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Оголошення

Пряма 
лінія «ЧГ»
Газові питання
У середу, 
20 лютого, 
на прямому 
зв’язку 
з читачами 
газети –
перший за-
ступник голови правління – 
головний інженер ПАТ «Кри-
воріжгаз» Юрій Леонтійович 
Безпрозваний.

Телефонуйте в редакцію за 
номером: 92-82-09 з 14 до 16 го-
дини. Чекаємо на ваші дзвінки.

Минулої п’ятниці в Кривому Розі жінки торгувалися за 
чоловіка. Ціна питання – двісті тисяч доларів. Саме стіль-
ки зголосилася віддати дружині за імпозантного героя 
Валентина Смирнитського молода коханка. Торги тривали 
на сцені міського академічного театру драми та музичної 
комедії імені Тараса Шевченка при повному аншлазі.

«Хочу купити вашого чолові-
ка». З такою незвичайною зая-
вою одного прекрасного дня 
приходить до Олени, за закона-
ми любовної геометрії, «третя 
сторона» – коханка її благовірно-
го. Цими словами і названо ви-

ставу, яку криворіжці могли по-
бачити минулої п’ятниці. Історія 
не нова, хоча й сучасна. Сюжет 
належить перу відомого росій-
ського сатирика Михайла Задо-
рнова. Легка й дотепна комедія 
вже двічі була екранізована, в од-

ній з версій «Хочу вашого чоло-
віка» головну роль зіграв навіть 
сам автор.  Критики, щоправда, 
не дуже тепло прийняли цей 
фільм, однак сама історія про те, 
як чоловік стає предметом купів-
лі-продажу, мала шалений успіх. 
Її втілили на своїй сцені майже 
півтори сотні російських теа-
трів.  У тій версії, яка прибула до 
Кривого Рогу, були, звісно, і свої 
особливості. Уже те, що роль зра-
дженої дружини зіграла народна 
артистка Росії Галина Польських, 

зробило постановку особливою. 
Наскільки влучно і бездоганно з 
її вуст звучать промовисті фрази, 
як-то: «Мила моя, якщо чоловік 
зраджує, то в цьому винна тільки 
жінка». 

Партнер Польських по сцені, 
а за сюжетом – ще й законний 
чоловік, теж іменита постать – 
народний артист Росії Валентин 
Смирнитський.  А от молоденьку 
коханку героя Смирнитського 
довірили втілити на сцені Ірині 
Жорж.  

«Двісті тисяч за оце?»
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Выборы-2013

Подготовка к промежуточным выборам 
идет по плану
14 февраля состоялось заседание Криворожской городской 
избирательной комиссии, посвященное подготовке к про-
ведению  промежуточных выборов в Днепропетровский 
областной совет, которые состоятся 3 марта 2013 года. В 
нем приняли участие 14 из 16 членов комиссии, представ-
ляющие различные политические партии Украины.

На заседании было едино-
гласно принято Постановление 
№5 о создании избирательных 
комиссий обычных и специаль-
ных избирательных участков. 
Также обсуждались организаци-
онные и технические вопросы; 
был определен кадровый состав 
участковых комиссий.

– Сегодняшнее заседание про -
шло очень конструктивно, по-

деловому, – говорит председа-
тель Криворожской городской 
избирательной комиссии Павел 
Гивель. – Сказывается значи-
тельный опыт, накопленный за 
последние годы нашими колле-
гами во время избирательных 
кампаний. Мы готовим проме-
жуточные выборы четко и сла-
женно, в полном соответствии с 
требованиями законодательства 

и календарным планом Днепро-
петровской областной избира-
тельной комиссии. Нет никаких 
сомнений, что в Кривом Роге в 
одномандатном мажоритарном 
избирательном округе №4 они 
пройдут на самом высоком ор-
ганизационном уровне.

Справка. Промежуточные 
выборы в Днепропетровский 
областной совет были назначе-
ны после того, как отдельные 
депутаты облсовета, которые 
баллотировались по мажори-
тарным округам, были избраны 
народными депутатами Украи-
ны. В Кривом Роге полномочия 
депутата облсовета Юрия Лю-

боненко были прекращены до-
срочно после того, как он был 
избран народным депутатом 
Украины от Партии регионов.

На мажоритарном округе №4 
зарегистрировано 12 кандида-
тов в депутаты Днепропетров-
ского областного совета.

Четвертый округ включает 
в себя территории Долгинцев-
ского, Дзержинского, Централь-
но-Городского и Ингулецкого 
районов в г. Кривом Роге. Об-
щее количество избирательных 
участков на округе – 140, ко-
личество избирателей – более 
244,8 тысячи.

Андрей МИХЕЙЧЕНКО

Актуально

Податок 
на доходи

Криворізька південна МДПІ на-
гадує: 21 ЛЮТОГО 2013 РОКУ 
– останній день сплати податку на 
доходи фізичних осіб – підприємців.

Звітування 
із плати 
за землю

Платники плати за землю (крім 
фізичних осіб) самостійно обчислю-
ють суму податку щороку станом на 
1 січня і НЕ ПІЗНІШЕ 20 ЛЮТОГО 
поточного року подають до відповід-
ного органу ДПС за місцезнаходжен-
ням земельної ділянки податкову 
декларацію на поточний рік з роз-
бивкою річної суми рівними частка-
ми за місяцями.

Як повідомляє Відділ місцевих, 
ресурсних, рентних та неподаткових 
платежів Криворізької південної 
МДПІ, нормативну грошову оцінку 
земель станом на 1.01.2013 року 
за 2012 рік необхідно індексувати 
на коефіцієнт 1,0. Такий коефіцієнт 
розраховано виходячи з індексу 
споживчих цін за 2012 рік – 99,8%. 
Водночас, у 2013 році підлягає ін-
дексації на коефіцієнт 3,2 норматив-
на грошова оцінка земель населених 
пунктів, яка проведена за вихідни-
ми даними станом на 1.04.1996 р. 
Нормативна грошова оцінка земель 
несільськогосподарського призна-
чення, проведена у 2006 році станом 
на 1.01.2013 р. підлягає індексації на 
коефіцієнт 1,254. 
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РОЗПОЧИНАЄ РОБОТУ 
«ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН» 

НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 

ЛЮБОНЕНКА Ю.В. 
Виборці 32-го виборчого 

округу (Довгинцівський та Сак-
саганський райони) можуть 
звернутися в робочі дні з 10.00 
до 17.00 за номером телефону 
404-11-54. Листи, скарги та про-
позиції надсилайте за адресою: 
50065, м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ 
Партз’їз ду, 6.
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«Бібліоміст»
Дніпропетровська область пере-

могла в четвертому раунді конкурсу 
«Організація нових бібліотечних послуг 
з використанням вільного доступу до 
Інтернету», організованого програмою 
«Бібліоміст». 

У рамках проекту та за підтримки Дні-
пропетровської облдержадміністрації 
38 бібліотек отримають безкоштовний 
Інтернет та обладнання для створення 
центрів вільного доступу до Інтернету й 
навчання комп’ютерної грамотності.

Інтелектуальна гра 
«Відео-квартет»

У Дніпропетровську пройшов пер-
ший турнір з інтелектуальної гри «Ві-
део-квартет».

Нова видовищна й захоплююча гра 
об’єднала 36 шкільних команд, що пред-
ставляють різні міста і райони області. 
У кожній команді – 4 учасники, які з 
азартом билися за звання найбільш еру-
дованих і метких. Учасникам команд-
переможців голова обласної ради Євген 
Удод вручив грамоти та цінні подарунки 
– mp3-плеєри.

– Уже більше року за ініціативою 
Олександра Вілкула в нашій області ре-
алізується комплексний проект обласної 
організації Партії регіонів «Розвиток 
інтелектуального руху Дніпропетровщи-
ни», – сказав Євген Удод. – Його осно-
вним завданням є створення майдан-
чика для формування співтовариства 
юних інтелектуалів, нового, усебічно 
розвиненого покоління жителів Дніпро-
петровщини.

Готуємося  
прийняти  
баскетбол 

На Дніпропетровщині до Євробаске-
ту-2015 буде збудовано сучасну багато-
функціональну арену, нову тренувальну 
базу та реконструйовано Палац спорту 
«Метеор». А також будуть збудовані нові 
термінали та злітно-посадкові смуги 
аеропорту, продовжена реконструкція 
доріг. 

Про це повідомив губернатор Дні-
пропетровщини Дмитро Колєсніков під 
час першого засідання регіонального 
організаційного комітету з підготовки 
та проведення фінального турніру чем-
піонату Європи 2015 року з баскетболу. 

Дніпропетровщини

Підготував
Володимир
СКІДАНОВ

Новини

Подробиці
Засідання Секції Асоціації міст України в Кривому Розі

Головне в медичному  
реформуванні – підвищити 
якість життя людей
У Кривому Розі відбулося виїзне засідання 
Секції Асоціації міст України з питань охо-
рони здоров’я. Як відомо, Дніпропетровська 
область, і наше місто зокрема, вже більше 
року є учасником пілотного проекту щодо 
реформування медичної галузі. Перший 
етап цієї модернізації на первинному рівні 
активно впроваджений і реалізований у 
нашому місті, розпочалася його реалізація 
в медзакладах вторинного рівня. 

Криворіжці поділилися свої-
ми здобутками, напрацьованим 
досвідом зі своїми колегами, 
почули також пропозиції гос-
тей. Взагалі, це засідання про-
йшло в конструктивному діало-
зі й дуже зацікавлено.

Тепло привітавши гостей, 
про досягнення в медичному 
реформуванні, проблеми роз-
повів Президент Асоціації міст 
України, Криворізький міський 
голова Юрій Вілкул.

– Кривий Ріг має сім районів, 
у кожному ми створили Центри 
первинної медико-санітарної 
допомоги, отримали багато 
різного медобладнання, – на-
голосив мер Ю. Вілкул. – Наша 
швидка допомога поповнилася 
сучасними авто, у тому числі 
й реанімобілями. Безумовно, 
якісь нагальні питання вирішу-
ються за рахунок обласного бю-
джету, деякі – за рахунок місце-
вого (утримання медзакладів). 
Та до всього – комплексний під-
хід.

