурор области встретился с журналистами
Во вторник, 1 ноября, новый прокурор Запорожской области Валерий РОМАНОВ (на фото)
провел встречу с журналистами. На брифинге
присутствовали городской голова
Владимир ЧЕПУРНОЙ и руководитель
Бердянской прокуратуры Андрей БУТЕНКО.
Цель встречи – сделать работу прокуратуры
более открытой, наладить связь со средствами
массовой информации и общественностью.
Примечательно, что состоялась она как раз
после личного приема граждан облпрокурора.
Þëèÿ ÒÈÑËÅÍÊÎ
Валерий Романов акцентировал внимание на необходимости сделать отношения
между органами прокуратуры
и прессой более открытыми и
даже пообещал регулярно
проводить брифинги с журналистами.
Для более тесной и результативной работы будет создан
общественный совет, в который войдут представители
СМИ, общественных организаций, активисты громады. Инициативная группа будет собираться не реже одного раза в
месяц, подчеркнул Валерий
Романов.
Что же касается тематики
обращений граждан, которые
поступают в облпрокуратуру,
наибольшее число из них –

неурегулированные земельные вопросы. На каждое заявление прокурор пообещал реагировать своевременно, координируя деятельность подконтрольных правоохранительных органов.
В вопросе борьбы с коррупцией Валерий Романов признал
недостаточную ее эффективность и наибольшее количество прецедентов по Украине
– в Запорожской области.
– Все желающие без проблем могут прийти на личный
прием как к областному, так
и к городскому прокурору.
Отныне прокуратура станет
более открытой для общественности и прессы, – еще
раз подчеркнул Валерий Романов. – Для этого примерно
раз в квартал будут проводиться брифинги для журна-

листов, общественных деятелей и организаций и своевременно информировать общественность о таких встречах.
Напомним, новый региональный прокурор Валерий
Романов был представлен правоохранителям Запорожской
области 19 октября.
50-летний Валерий Романов
родом из Николаевской области, всю жизнь работал в правоохранительных органах, за
последние 2,5 года сменил
шесть мест работы: был следователем прокуратуры в Николаеве, заместителем прокурора в Кировоградской области, возглавлял Днепропетровскую прокуратуру.
Последнее место работы –
заместитель прокурора Харьковской области.

27 жовтня 2016 р.

РІШЕННЯ

№ 54

Про внесення змін до Положення про постійну
комісію Бердянської міської ради VII скликання
з гуманітарних питань, депутатської етики
та законності
Відповідно до ст.ст. 25, 47,
59-1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
на виконання подання Бердянської місцевої прокуратури
Запорізької області від
15.09.2016 №10-92-7746 вих.16
Бердянська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Положення про постійну комісію Бердянської міської ради VII скликання з гуманітарних питань,
депутатської етики та законності, затвердженого рішенням
шостої сесії Бердянської
міської ради VII скликання від
21.01.2016 № 48, а саме п.3.1.
доповнити наступною функцією: “- здійснення контролю за

дотриманням міським головою, секретарем, депутатами
міської ради вимог ч.1 ст.59-1
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”,
надання вказаним особам консультацій та роз’яснень щодо
запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути
неправомірною вигодою та подарунками ”;
2. Вказане рішення є невід’ємною частиною рішення
Бердянської міської ради VII
скликання від 21.01.2016 № 48
“Про затвердження Положення про постійну комісію Бердянської міської ради VII скликання з гуманітарних питань,

депутатської етики та законності”.
3. Прес-службі міської ради
та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.В.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.
4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на секретаря Бердянської
міської ради Холода О.О.
5. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
постійну комісію міської ради
з гуманітарних питань, депутатської етики та законності
(Георгієв Є.І.).
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

О международном сотрудничестве, проектах будущего
Информационный день начался с краткого отчета зам. городского головы
Ирины ПЛЮЩИЙ об участии в медународном симпозиуме в рамках программы «Соглашение мэров», который проходил в Ереване (Армения).
Àëåêñàíäð ÑÒÀÐÈÊÎÂ
В итоге – наш город имеет все
шансы (в частности, по сокращению показателй СО2 в атмосфере) получить гранты Евросоюза
под проекты экологического направления.
На вопрос, как городским властям удалось убедить предпринимателей убрать МАФы на Приморской площади и Азовском
проспекте по окончанию курортного сезона, Ирина Плющий сообщила, что данное условие прописано в договоре. И все предприниматели желают участвовать в конкурсе в будущем

году. Кстати, конкурсный отбор
начнется уже в феврале 2017
года, к его началу закончится
разработка 5-6 видов достойных
архетипов.
В планах городских властей –
реализовать проект благоустройства пешеходной зоны ул. Горького до пляжа № 3.
Возможно, зимой в нашем городе появится каток под открытым небом: идут переговоры с
мариупольским предпринимателем, имеющим большой опыт в
этом бизнесе.
Подробно городской голова и
Оксана Деева остановились на
работах, которые ведут в районе
поселка АЗМОЛ и Лисок ученые

Днепропетровского института инженеров железнодорожного
транспорта. Тема проекта – отвод сточных и ливневых вод. По
их рекомендациям будут приняты мероприятия. Следующий проект – обустройство канализации на
Лисках. Но чтобы начать двигаться в этом направлении, отметила
Ирина Плющий, необходимо будет
провести реконструкцию всех
канализационных насосных нижней части города.
Городской голова поделился
впечатлениями от встреч с избирателями в микрорайонах. Проблем много. И по результатам
всех встреч будет составлен конкретный план мероприятий.

ВАКАНСІЇ

Запрошуємо взяти участь у конкурсі
Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади:
- начальника юридичного управління виконавчого
комітету Бердянської
міської ради – 1 штатна
одиниця.
До конкурсу запрошуються особи з повною вищою
юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста. Стаж
роботи за фахом на службі в
органах місцевого самоврядування та державній службі
не менше 3 років або стаж
роботи в інших сферах управління не менше 5 років,
знання ділової української
мови, вміння роботи на комп’ютері;
- завідувача сектора енергозбереження виконавчого
комітету Бердянської
міської ради – 1 штатна
одиниця.
До конкурсу запрошуютьÃîëîâíèé 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).

ся особи з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за
фахом на службі в органах
місцевого самоврядування або
державній службі не менше 3
років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 4 років, знання
ділової української мови,
вміння 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 доку-

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

ментів про освіту (завірену нотаріально), відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
(декларація) за минулий рік,
копію заповнених сторінок
паспорта громадянина України, довідку про присвоєння
ідентифікаційного номера, копію заповнених сторінок
військового квитка, медичну
довідку про стан здоров’я за
формою 133/О, 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;
телефон для довідок 3-64-85.

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 4 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó î 13.00.
Çàì. ¹ 32. Òèðàæ òèæíÿ 29452 ïðèì.