 Юрій Вілкул детально проін-
формував про ті переваги, котрі 
з’явились у процесі медично-
го реформування. Звичайно, 

не всі одразу його сприйняли, 
але зараз змінили свою думку. 
Бо видно реальні дії, конкрет-
ні справи. Зокрема, у Кривому 
Розі вперше в Україні відкрито 
перинатальний центр, лікарі 
загальної практики – сімейної 
медицини отримують житло, 
готуються кваліфіковані кадри 
– сімейні лікарі…

– Ми їх забезпечили житлом, 
щорічним безплатним медоб-
стеженням, мобільним зв’язком 
для виконання своїх посадових 
обов’язків, – додав під час свого 
виступу начальник управління 
охорони здоров’я міськвикон-
кому Олександр Світловський. 
– Це також безоплатний проїзд 
у комунальному громадському 
транспорті, безоплатне утри-
мання дитини медпрацівника в 
дитячому дошкільному закладі, 
надання одноразової грошової 
допомоги тощо. Торік ми укла-
ли угоду із 22 медпрацівниками 
загальної практики – сімейної 
медицини, і цей процес зараз 
активно триває.

Керівник криворізької ме-
дицини детально проінфор-
мував своїх колег з інших міст 

про стан реформування систе-
ми охорони здоров’я в нашому 
місті. Відбулися загальна дис-
кусія, обмін думками стосовно 
цього важливого питання. Під 
час дискусії міський голова 
Юрій Вілкул акцентував увагу 
на тому, що головна мета ре-
формування медичної галузі 
– підняти якість життя наших 
людей, надавати їм ще більш 
кваліфіковану, якісну медич-
ну допомогу. Після цього засі-
дання гості ознайомилися з КЗ 
«Криворізький перинатальний 
центр зі стаціонаром» Дніпро-
петровської обласної ради», ам-
булаторією загальної практики 
– сімейної медицини № 5, ко-
мунальною установою «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 4» (що по вулиці 
Кустанайській, 6), побували в 
діагностичному центрі «Криво-
різька міська поліклініка № 5» 
та в інших медзакладах.

Начальник управління охо-
рони здоров’я Кіровоградської 
облради Оксана Макарук за-
значила, що її приємно вразила 
особиста зацікавленість, відпо-
відальність, компетентність у 

медичних питаннях мера Юрія 
Вілкула. Міський голова зібрав 
навколо себе єдину команду, 
в якій кожен відповідає за до-
ручену ділянку роботи. Але всі 
працюють на єдиний резуль-
тат. А ось начальник управлін-
ня охорони здоров’я Донецької 
облради Геннадій Нефьодов ви-
словив впевненість у тому, що з 
кожним роком реалізація такої 
модернізації буде ще продук-
тивнішою.

– Ми ознайомились із прі-
оритетами реформування в 
Кривому Розі, – зазначила голо-
ва координаційної ради Секції 
Асоціації міст України з питань 
охорони здоров’я Надія Севаль-
нєва. – Безумовно, в будь-якому 
реформуванні можливі ризики. 
Та на прикладі Кривого Рогу ми 
бачимо системний і продуктив-
ний підхід у цій важливій справі 
– модернізації медичної галузі. 
Є чіткі, виважені, продумані на-
прямки, продумані кроки. Це, 
безперечно, радує й свідчить 
про те, що в Кривому Розі в ме-
дицини є майбутнє.

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Запрошуємо до конкурсу!
Управління комунальної власності міста виконкому міськради запрошує суб’єктів господарювання 

усіх форм власності взяти участь у конкурсі на право укладення договору оренди об’єктів комунальної 
власності міста:

№ Об’єкт оренди Місцезнаходження Загальна 
площа, м2

1 Частина нежилого приміщення в споруді станції швидкісного трамваю СШТ «Проспект Металургів» 11,2
2 Частина нежилого приміщення в споруді станції швидкісного трамваю СШТ «Кільцева» 7,6
3 Частина нежилого приміщення в споруді станції швидкісного трамваю СШТ «Будинок Рад» 6,8
4 Частина нежилого приміщення в споруді станції швидкісного трамваю СШТ «Майдан Артема» 11,5

Балансоутримувач – КП «Швидкісний трамвай».
Істотні умови конкурсу: найбільший відсоток 

розміру орендної плати до вартості об’єкта, ви-
значеної експертним шляхом, порівняно зі стар-
товим; ефективне використання об’єкта оренди 
за цільовим призначенням відповідно до видів 
діяльності; належне утримання об’єкта орен-
ди; найбільший розмір загальної вартості робіт 
з відновлення експлуатаційного стану об’єкта; 
створення та збереження нових робочих місць; 
створення безпечних та нешкідливих норм екс-
плуатації об’єкта і умов праці; ужиття заходів для 
захисту навколишнього середовища з метою до-
тримання екологічних норм експлуатації об’єкта; 
своєчасне і у повному обсязі внесення орендної 
плати з урахуванням індексу інфляції; забезпе-
чення страхування об’єкта оренди на весь пері-
од оренди, пожежної безпеки та його охорони; 

оформлення документів про сплату за землю, на 
якій розташований об’єкт оренди; без права пере-
дачі в суборенду.

 Кінцевий термін прийняття заяв та конкурсної 
документації – 11.03.2013 року включно.

 Дата, час та місце проведення конкурсу – 
13.03.2013 року о 15.00, кімната 246 виконкому 
міської ради (пл. Радянська, 1).

 Учасникам конкурсу необхідно надати до 
конкурсної комісії заяву на участь у конкурсі, про-
позиції щодо використання об’єкта, запечатані у 
конверті з написом «На конкурс», та належним чи-
ном оформлену конкурсну документацію. Довідки 
щодо оформлення конкурсної документації можна 
отримати в управлінні комунальної власності міста 
виконкому міської ради (пл. Радянська, 1, кімн. 361, 
360, тел. 74-49-29, 74-43-97).

Конкурсна комісія

Виконком Довгинцівської районної в місті ради 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

– головного спеціаліста відділу бухгалтерського 
обліку управління праці та соціального захисту на-
селення (тимчасово, на період відпустки по догляду 
за дитиною до 3-х років основного працівника).

Вимоги до посади:  повна вища економічна осві-
та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра; стаж роботи за фахом на державній службі 
чи в органах місцевого самоврядування на посаді 
провідного спеціаліста на менше 1 року або стаж ро-
боти за фахом в інших сферах управління не менше 
3 років; володіння основними навичками роботи на 
комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Перелік документів:  заява, картка П-2 ДС, автобі-
ографія, копія документа, який посвідчує особу, копії 
документів про освіту, декларація про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік (за формою, передбаченою Законом 
України «Про засади запобігання і протидії коруп-
ції»), дві фотокартки 4х6, копія військового квитка 
для військовозобов’язаних.

 Додаткова інформація щодо основних функці-
ональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
надається управлінням праці та соціального захисту 
населення (тел. 71-54-47) та відділом з питань ка-
дрової роботи (тел. 71-82-32).

Документи приймаються протягом 30 календар-
них днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 
вул. Дніпропетровське шосе, 11, кімн. 306, відділ з 
питань кадрової роботи.

Оголошення
До уваги суб’єктів господарювання  

та мешканців міста!
30 січня 2013 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України 

№44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміні-
стративної послуги». Відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому 
міської ради проводиться дослідження якості обслуговування у муніципальному 
центрі послуг м. Кривого Рогу, з метою підвищення комфортності його роботи. 
Просимо вас взяти участь в анонімному анкетуванні та надати достовірну ін-
формацію з цього питання.

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 92-25-94.
Відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради

Телефонна «гаряча» лінія
Криворізьке міське управління юстиції для інформування населення м. Кри-

вого Рогу повідомляє, що 22.02.2013 року з 10.00 до 12.00 відбудеться про-
ведення прямої «гарячої» телефонної лінії начальником Дзержинського відділу 
державної виконавчої служби міського управління юстиції Давиденко Ларисою 
Миколаївною за номером 71-55-74 з питання надання роз'яснень виконання 
рішень судів (посадових осіб).

*   *   *
Виконком Тернівської районної у місті ради звертається до власника тим-

часової споруди, який здійснює підприємницьку діяльність без документів на 
право користування земельною ділянкою, що належить територіальній громаді 
міста, щодо негайного її звільнення. Об'єкт розташований за адресою: вул. Адмі-
рала Головка, біля б. №32 (кіоск зачинений).

У разі невиконання відповідних дій, демонтаж вказаних тимчасових об'єктів 
буде виконано згідно з Тимчасовим порядком щодо встановлення меж зони дії 
особистого сервітуту під тимчасовими об'єктами для здійснення підприємниць-
кої діяльності.

Під час ознайомлення з медичними об'єктами міста
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У виконкомі міськради

Час переходити на якісно новий рівень
Спортивна складова нашого міста не менш важ-
лива, ніж танцювальна. На цьому наголосив 
голова постійної комісії міської ради з питань 
сім’ї і дітей, молоді, фізкультури та спорту Віктор 
Баландін під час минулого засідання виконкому 
міськради, коли розглядалося питання про стан 
та подальший розвиток дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл міста. Проводив засідання міський 
голова Юрій Вілкул.

В. Баландін зауважив, що 
впродовж останніх років вдало-
ся не тільки зберегти, а й значно 
покращити спортивну базу Кри-
воріжжя, додавши до існуючої 
мережі нові елементи. Завдяки 
цьому Кривий Ріг за багатьма 
спортивними показниками за-
ймає лідируючі позиції не тіль-
ки на Дніпропетровщині, а й в 
Україні в цілому. І очолювана 
ним комісія докладає і в подаль-
шому докладатиме максимум 
зусиль задля того, аби це стано-
вище закріпити й поліпшити.

16 шкіл для 10 тисяч  
вихованців

Основним доповідачем з го-
ловного питання порядку ден-
ного засідання виступив голо-
ва комітету з фізичної культу-
ри і спорту виконкому міськради 
Іван Коваленко. Він розповів, що 
в місті нині функціонує 16 дитя-
чо-юнацьких спортивних шкіл, 
у яких 28 видами спорту займа-
ється більше 10 тисяч дітей, під-
літків та молоді. Серед них біль-
ше трьох тисяч спортсменів ма-
сових розрядів, 475 – першого 

розряду, 220 – кандидати в май-
стри спорту, 55 – майстри спор-
ту України, 3 – майстри спор-
ту України міжнародного кла-
су та один заслужений майстер 
спорту України. Завдяки постій-
ній підтримці міста та регуляр-
ним тренуванням переможця-
ми й призерами всеукраїнських 
змагань стало більше 150 вихо-
ванців спортивних шкіл, облас-
них – більше 400. 23 вихованці є 
членами збірних команд України 
з таких видів спорту, як плаван-
ня, бокс, вільна боротьба, ганд-
бол, стрибки на акробатичній до-
ріжці, баскетбол, хокей на траві, 
регбі. Такі показники стали мож-
ливими в тому числі завдяки за-
стосуванню принципово нових 
моделей підготовки спортсме-
нів, значному укріпленню та збе-
реженню спортивної бази міста, 
плідній роботі тренерів.

У місті триває проведен-
ня поточних і капітальних ре-
монтів приміщень ДЮСШ. За 
останні два роки коштом місь-
кого бюджету здійснено капре-
монти приміщень 10 комуналь-
них ДЮСШ, придбано 80 спор-

тивних майданчиків із сучас-
ним тренажерним обладнанням 
для загальноосвітніх навчаль-
них закладів, які також викорис-
товуються спортивними шко-
лами міста для здійснення на-
вчально-тренувального проце-
су. Торік також було виконано 
ремонти трибун та підтрибун-
них приміщень стадіону «Спар-
так» (ДЮСШ №10).

Окрім цього, на виконан-
ня Державної цільової програ-
ми «Хокей України» наприкінці 

минулого року коштом міського 
та державного бюджетів було за-
вершено зведення критої спор-
тивної споруди зі штучним льо-
дом «Льодова арена». Цей спор-
тивний об’єкт використовується 
для потреб ДЮСШ №1, де з січ-
ня цього року відкрито відділен-
ня зимових видів спорту – хо-
кею з шайбою та фігурного ка-
тання. Уже 30 тисяч криворіж-

ців та гостей міста випробували 
лід на ковзанах, а в секціях біль-
ше трьохсот дітей на постійній 
основі опановують навички цих 
спортивних дисциплін.

Обличчям до спорту
Натомість, наголосив допові-

дач, попри явні успіхи у спортив-
ній царині міста, вони могли бути 
ще помітнішими, якби для цьо-
го використовувались наявні ре-
зерви. І. Коваленко зазначив, що 
в 16-ти із 60 відділень за видами 

спорту працює лише по одному 
штатному тренеру, а у відділен-
ні греко-римської боротьби спор-
тивної школи «Богатир» та бо-
ротьби самбо спортивної школи 
«Чемпіон» взагалі відсутні штатні 
тренери. А ті, які працюють, – на 
погодинній оплаті. У місті ство-
рено лише сім спеціалізованих 
спортивних класів, у яких займа-
ються тільки 182 школярі.

Найгірші торішні показники 
за підсумками участі у всеукра-
їнських змаганнях мають ДЮСШ 
№5 (Тернівський район), №№4, 
6 (Жовтневий район), СДЮСШ 
спортивного резерву з футбо-
лу «Кривбас-84» (Дзержинський 
район). Також потребує покра-
щення стан матеріально-техніч-
ного забезпечення спортивних 
шкіл №№1,2, 3, 4, 8 та 9.

За підсумками розгляду було 
ухвалено відповідне рішення 
виконкому міськради, яким, се-
ред іншого, затверджено план 
заходів, спрямованих на подаль-
ший розвиток дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл міста в 2013-
2015 роках.

Про «інше»
У розділі «інше» на засідан-

ні розглядалися питання, винесе-
ні управліннями та відділами ви-
конкому. Серед них – про пого-
дження внесення змін до показ-
ників міського бюджету на ниніш-
ній рік, про розширення переліку 
учасників муніципального проек-
ту «Найкраще – дітям», про вне-
сення змін до складу комітету із 
забезпечення доступності інвалі-
дів та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної 
та інженерно-транспортної інф-
раструктури і затвердження його 
в новій редакції тощо.

Загалом на засіданні було роз-
глянуто майже півсотні питань 
життєдіяльності міста, з яких 
ухвалено відповідні рішення.

Едуард БІЛИК

Справи комунальні

Споживач 
повинен знати

Навіть найкраще обладнання час від 
часу може виходити з ладу. А від цього 
страждають люди, залишаючись, скажімо, 
без опалення, світла чи води.

– Тоді споживач телефонує до диспет-
черської постачальника послуг і намагаєть-
ся з’ясувати, що ж відбувається, – коментує 
ситуацію заступник міського голови Григорій 
Вербицький. – Бо споживач має право це 
знати, адже від наявності чи відсутності яко-
їсь із послуг залежить затишок у його домів-
ці. Постачальник послуги, у якого трапилась 
непередбачена ситуація, повинен надати 
людині повну інформацію. Що, скажімо, на 
розі таких-то вулиць порвалась така-то тру-
ба, через що припинено, наприклад, тепло-
постачання таких-то будинків. Що ремонтна 
бригада в складі стількох-то людей на чолі з 
таким-то виконробом виїхала на місце ава-
рії для усунення її наслідків. Орієнтовний 
час ліквідації – такий-то. Саме так повинні 
відповідати в диспетчерській службі будь-
якого постачальника послуг, який займаєть-
ся безпосереднім обслуговуванням городян. 
Крім цього, варто нагадати всім надавачам 
послуг, що відповідальність за послугу несе 
той, хто отримає за неї гроші. При цьому 
неважливо, як саме вона потрапляє до спо-
живача, по чиїх мережах чи стояках. Якщо, 
приміром, тепломережа отримує гроші за 
опалення, то вона й відповідає за те, щоб в 
оселі платника було тепло.

Тільки за таких умов, коли споживач ба-
чить увагу до себе й турботу про свою осе-
лю, він буде сповна й своєчасно оплачувати 
послуги. А тому всім постачальникам послуг 
якомога швидше потрібно міняти підходи 
до обслуговування, розпочавши саме зі сво-
їх диспетчерських служб.

Е. МІСЦЕВИЙ

ДАІ інформує 

Пішохід на дорозі – сам порушив, 
сам і постраждав  
З початку нинішнього року на автошляхах міста сталася 51 дорожньо-
транспортна пригода, у тому числі 22 – за участі пішоходів. Двоє людей 
загинуло, а 21 отримала травми. 

– Приблизно в половині випадків ви-
нуватцями зіткнень були самі ж пішохо-
ди, котрі в переважній більшості випадків 
ставали й постраждалими в аваріях, – роз-
повідає інспектор сектору профілактичної 
роботи міського відділу ДАІ, капітан мілі-
ції Андрій Юраш. – Тому мусимо нагада-
ти, що пішоходи – це такі ж учасники руху, 
як і водії, і на них також поширюються на-
станови Правил дорожнього руху. А за їх 
порушення передбачена відповідальність. 

Стаття 127 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення передбачає, 
що перехід пішоходом проїжджої части-
ни у невстановленому для цього місці або 
на червоне світло світлофору карається 
притягненням до відповідальності у ви-
гляді попередження або штрафом на суму 
51-85 грн. Якщо ж ці дії вчинені пішохо-

дом у нетверезому стані, тоді без поперед-
ження штраф зростає до 136-170 грн. На-
томість при створенні аварійної ситуації, 
спричиненої порушенням пішохода, стяг-
нення ще суворіші – штраф у сумі 170-255 
грн. або громадські роботи на строк 20-40 
годин. Причому оплатити штраф винува-
тець має впродовж п’ятнадцяти днів мак-
симум, бо в разі відсутності оплати той 
зростає вдвічі, а матеріали для примусо-
вого стягнення передаються до державної 
виконавчої служби. 

Тож, аби не підпадати під дію цих стяг-
нень, не забувайте, що згідно з пунктом 
4.14 Правил дорожнього руху пішохо-
ду забороняється виходити на проїжджу 
частину, не впевнившись у відсутності 
небезпеки. Простіше кажучи, перед тим, 
як перейти дорогу, треба пересвідчитись, 

що немає транспорту, якому ви можете 
стати на заваді. Тим більше не варто рап-
тово вибігати на дорогу, де може руха-
тись транспортний засіб, який просто фі-
зично не здатен миттєво зупинитись. 

Водночас не зайве нагадати й водіям, 
що поруч «зебр» слід пригальмувати, а за 
наявності на ній пішоходів – узагалі зу-
пинитись, аби пропустити людей. 

Е. МІСЦЕВИЙ

Юрій Вілкул:
– Ставлю питання до всіх го-
лів райрад, голів райспортко-
мітетів та районних відділів 
освіти – час повертатись об-
личчям до спортивної робо-
ти, до масових видів спорту, 
до підготовки спортсменів. У 
нашому місті дрібниць не-
має, і це питання також дуже 
важливе і комплексне, вимагає 
всебічного підходу. Вважаю, 
що розвитку фізкультури і 

спорту в місті приділяється належна увага. Але вже 
час переходити на якісно новий рівень.

Плідний поетичний почин
У Полтаві вийшла друком поетична збірка криворізького 
літератора Миколи Мацюка «Мій рідний край». 

Влучно кажуть: «Незвідані стежини 
долі...» Один з тамтешніх комерсантів 
колись перебував у Кривбасі з діло-
вим візитом, на сторінках «Червоного 
гірника» випадково познайомився з 
творчістю добродія Миколи і пере-
йнявся ідеєю подарувати віршовані 
перлини своїм землякам.

Микола Мацюк народився на 

Рівненщині, проте весь вік прожив у 
Кривому Розі, понад два десятиліття 
трудився металургом на «Криворіж-
сталі», втратив здоров’я при ліквідації 
наслідків Чорнобильської аварії. По-
чав римувати під час служби в армії, 
відвідував заняття літературного 
гуртка при газеті військового округу. 
Вийшовши на заслужений відпо-

чинок, повністю поринув у поезію. 
Самобутніми образами, зі зворушли-
вою щирістю полюбляє уславлювати 
буяння степової природи, працю ли-
варників, стихію розплавленого ме-
талу в мартенівських печах, і поряд 
з тим – вічну елегію кохання. «Мій 
рідний край» – перша книжка Мико-
ли Мацюка.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Обрії творчості

Подробиці



Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №13 (21338)
Вівторок, 19 лютого 2013 року4 Офіційно

ЖОВТНЕВА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
РІШЕННЯ

( ХVIІІ сесія VІ скликання)
31.01.2013  м. Кривий Ріг  № 174
Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2012 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Бюджетним кодексом України, розглянув-
ши звіт про виконання районного у місті бюджету за 2012 
рік, районна у місті рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бю-

джету за 2012 рік з урахуванням сум, одержаних з бюдже-
тів вищих рівнів:

– по доходах у сумі 104488,7 тис. грн., у тому числі по 
загальному фонду 103884,8 тис. грн., по спеціальному 
фонду – 603,9 тис. грн.;

– по видатках у сумі 103222,2 тис. грн., з них по загаль-
ному фонду – 102114,1 тис. грн., по спеціальному фонду 
– 1108,1 тис. грн. (додаток).

2. Відділу економіки та промисловості виконкому Жов-
тневої районної у місті ради (Мач Т.Б.) забезпечити опри-

люднення рішення на офіційному веб-сайті виконкому 
районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений 
чинним законодавством термін.

Голова районної у місті ради 
 В.КОРИТНІК

Код Найменування статей Уточнений 
план на 2012 

рік

                  у тому числі Виконано на 
01.01.2013

                  у тому числі
загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 10 7 8 9 10
ДОХОДИ, ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

10000000 Податкові надходження (всього) 10721044,00 10721044,00 0,00 0,00 10818489,85 10818489,85 0,00 0,00
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 10004044,00 10004044,00 0,00 0,00 10014780,74 10014780,74 0,00 0,00
13050000 Плата за землю 10004044,00 10004044,00 0,00 0,00 10014780,74 10014780,74 0,00 0,00
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 1491377,00 1491377,00 0,00 0,00 1525068,94 1525068,94 0,00 0,00
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 7006340,00 7006340,00 0,00 0,00 6758056,75 6758056,75 0,00 0,00
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 170923,00 170923,00 0,00 0,00 228668,89 228668,89 0,00 0,00
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 1335404,00 1335404,00 0,00 0,00 1502986,16 1502986,16 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки і збори 717000,00 717000,00 0,00 0,00 803709,11 803709,11 0,00 0,00
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 717000,00 717000,00 0,00 0,00 803709,11 803709,11 0,00 0,00
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами 265400,00 265400,00 0,00 0,00 301393,72 301393,72 0,00 0,00
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 275200,00 275200,00 0,00 0,00 317847,32 317847,32 0,00 0,00
18040500 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 8400,00 8400,00 0,00 0,00 8307,91 8307,91 0,00 0,00
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 70000,00 70000,000 0,00 0,00 72245,04 72245,04 0,00 0,00
18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 25200,00 25200,00 0,00 0,00 16847,34 16847,34 0,00 0,00
18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 34400,00 34400,00 0,00 0,00 53358,21 53358,21 0,00 0,00
18040900 Збір за провадження торговельної діяльності з придбанням пільгового торгового патенту 800,00 800,00 0,00 0,00 378,00 378,00 0,00 0,00
18041000 Збір за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту 600,00 600,00 0,00 0,00 874,00 874,00 0,00 0,00
18041300 Збір за провадження  діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2735,00 2735,00 0,00 0,00
18041400 Збір за провадження  діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 15000,00 15000,00 0,00 0,00 10755,66 10755,66 0,00 0,00
18041700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 10500,00 10500,00 0,00 0,00 9192,00 9192,00 0,00 0,00
18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 9000,00 9000,00 0,00 0,00 9774,91 9774,91 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 42000,00 42000,00 0,00 0,00 46940,20 46940,20 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 42000,00 42000,00 0,00 0,00 46940,20 46940,20 0,00 0,00
21080000 Інші надходження 42000,00 42000,00 0,00 0,00 46940,20 46940,20 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 42000,00 42000,00 0,00 0,00 46940,20 46940,20 0,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 35000,00 35000,00 0,00 0,00 30241,01 30241,01 0,00 0,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 35000,00 35000,00 0,00 0,00 30241,01 30241,01 0,00 0,00
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування 

чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
35000,00 35000,00 0,00 0,00 30241,01 30241,01 0,00 0,00

31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою 
в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

35000,00 35000,00 0,00 0,00 30241,01 30241,01 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 82155086,70 82155086,70 0,00 0,00 82120732,49 82120732,49 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 82155086,70 82155086,70 0,00 0,00 82120732,49 82120732,49 0,00 0,00
41030000 Субвенції 82155086,70 82155086,70 0,00 0,00 82120732,49 82120732,49 0,00 0,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
81068446,64 81068446,64 0,00 0,00 81068446,64 81068446,64 0,00 0,00

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших, передбачених зако-
нодавством пільг ( крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого 
газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовід-
ведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів та  відповідним збільшенням ставок  акцизного податку з пального і 
на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

58320,18 58320,18 0,00 0,00 58320,18 58320,18 0,00 0,00

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 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»

1028319,88 1028319,88 0,00 0,00 993965,67 993965,67 0,00 0,00

41020000 Дотації 10868426,00 10868426,00 0,00 0,00 10868426,00 10868426,00 0,00 0,00
41020300 Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і 

обласного значення) бюджетів
10868426,00 10868426,00 0,00 0,00 10868426,00 10868426,00 0,00 0,00

Разом по загальному фонду доходів 103821556,70 103821556,70 0,00 0,00 103884829,55 103884829,55 0,00 0,00
ДОХОДИ, СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних  установ 602649,36 0,00 602649,36 0,00 603893,36 0,00 603893,36 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством 443935,73 0,00 443935,73 0,00 445179,73 0,00 445179,73 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 410429,64 0,00 410429,64 0,00 411672,64 0,00 411672,64 0,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 16045,45 0,00 16045,45 0,00 16046,45 0,00 16046,45 0,00
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації майна 17460,64 0,00 17460,64 0,00 17460,64 0,00 17460,64 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 158713,63 0,00 158713,63 0,00 158713,63 0,00 158713,63 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 28575,45 0,00 28575,45 0,00 28575,48 0,00 28575,48 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ 

для виконання цільових заходів
130138,18 0,00 130138,18 0,00 130138,15 0,00 130138,15 0,00

Разом по спеціальному фонду доходів 602649,36 0,00 602649,36 0,00 603893,36 0,00 603893,36 0,00
90010100 РАЗОМ ДОХОДІВ 11400693,36 10798044,00 602649,36 0,00 11499564,42 10895671,06 603893,36 0,00
90010200 ВСЬОГО ДОХОДІВ 93555780,06 92953130,70 602649,36 0,00 93620296,91 93016403,55 603893,36 0,00
90010300 ВСЬОГО 104424206,06 103821556,70 602649,36 0,00 104488722,91 103884829,55 603893,36 0,00

ВИДАТКИ
010000 Державне управління 10960446,39 10697659,00 262787,39 144424,00 10623519,49 10431666,94 191852,55 92565,50
010116 Органи  місцевого самоврядування 10960446,39 10697659,00 262787,39 144424,00 10623519,49 10431666,94 191852,55 92565,50
070000 Освіта 1028319,88 1028319,88 0,00 0,00 993965,67 993965,67 0,00 0,00
070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 1028319,88 1028319,88 0,00 0,00 993965,67 993965,67 0,00 0
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 87864647,87 87371163,64 493484,23 231320,18 87279616,09 87194341,82 330559,33 94414,47
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус вкреранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають  особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають осо-
бливі трудові  заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові  заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

58320,18 0,00 58320,18 58320,18 58320,18 0,00 58320,18 58320,18

090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 908348,79 908348,79 0,00 0,00 908348,79 908348,79 0,00 0,00
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 11294682,11 11294682,11 0,00 0,00 11294682,11 11294682,11 0,00 0,00
090304 Допомога при народженні дитини 40600697,56 40600697,56 0,00 0,00 40600697,56 40600697,56 0,00 0,00
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5787563,32 5787563,32 0,00 0,00 5787563,32 5787563,32 0,00 0,00
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 9279616,54 9279616,54 0,00 0,00 9279616,54 9279616,54 0,00 0,00
090307 Тимчасова державна допомога дітям 879427,36 879427,36 0,00 0,00 879427,36 879427,36 0,00 0,00
090308 Допомога при усиновленні дитини 20546,64 20546,64 0,00 0,00 20546,64 20546,64 0,00 0,00
090401 Державна соціальна допомога  малозабезпеченим сім’ям 899512,20 899512,20 0,00 0,00 899512,20 899512,20 0,00 0,00
090412 Інші видатки на соц. захист населення 308500,00 308500,00 0,00 0,00 281338,53 281338,53 0,00 0,00
090802 Інші програми захисту дітей 10500,00 10500,00 0,00 0,00 10500,00 10500,00 0,00 0,00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 29748,74 19500,00 10248,74 0,00 26667,84 16419,10 10248,74 0,00
091104 Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00
091107 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 36100,00 36100,00 0,00 0,00 14189,93 14189,93 0,00 0,00

 Додаток до рішення районної у місті ради 31.01.2013 № 174

Звіт про виконання районного у місті бюджету за 2012 рік
грн.
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ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ РАДА
РІШЕННЯ

( ХХІІІ сесія VІ скликання)
30.01.2013  м. Кривий Ріг   № 158

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2012 рік
Керуючись ст. 41 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України, 
районна в місті рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити розпорядження голови районної в місті 
ради від 28.11.2012 № 274-р, від 05.12.2012 № 279-р, від 

21.12.2012 № 289-р, від 27.12.2012 № 290-р.
 2. Затвердити звіт про виконання районного бюджету 

за 2012 рік (додаток):
– за доходами з урахуванням сум, одержаних з бюдже-

тів інших рівнів, у розмірі 79 535,1 тис. грн., у тому числі 

за загальним фондом – 79 340,8 тис. грн., за спеціальним 
фондом – 194,3 тис. грн.;

– за видатками у сумі 79 336,6 тис. грн., із них: за загаль-
ним фондом – 78 850,7 тис. грн., за спеціальним фондом – 
485,9 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 297,1 тис. грн.).

3. Заступнику начальника фінансового відділу Романенко 
М.О. забезпечити розміщення рішення на офіційному веб-
сайті виконкому Довгинцівської районної в місті ради в ме-
режі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

Голова районної в місті ради І.В. КОЛЕСНИК

Найменування статей План на                                 
2012 рік

у тому числі Уточнений 
план на                       
2012 рік

у тому числі Виконано                  
за 2012 рік

у тому числі
загальний    

фонд
спеціальний фонд загальний    

фонд
спеціальний фонд загальний 

фонд
спеціальний фонд

усього у тому  
числі 

бюджет 
розвитку

усього у тому  
числі 

бюджет 
розвитку

усього у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД                                                                                                                                             
  ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ                                                                                                          
усього

7179024,00 7179024,00 0,00 0,00 7185924,00 7185924,00 0,00 0,00 7334349,36 7334349,36 0,00 0,00

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 6748390,08 6748390,08 0,00 0,00
Плата за землю 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 6748390,08 6748390,08 0,00 0,00
Земельний податок з юридичних осіб 832207,00 832207,00 832207,00 832207,00 963114,63 963114,63
Орендна плата з юридичних осіб 4865189,00 4865189,00 4865189,00 4865189,00 4750283,20 4750283,20
Земельний податок з фізичних осіб 119669,00 119669,00 119669,00 119669,00 153290,66 153290,66
Орендна плата з фізичних осіб 829959,00 829959,00 829959,00 829959,00 881701,59 881701,59
Місцеві податки і збори, усього 532000,00 532000,00 0,00 538900,00 538900,00 0,00 585959,28 585959,28
Збір за місця для паркування транспортних засобів 14000,00 14000,00 0,00 0,00 20900,00 20900,00 0,00 0,00 38076,43 38076,43 0,00 0,00
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 14000,00 14000,00 20900,00 20900,00 38076,43 38076,43
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, разом 518000,00 518000,00 0,00 518000,00 518000,00 0,00 547882,85 547882,85
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізич-

ними особами
203300,00 203300,00 203300,00 203300,00 226014,19 226014,19

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юри-
дичними особами

176300,00 176300,00 176300,00 176300,00 195332,87 195332,87

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними 
особами

4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 2311,00 2311,00

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений 
фізичними особами

34500,00 34500,00 34500,00 34500,00 38822,45 38822,45

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридич-
ними особами

18900,00 18900,00 18900,00 18900,00 20980,00 20980,00

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений 
юридичними особами

62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 55088,09 55088,09

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту 200,00 200,00 200,00 200,00 161,70 161,70
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового 

торгового патенту
300,00 300,00 300,00 300,00 264,00 264,00

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними 

особами
6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 9654,00 9654,00

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 -745,45 -745,45
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00 0,00 0,00
НЕПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 13000,00 13000,00 0,00 0,00 9800,00 9800,00 0,00 0,00 9840,33 9840,33 0,00 0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 13000,00 13000,00 9800,00 9800,00 9840,33 9840,33
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 20000,00 20000,00 0,00 16300,00 16300,00 0,00 11929,59 11929,59
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одер-

жаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також ва-
лютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

20000,00 20000,00 16300,00 16300,00 11929,59 11929,59

Додаток до рішення районної в місті ради VІ скликання від 30.01.2013 № 158

Звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік грн.

Код Найменування статей Уточнений 
план на 2012 

рік

                  у тому числі Виконано на 
01.01.2013

                  у тому числі
загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 10 7 8 9 10
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 5091380,51 4860900,00 230480,51 0,00 4954464,61 4741285,69 213178,92 0,00
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 

дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
245917,00 245917,00 0,00 245285,06 245285,06 0,00 0,00

091214 Інші установи та заклади 1015234,80 820800,00 194434,80 173000,00 865188,36 816376,87 48811,49 36094,29
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 11398052,12 11398052,12 0,00 0,00 11398052,12 11398052,12 0,00 0,00
110000 Культура і мистецтво 104381,81 70500,00 33881,81 0,00 56710,99 29829,18 26881,81 0,00
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 104381,81 70500,00 33881,81 0,00 56710,99 29829,18 26881,81 0,00
130000 Фізична культура і спорт 4649665,94 3801343,00 848322,94 597865,60 4023102,69 3464268,67 558834,02 407129,96
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 23000,00 23000,00 0,00 0,00 15200,00 15200,00 0,00 0,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 4626665,94 3778343,00 848322,94 597865,60 4007902,69 3449068,67 558834,02 407129,96

РАЗОМ ВИДАТКІВ 104607461,89 102968985,52 1638476,37 973609,78 103222199,99 102114072,28 1108127,71 594109,93

Інформація щодо виконання  
районного у місті бюджету за 2012 рік

Районний бюджет на 2012 рік було затверджено рішенням сесії районної у 
місті ради від 29.12.2011 № 98 «Про районний у місті бюджет на 2012 рік» по 
доходах та видатках у сумі 98866,4 тис.грн.

Протягом року дохідну частину районного у місті бюджету було збільшено 
на 5353,4 тис.грн. по загальному фонду за рахунок збільшення субвенцій з дер-
жавного бюджету.

З урахуванням внесених змін планові показники доходів районного у місті 
бюджету за 2012 рік склали 104424,2 тис.грн., у тому числі по загальному фон-
ду – 103821,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 602,6 тис.грн.

За рік до бюджету надійшло 104488,7 тис.грн., у тому числі по загальному 
фонду 103884,8 тис.грн., по спеціальному – 603,9 тис.грн. Виконання планових 
показників по доходах з урахуванням внесених змін склало 100,1%, у тому чис-
лі по загальному фонду – 100,1% , по спеціальному – 100,2%.

У порівнянні з минулим роком отримано надходжень до районного у місті 
бюджету на 15403,0 тис.грн., або на 17,3% більше. Протягом 5 останніх років 
доходи бюджету збільшились в 2,1 раза.

Обсяг власних доходів у 2012 році склав 10895,7 тис.грн., або 100,9% до 
запланованих показників.

По платі за землю протягом звітного періоду надійшло 10014,8 тис.грн., що 
складає 100,1% від планових показників.

По збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності план ви-
конано на 112,1% (надійшло 803,7 тис.грн. при запланованих 717,0 тис.грн.). У 
порівнянні з минулим роком надходження зросли на 144,5 тис.грн., або на 21,9%.

По адміністративних штрафах та інших санкціях виконання склало 111,8%, 
надійшло – 46,9 тис.грн. при плані 42,0 тис.грн. У порівнянні з минулим роком 
надходження зросли на 2,5 тис.грн., або на 5,6%.

По надходженнях коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спад-
кового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадку-
вання чи дарування, а також валютних цінностей, грошових коштів, власники 
яких невідомі, заплановані показники виконані на 86,4% (при плані 35,0 тис.
грн. надійшло 30,2 тис.грн.). У порівнянні з 2011 роком надходження по даному 
виду податку зменшилось на 0,9 тис.грн., або на 2,9%. Невиконання планових 
показників та зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком виникло у 
зв’язку з відсутністю безхазяйного майна.

У 2012 році районним у місті бюджетом отримано дотації з міського бюджету у 
сумі 10868,4 тис.грн., або 100% до планових призначень. У порівнянні з минулим 
роком обсяг дотації зменшився на 6929,6 тис.грн., або на 39% у зв’язку зі збільшен-
ням питомої ваги власних доходів у структурі дохідної частини бюджету району.

Протягом звітного періоду районним у місті бюджетом отримано субвенцій 

з державного бюджету: на виплату допомог сім’ям з дітьми у сумі 81068,4 тис.
грн., або 100% до уточнених планових показників; на утримання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного ти-
пу та прийомних сім’ях – 994,0 тис.грн., або 96,7% до плану (планові показники 
не виконано в зв’язку з відсутністю необхідності в даних коштах); на надання 
пільг, передбачених законодавством для окремих категорій громадян, – 58,3 
тис.грн., або 100% до планових показників.

У порівнянні з 2011 роком обсяг субвенцій на виплату допомоги сім’ям з ді-
тьми та на утримання дітей-сиріт збільшився на 12294,2 тис.грн., або на 17,6%.

Слід зазначити, що протягом останніх 5 років обсяг даного виду надходжень 
збільшився більш як у 2 рази.

До спеціального фонду районного у місті бюджету в 2012 році надійшло 
603,9 тис.грн., в тому числі:

– плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функці-
ональними повноваженнями, – 411,7 тис.грн. У порівнянні з 2011 роком, над-
ходження збільшились на 77,9 тис.грн., або на 23,3%;

– плати за оренду майна бюджетних установ – 16,0 тис.грн. Проти минулого 
року доходи від оренди зменшились на 19,6%;

– коштів, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна, 
– 17,5 тис.грн., що менше ніж у 2011 році у 2,6 раза у зв’язку зі зменшенням 
кількості майна, що підлягає реалізації;

– благодійних внесків, грантів та дарунків – 28,6 тис.грн., що майже на 8% 
більше, ніж у минулому році;

– надходжень, що отримуються бюджетними установами на виконання окре-
мих доручень, – 130,1 тис.грн., що на 102,2 тис.грн., або на 44% менше ніж у 
2011 році у зв’язку зі зменшенням обсягу надання спонсорської допомоги.

Усього обсяг власних надходжень у порівнянні з попереднім роком змен-
шився на 8,8%.

Планові показники видаткової частини районного у місті бюджету на 2012 
рік, з урахуванням внесених змін, склали 104607,5 тис.грн., в тому числі по за-
гальному фонду – 102969,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 1638,5 тис.грн.

Виконання видатків бюджету за рік склало 103222,2 тис.грн., або 97,6% до 
плану, в тому числі по загальному фонду – 102114,1 тис.грн., або 99,2%, по спе-
ціальному фонду – 1108,1 тис.грн., або 67,6%. На невиконання планових показ-
ників вплинуло, насамперед, несплата у повному обсязі проведених видатків 
Державною казначейською службою, у зв’язку з чим за станом на 01.01.2013 
утворилась кредиторська заборгованість на загальну суму 888,8 тис.грн., у тому 
числі по загальному фонду – 500,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 388,8 тис.
грн., з них по бюджету розвитку – 345,5 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями у 2012 році було спрямовано 
коштів у сумі 15670,0 тис.грн., на оплату спожитих установами районного у місті 
бюджету комунальних послуг – 2462,1 тис.грн. У порівнянні з 2011 роком ці ви-

трати зросли відповідно на 16,2% та 22,1%, а за останні 5 років в 1,6 та 2,5 раза.
Протягом 2012 року за рахунок субвенції з державного бюджету виплачено 

соціальної допомоги у сумі 82062,4 тис.грн. В порівнянні з минулим роком об-
сяг даних видатків збільшився на 17,6%. За станом на 01.01.2013 кредиторська 
заборгованість по виплаті державних допомог відсутня. Дебіторська заборго-
ваність, яка виникла внаслідок переплат отримувачам, які надали недостовірну 
інформацію про доходи, склала – 97,7 тис.грн.

На фінансування районних програм протягом звітного періоду з загального 
фонду спрямовано коштів у сумі 1499,7 тис.грн. (або на 0,7% більше аналогіч-
них видатків 2011 року). Касові видатки склали 1429,6 тис.грн., у тому числі по 
програмах:

– реалізації державної та місцевої політики щодо поліпшення становища 
дітей, молоді, жінок та сімей – 41,6 тис.грн.;

– розвитку сфери культури району – 29,8 тис.грн.;
– розвитку фізичної культури і спорту в районі – 15,2 тис.грн.;
– соціального захисту окремих категорій мешканців району – 1343,0 тис.грн., 

в тому числі на утримання КП «Будинок нічного перебування» – 816,4 тис.грн.
Залишок коштів на рахунку загального фонду районного у місті бюджету 

станом на 01.01.2013 складає 1181,3 тис.грн., в тому числі оборотний залишок 
– 20,0 тис.грн., вільний залишок – 1161,3 тис.грн., який склався внаслідок пере-
виконання дохідної частини районного у місті бюджету за 2012 рік – 97,6 тис.
грн., наявності невикористаних бюджетних асигнувань – 332,4 тис.грн., віль-
ного залишку за минулий період – 231,3 тис.грн. та коштів, які залишились у 
зв’язку з несплатою рахунків казначейською службою, – 500,0 тис.грн.

Касові видатки спеціального фонду за 2012 рік склали 1108,1 тис.грн., в то-
му числі за рахунок власних надходжень – 476,9 тис.грн., з них:

– по заходах, передбачених програмами: розвитку сфери культури – 26,9 
тис.грн.,  реалізації державної та місцевої політики щодо поліпшення стано-
вища дітей, жінок і сімей – 10,2 тис.грн.;

– по програмі соціально-економічного розвитку району на 2012 рік – 594,1 
тис.грн. (за рахунок коштів бюджету розвитку),

– видатки на утримання бюджетних установ – 476,9 тис.грн.;
Залишок коштів на рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2013 

склав 599,5 тис.грн., в тому числі на рахунках бюджетних установ – 231,8 тис.
грн., на рахунку спеціального фонду районного у місті бюджету – 367,7 тис.грн.

ОГОЛОШЕННЯ
26.02.2013 о 16 годині у сесійному залі виконкому Жовтневої районної у 

місті ради відбудеться публічне представлення звітів головних розпорядників 
про витрачання коштів районного у місті бюджету за 2012 рік. Інформацію про 
виконання бюджету розміщено на сайті виконкому районної у місті ради www.
zhrrkrog.dp.ua
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Найменування статей План на                                 
2012 рік

у тому числі Уточнений 
план на                       
2012 рік

у тому числі Виконано                  
за 2012 рік

у тому числі
загальний    

фонд
спеціальний фонд загальний    

фонд
спеціальний фонд загальний 

фонд
спеціальний фонд

усього у тому  
числі 

бюджет 
розвитку

усього у тому  
числі 

бюджет 
розвитку

усього у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ власних та закріплених 7212024,00 7212024,00 0,00 7212024,00 7212024,00 0,00 7356119,28 7356119,28
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 66965766,00 66965766,00 71999332,11 71999332,11 71984647,49 71984647,49
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських  (міст Києва і Севасто-

поля, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
7009776,00 7009776,00 7009776,00 7009776,00 7009776,00 7009776,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасо-
вої державної допомоги дітям

59542600,00 59542600,00 64378755,55 64378755,55 64378755,55 64378755,55

Субвенція з  державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 
зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім  пільг  на одержання ліків,   
зубопротезування,   оплату   електроенергії, природного і скрапленого газу на  по-
бутові  потреби,  твердого  та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, во-
допостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд  та 
прибудинкових  територій),  вивезення  побутового сміття та рідких нечистот),  на 
компенсацію втрати  частини  доходів  у  зв’язку  з відміною   податку  з  власни-
ків  транспортних  засобів  та  інших самохідних машин і механізмів та  відповідним  
збільшенням  ставок акцизного  податку з пального і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

123000,00 123000,00 146557,15 146557,15 146557,15 146557,15

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соці-
альної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового за-
безпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять 
за дитиною»

290390,00 290390,00 464243,41 464243,41 449558,79 449558,79

РАЗОМ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ 74177790,00 74177790,00 0,00 0,00 79211356,11 79211356,11 0,00 0,00 79340766,77 79340766,77 0,00 0,00
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД, УСЬОГО
Власні надходження бюджетних установ, всього

109946,00 0,00 109946,00 193896,31 0,00 193896,31 194344,62 0,00 194344,62

      у тому числі: 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 109946,00 109946,00 110983,32 110983,32 111431,63 111431,63
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00 82912,99 82912,99 82912,99 82912,99
РАЗОМ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ 109946,00 0,00 109946,00 193896,31 0,00 193896,31 194344,62 0,00 194344,62
УСЬОГО ДОХОДІВ 74287736,00 74177790,00 109946,00 0,00 79405252,42 79211356,11 193896,31 0,00 79535111,39 79340766,77 194344,62 0,00
 ВИДАТКИ
Органи місцевого самоврядування 8507425,00 8499700,00 7725,00 8956747,66 8783434,00 173313,66 97770,00 8648935,92 8477401,45 171534,47 97769,10
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 290390,00 290390,00 464243,41 464243,41 449558,79 449558,79
Соцiальний захист та соціальне забезпечення – всього 64120154,00 63897700,00 222454,00 123000,00 69017841,58 68744587,55 273254,03 146557,15 68814458,31 68557256,73 257201,58 146557,15
у тому числі:
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають осо-
бливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам по-
мерлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жерт-
вам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами 

123000,00 123000,00 123000,00 146557,15 146557,15 146557,15 146557,15 146557,15 146557,15

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 640000,00 640000,00 815119,84 815119,84 815119,84 815119,84
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 9000000,00 9000000,00 8295647,71 8295647,71 8295647,71 8295647,71
Допомога при народженні дитини 31000000,00 31000000,00 34044077,71 34044077,71 34044077,71 34044077,71
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3840000,00 3840000,00 4055892,67 4055892,67 4055892,67 4055892,67
Допомога на дітей одиноким матерям 7766613,00 7766613,00 8341070,70 8341070,70 8341070,70 8341070,70
Тимчасова державна допомога дітям 610000,00 610000,00 628861,59 628861,59 628861,59 628861,59
Допомога при усиновленні дитини 51587,00 51587,00 101260,77 101260,77 101260,77 101260,77
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 480000,00 480000,00 1305470,15 1305470,15 1305470,15 1305470,15
Інші видатки на соціальний захист населення 216500,00 216500,00 212000,00 212000,00 192868,98 192868,98
Інші програми соціального захисту дітей 9900,00 9900,00 12850,00 12850,00 12850,00 12850,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 1900,00 1900,00
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків
1900,00 1900,00 3400,00 3400,00 2250,00 2250,00

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сімей 6400,00 6400,00 13900,00 13900,00 8200,00 8200,00
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 4064054,00 3964600,00 99454,00 0,00 4094578,88 3967882,00 126696,88 0,00 3925827,77 3815183,34 110644,43 0,00
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги гро-

мадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самооб-
слуговування і потребують сторонньої допомоги

152300,00 152300,00 152300,00 152300,00 145248,86 145248,86

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 6154400,00 6154400,00 6791354,41 6791354,41 6791354,41 6791354,41
Культура та мистецтво 10000,00 10000,00 195425,00 195425,00 183925,00 183925,00
Фiзична культура i спорт 1359767,00 1357000,00 2767,00 1420349,43 1341198,00 79151,43 74816,00 1239691,02 1182539,59 57151,43 52816,00
РАЗОМ ВИДАТКІВ 74287736,00 74054790,00 232946,00 123000,00 80054607,08 79528887,96 525719,12 319143,15 79336569,04 78850681,56 485887,48 297142,25

Найменування показників Виконано за 
2011 рік

у тому числі Виконано за 
2012 рік

у тому числі Відхилення 
2012 від 2011

у тому числі
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд

ДОХОДИ 66386660,81 66199427,73 187233,08 79535111,39 79340766,77 194344,62 13148450,58 13141339,04 7111,54
Загальний фонд 66199427,73 66199427,73 0,00 79340766,77 79340766,77 0,00 13141339,04 13141339,04 0,00
Плата за землю 0,00 0,00 6748390,08 6748390,08 6748390,08 6748390,08 0,00
Місцеві податки і збори 488794,38 488794,38 585959,28 585959,28 97164,90 97164,90 0,00
Адміністративні штрафи 13333,49 13333,49 9840,33 9840,33 -3493,16 -3493,16 0,00
Кошти від реалізації безхазяйного майна 17036,01 17036,01 11929,59 11929,59 -5106,42 -5106,42 0,00
Офіційні трансферти 65680263,85 65680263,85 71984647,49 71984647,49 6304383,64 6304383,64 0,00
Спеціальний фонд 187233,08 187233,08 194344,62 194344,62 7111,54 0,00 7111,54
ВИДАТКИ 66196607,89 65734911,32 461696,57 79336569,04 78850681,56 485887,48 13139961,15 13115770,24 24190,91
Державне управління 7203667,72 7063283,34 140384,38 8648935,92 8477401,45 171534,47 1445268,20 1414118,11 31150,09
Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 206821,00 206821,00 449558,79 449558,79 242737,79 242737,79 0,00
Соцiальний захист та соціальне забезпечення 57786468,47 57494812,40 291656,07 68814458,31 68557256,73 257201,58 11027989,84 11062444,33 -34454,49
Культура та мистецтво 7900,00 7900,00 183925,00 183925,00 176025,00 176025,00 0,00
Фiзична культура i спорт 990265,70 962094,58 28171,12 1239691,02 1182539,59 57151,43 249425,32 220445,01 28980,31
Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських 

(міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і 
Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком 
проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

1485,00 1485,00 0,00 0,00 -1485,00 0,00 -1485,00

Виконання бюджету  
Довгинцівського району за 2012 рік

За даними управління Державної казначейської служ-
би у м. Кривому Розі протягом 2012 року до районного 
бюджету, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 
коштів у сумі 79 535,1 тис. грн., при плані 79 405,2 тис. грн., 
виконання складає 100,2%, у тому числі:

– доходи загального фонду бюджету в сумі 79 340,8 
тис. грн., при плані 79 211,4 тис. грн., виконання становить 
100,2%;

– доходи спеціального фонду – 194,3 тис. грн., при пла-
ні 193,9 тис. грн., виконання – 100,2%.

Власні та закріплені доходи за 2012 рік виконано на 
102,0 %, при плані 7 212,0 тис. грн., фактично надійшло 
коштів у сумі 7 356,1 тис. грн., у тому числі:

Плата за землю: при плані 6 647,0 тис грн., фактично 
надійшло 6 748,4 тис грн., відсоток виконання 101,5%. Пе-
ревиконання складає 101,4 тис. грн.

В порівнянні з минулим роком при приведенні до ко-

ефіцієнту відрахування 2012 року до району надійшло 
на 27,2 тис. грн. менше (фактичні надходження 2011 року 
складали 6 775 ,6 тис. грн.).

Місцеві податки та збори в цілому виконано на 108,7%, 
при плані 538,9 тис. грн. до бюджету надійшло 586,0 тис. 
грн. Перевиконання складає 47,1 тис. грн.

В порівнянні з 2011 роком надходження збільшилися 
на 97,2 тис. грн. або на 19,9 %.

1.1. Збір за місця для паркування транспортних засо-
бів: виконано на 182,2%, при плані 20,9 тис. грн., надійшло 
коштів у сумі 38,1 тис. грн.

1.2. Збір за впровадження деяких видів підприємниць-
кої діяльності: виконано на 105,8%, при плані – 518,0 тис. 
грн., виконання становить – 548,9 тис. грн.

Адміністративних штрафів за звітний період надійшло 
у сумі 9,8 тис грн. при плані 9,8 тис. грн. Виконання склало 
100,0 %.

За січень-грудень 2012 року адміністративною комісі-
єю при виконкомі районної в місті ради було проведено 
25 засідань адміністративної комісії та розглянуто 169 

протоколів про адміністративні правопорушення. Накла-
дено адміністративних стягнень на суму 13,2 тис. грн. (що 
на 1,1 тис. грн. менше ніж в минулому році), сплачено до 
бюджету у добровільному порядку 6,5 тис. грн. (що на 0,2 
тис. грн. менше ніж в минулому році), несплачені штрафи 
по адмінпротоколах для виконавчого впровадження наді-
слано до виконавчої служби Довгинцівського району.

Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 
спадкового майна, майна, одержаного територіальною 
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідо-
мі, – при плані 16,3 тис. грн., фактично надійшло – 12,0 
тис. грн. Причиною невиконання є зменшення підпри-
ємств-банкрутів та суб’єктів підприємницької діяльності, 
знятих з державної реєстрації, в яких є в наявності кошти 
та безхазяйне майно.

За 2012 рік районним бюджетом отримано субвенцій 
та дотацій в сумі 71 984,7 тис. грн., або 99,98% плано-
вих показників, в тому числі:

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям – 64 378,8 тис. грн., або 100,0 %;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового за-
безпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною» – 449,6 тис. грн., або 96,8% (план 464,2 тис. грн.);

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених 
законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною податку за власників 
транспортних засобів ті відповідним збільшенням ставок 
акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату елек-
троенергії, природного і скрапленого газу на побутові по-
треби, твердого та рідкого пічного побутового палива, по-
слуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
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плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових те-
риторій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 
та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян – 146,6 тис. грн., або 100,0%;

– дотації вирівнювання, що одержуються з районних та 
міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського 
і обласного значення) бюджетів – 7 009,8 тис. грн., або 
100,0%.

До спеціального фонду районного бюджету отримано 
194,3 тис. грн. надходжень, що складає 100,2% до уточне-
них річних планових показників (193,9 тис. грн.).

Виконання районного бюджету за 2012 рік складає 
по видатках – 79 336,6 тис. грн. (99,1% від плану).

У зв’язку з відсутністю дозволу головного управління 
Державної казначейської служби у Дніпропетровській 
області на проведення платежів протягом жовтня-грудня 
2012 року залишились неоплаченими видатки та виникла 
кредиторська заборгованість на початок року по загаль-
ному та спеціальному рахунках у сумі 234,5 тис. грн.

Видатки загального фонду районного бюджету склали 
78 850,7 тис. грн., або 99,1% до плану (79 528,9 тис. грн.).

На оплату праці з нарахуваннями працівників бю-
джетної сфери в 2012 році спрямовано 11 658,0 тис. 
грн., що становить 83,1% від загальної суми видатків без 
урахування сум субвенцій по державних допомогах.

Протягом звітного періоду в повному обсязі прове-
дено перерахунок нарахованої заробітної плати по всіх 
бюджетних установах відповідно до чинного законодав-
ства. Виплата здійснена в повному обсязі. В порівнянні з 
2011 роком коштів на оплату праці спрямовано більше на  
2 152,4 тис. грн. (або на 22,6%).

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані 
стовідсотково до плану відповідно 5,1 тис. грн. та 83,6 тис. 
грн., що більше ніж у 2011 році на 0,9 тис. грн. та 13,8 тис. 
грн. відповідно.

Установами бюджетної сфери, що утримуються за раху-
нок коштів районного бюджету, протягом поточного року 
сплачено за спожиті теплоенергоносії – 758,1 тис. грн., 
що на 187,3 тис. грн. більше ніж у 2011 році.

Видатки спеціального фонду районного бюджету 
становлять 485,9 тис. грн. (92,4% від плану з урахуванням 
бюджету розвитку). На виконання Програми соціально-еко-
номічного розвитку району заплановано з урахуванням вне-
сених змін 319,1 тис. грн., протягом року касові видатки 
становлять 297,1 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів, 
що передаються із загального фонду до бюджету розвитку. 
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013 року 
становить 22,0 тис. грн. Протягом 2012 року всі заплановані 
капітальні видатки проведено стовідсотково.

Порівняльний аналіз виконання районного бюджету за 
2011-2012 роки наведено у додатку.

Звіт головного розпорядника бюджетних коштів –  
виконкому Довгинцівської районної в місті ради

За КФК 010116 касові видатки загального фонду на 
утримання органів місцевого самоврядування за 2012 рік 
виконано у сумі 8 477,4 тис. грн., або на 96,5% від плану 
видатків (план – 8 783,4 тис. грн.).

Видатки по захищених статтях установи становлять  

7 746,8 тис. грн., що складає 91,4% від загальної суми 
видатків за звітний період, у тому числі:

– заробітна плата з нарахуваннями – 7 265,9 тис. грн.;
– оплата теплоенергоносіїв – 480,9 тис. грн.
Станом на 01.01.2013 року зареєстрована кредитор-

ська заборгованість за проведені поточні видатки в сумі 
109,1 тис. грн.

Виконання спеціального фонду за власними надхо-
дженнями установи становить 73,8 тис. грн., або 97,7% від 
уточненого плану (план – 75,5 тис. грн.).

На 2012 рік за бюджетом розвитку (спеціальний 
фонд) було передбачено та освоєно 100% кошти в сумі 
97,8 тис. грн., а саме: придбано: 4 комп’ютери в комплекті 
– 20,4 тис. грн., 2 багатофункціональні пристрої – 4,9 тис. 
грн., 2 факси – 2,5 тис. грн., потужний багатофункціональний 
пристрій для УП та СЗН – 29,9 тис. грн., копіювальний апарат 
для ОВК – 25,0 тис. грн.; погашено кредиторську заборгова-
ність, яка утворилась на 01.01.2012, у сумі 15,1 тис. грн.

За КФК 090802, на реалізацію Національної програми 
«Діти України» спрямовано 12,8 тис. грн. – 100%.

За рахунок власних коштів районного бюджету на со-
ціальний захист населення направлено 338,1 тис. грн. – 
профінансовано стовідсотково до заявки.

Це такі видатки, як надання матеріальної допомоги ма-
лозабезпеченим громадянам району – 36,9 тис. грн. (152 
громадянам), допомоги на поховання – 28,5 тис. грн. (85 
осіб), допомога дітям, хворим на злоякісні новоутворення, 
– 62,4 тис. грн. (208 виплат), заохочення самоорганізації 
населення – 34,8 тис. грн. (362 виплати), компенсація не 
працюючим фізичним особам, які постійно надають со-
ціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, ді-
тям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговуван-
ня, – 145,1 тис. грн., придбання подарунків та призів для 
дітей-інвалідів до новорічних свят – 14,4 тис. грн., адресна 
допомога на придбання 2-ї тонни твердого палива особам, 
які, відповідно до чинного законодавства, мають право на 
50%-у знижку його вартості, – 13,8 тис. грн., адресна допо-
мога на придбання 2-го балона скрапленого газу особам, 
які, відповідно до чинного законодавства, мають право на 
знижку його вартості, – 0,7 тис. грн., поштові та банківські 
послуги – 1,5 тис. грн.

За КФК 091103 проведено заходів для реалізації 
програми у справах молоді на загальну суму 1,9 тис. грн. 
Станом на 01.01.2013 року зареєстрована кредиторська 
заборгованість у сумі 1,6 тис. грн., всі затверджені програ-
мою заходи проведено в повному обсязі.

За КФК 091104 проведено заходів для реалізації 
програми у справах жінок на загальну суму 2,2 тис. грн. 
Станом на 01.01.2013 року зареєстрована кредиторська 
заборгованість у сумі 1,2 тис. грн., всі затверджені програ-
мою заходи проведено в повному обсязі.

За КФК 091107 проведено заходів для реалізації про-
грами у справах сім’ї на загальну суму 8,2 тис. грн. Станом 
на 01.01.2013 року зареєстрована кредиторська забор-
гованість у сумі 5,7 тис. грн., всі затверджені програмою 
заходи проведено в повному обсязі.

За КФК 110103 касові видатки в сумі 183,9 тис. грн. 
були спрямовані на Програму реалізації заходів на розви-
ток культури і проведення культурно-мистецьких та куль-

турно-масових заходів. Всі заходи по програмі виконано 
100-відсотково, станом на 01.01.2013 зареєстрована кре-
диторська заборгованість у сумі 11,5 тис. грн.

За КФК 130102 на Програму реалізації заходів на 
розвиток фізичної культури і спорту та проведення спор-
тивно-масових заходів для проведення турнірних ігор та 
участь у спортивних змаганнях спрямовано 14,2 тис. грн. 
Всі заходи по програмі виконано 100-відсотково, станом 
на 01.01.2013 року зареєстрована кредиторська заборго-
ваність у сумі 1,2 тис. грн.

Звіт головного розпорядника бюджетних коштів – 
відділу освіти виконкому Довгинцівської районної  

в місті ради
Протягом 2012 року на утримання Дитячої юнацької 

спортивної школи № 9 – по загальному фонду районного 
бюджету спрямовано 1 168,3 тис. грн. (88,1% від річного 
плану видатків).

Із загальної суми профінансованих видатків найбіль-
шу питому вагу складають видатки на захищені статті –  
1 056,9 тис. грн., або 90,5%.

На виплату заробітної плати та нарахувань на неї спря-
мовано 937,3 тис. грн., або 95,7 відсотків від планових 
призначень. На оплату за фактично спожиті теплоенер-
гоносії – 118,0 тис. грн. (67,4% від планових показників). 
Станом на 01.01.2013 року зареєстрована кредиторська 
заборгованість у сумі 45,2 тис. грн.

Виконання спеціального фонду за власними надхо-
дженнями установи становить 4,3 тис. грн., або 100% від 
уточненого плану .

На 2012 рік за спеціальним фондом (бюджет розви-
тку) було передбачено кошти в сумі 74,8 тис. грн., касові 
видатки становлять 52,8 тис. грн. (придбано 1 велотрек 
– 1,3 тис. грн., погашено кредиторську заборгованість за 
проведений ремонт покрівлі установи в сумі 51,5 тис.грн.). 
Станом на 01.01.2013 року по бюджету розвитку рахуєть-
ся зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 22,0 
тис. грн. (комп’ютерна та оргтехніка, тренажери).

Звіт головного розпорядника бюджетних коштів – 
управління праці та соціального захисту населення 

виконкому Довгинцівської районної в місті ради
За КФК 070303 за рахунок субвенції з державного 

бюджету протягом 2012 року на утримання 5 прийомних 
сімей та 1 будинку сімейного типу спрямовано 449,6 тис. 
грн., або 100 % до нарахувань.

Субвенцій з місцевого бюджету за рахунок коштів 
державного бюджету на виконання програм соціального 
захисту населення при плані 64 525,4 тис. грн. отримано та 
виплачено громадянам 100% нарахованих допомог у сумі 
64 525,4 тис. грн.

На утримання Територіального центру соціального об-
слуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних 
громадян Довгинцівського району протягом 2012 року 
спрямовано 3 815,2 тис. грн. (96,2% плану видатків звіт-
ного періоду).

В територіальному центрі існує два відділення, а саме: 
відділення соціально-медичних послуг на 25 ліжко/місць 
та відділення соціальної допомоги вдома. Працює пункт 
«Доброзичливість».

Протягом року в територіальному центрі перебувало 
на обслуговуванні та оздоровлено 1284 непрацездатних 
громадянина, у тому числі у відділеннях соціальної допо-
моги вдома обслуговувалось 1006 осіб, у відділенні меди-
ко-соціальної реабілітації – 278, яким за звітний період 
було надано 267 348 послуг (послуги перукаря, послуги 
по ремонту взуття та одягу, послуги з прання і прасування 
білизни, послуги автотранспорту, послуги пункту «Добро-
зичливість»).

Згідно з формою 12 – СОЦ виявлено пенсіонерів, оди-
ноких непрацездатних громадян та інвалідів, які потребу-
ють соціального обслуговування та надання соціальних 
послуг, – 2 353 особи.

Витрати на медикаменти розраховані виходячи з нор-
мативу, в середньому 0,70 грн./день на одного непра-
цездатного громадянина (фактичні витрати – 0,71 грн./
день). Розрахунок на харчування проводився на підставі 
нормативу для відділення медико-соціальної реабілітації 
(триразове харчування) – 14,0 грн./день (фактичні витрати 
– 14,00 грн./день).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спря-
мовано 3 454,8 тис. грн. Видатки на харчування, медика-
менти та теплоенергоносії профінансовано стовідсотково 
згідно з поданими заявками та виставленими постачаль-
никами рахунками.

Загальна сума видатків на захищені статті становить 
3 692,3 тис. грн., що становить 96,8% до загальної суми 
видатків.

Станом на 01.01.2013 року по установі зареєстрована 
кредиторська заборгованість у сумі 25,6 тис. грн.

Спеціальний фонд по установі затверджено в сумі 99,5 
тис. грн., в тому числі: за кодом 25010100 «Плата за послу-
ги, що надаються бюджетними установами згідно з функ-
ціональними повноваженнями» – 96,5 тис. грн., за кодом 
25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» 
– 3,0 тис. грн. За звітний період надходження до спеціаль-
ного фонду (з урахуванням уточнення залишків на початок 
року – 4,5 тис. грн.) становить 126,7 тис. грн. Касові видат-
ки по спеціальному фонду установи склали 110,6 тис. грн.

Таким чином, виконання районного бюджету за 2012 
рік складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з бюджетів 
інших рівнів у сумі – 79 535,1 тис. грн., у тому числі:

за загальним фондом – 79 340,8 тис. грн.;
за спеціальним фондом – 194,3 тис. грн.;
по видатках – 79 336,6 тис. грн., у тому числі:
за загальним фондом – 78 850,7 тис. грн.;
за спеціальним фондом – 485,9 тис. грн. ( у тому числі 

бюджет розвитку – 297,1 тис. грн.).

ОГОЛОШЕННЯ
Публічне представлення звітів головними розпоряд-

никами про використання коштів районного бюджету за 
2012 рік відбудеться 20.02.2013 о 9.00 в залі засідань 
виконкому Довгинцівської районної в місті ради.

Детальну інформацію про виконання районного бю-
джету за 2012 рік можна отримати на сайті виконкому 
Довгинцівської районної в місті ради в мережі Інтернет 
dlgr.gov.ua

До уваги виборців Довгинцівського району!
Відділом ведення Державного реєстру виборців виконкому  

Довгинцівської районної в місті ради 11 лютого 2013 року пере-
дано попередні списки виборців Довгинцівській районній у місті 
Кривому Розі виборчій комісії Дніпропетровської області.

Довгинцівська районна у місті Кривому Розі виборча комісія 
Дніпропетровської області  до 17 лютого 2013 року включно пе-
редає попередні списки виборців звичайним виборчим комісіям.

 На наступний день з дня отримання попереднього списку ви-
борців, у приміщенні, де знаходиться відповідна дільнична вибор-
ча комісія, попередній список виборців надається для загального 
ознайомлення. Кожен виборець має право ознайомитися з попе-
реднім списком виборців та перевірити правильність внесених до 
нього відомостей. Відділом ведення Державного реєстру виборців 
проводиться робота з уточнення попередніх списків виборців та 
внесення змін до них.

Шановні виборці! Ви маєте можливість перевірити свої персо-

нальні дані у попередньому списку виборців та виправити неточ-
ності в них, написавши заяву у приміщенні дільничної виборчої 
комісії або звернувшись до відділу ведення Державного реєстру 
виборців. При поданні такої заяви обов’язково мати паспорт або 
тимчасове посвідчення громадянина України. 

Звертаємо увагу мешканців Довгинцівського району, що для 
зручності та надання можливості перевірити свої персональні 
дані відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому  
Довгинцівської районної в місті ради працює у вихідні дні.

Режим роботи відділу ведення Державного реєстру виборців:
– субота, неділя: з 9.00 до 17.00;
– з понеділка по п’ятницю: з 8.30 до 17.00.
Звертатися за адресою: вул. Дніпропетровське шосе, 11, примі-

щення виконкому Довгинцівської районної в місті ради, другий по-
верх, каб. 203, 204. 

Телефони для довідок: 440-53-74, 440-53-60, 71-79-37.
Відділ ведення Державного реєстру виборців  виконавчого комітету Довгинцівської районної  в місті ради.

Оголошення

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ «ГАЗОВЫЕ МИНИ-
КОТЕЛЬНЫЕ  ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМПЛОЩАДКИ ШАХТЫ 

«РОДИНА» НА ПАО «КРИВОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ»
Проектными решениями предусматриваются следующие меропри-

ятия по обеспечению нормативного состояния окружающей среды и 
энергосбережению:

– в проекте применены транспортабельные блочно-модуль-
ные котельные «VITOMODUL3400», «VITOMODUL1500» и 
«VITOMODUL500», изготовленные и укомплектованные ООО «Висс-
манн-Украина», электрические водогрейные котлы КЭО-45/380Б 
и КЕВ-18П, отопительные приборы. Работа мини-котельных пре-
дусматривается в автоматическом режиме без обслуживающего 
персонала;

– поддержание технологического режима транспортабельных котель-
ных осуществляется с помощью микропроцессорных регуляторов 
«VITOTRONIC 300», которые позволяют регулировать температуру 
теплоносителя в отопительных контурах в соответствии с отопи-
тельным графиком, приготовления горячей воды и обеспечивать 
каскадное управление котлами;

– предлагаемые проектом котлы сконструированы по современной 
технологии и имеют высокий коэффициент полезного действия 
(92%);

– в котельных установлены приборы учета расхода природного газа 
(счетчик газа – роторный GMSG первого класса точности с коррек-
тором объема газа OE PVT), учет расхода холодной воды;

– выполнена изоляция трубопроводов системы теплоснабжения и га-
зоходов от котлов с применением минераловатных полуцилиндров 
толщиной 60 мм;

– с вводом в эксплуатацию проектируемых мини-котельных ожида-
ется снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на 4643,796 т/год. В том числе: ртути металлической – на 
0,00000788 т/год, азота диоксида – на 3,236 т/год, углерода окси-
да – на 24,986 т/год, метана – на 0,081 т/год, углерода диоксида – на 
4615,485 т/год, диазота оксида – на 0,0081 т/год;

– сбор, хранение и утилизация отходов производства в ходе строи-
тельных работ;

– благоустройство прилегающей к мини-котельным территории пло-
щадью 426 м2 путем устройства асфальтобетонного и щебеночного 
покрытий с проездами для автомобильного транспорта и тротуаров.

В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться в атмосфер-
ный воздух загрязняющие вещества в объеме 1354,908 т/год, в том числе 
парниковые газы в объеме 1352,864 т/год. Максимальные приземные 
концентрации загрязняющих веществ, создаваемые планируемыми ис-
точниками выбросов, достигнут в рассматриваемом районе величины 
0,22 ПДК (группа суммации №31) и в ближайших жилых массивах, и 
природно-заповедных объектах не превысят предельно допустимых 
значений.

В ходе эксплуатации мини-котельных предусматривается потребле-
ние воды питьевого качества в объеме 19668,15 м3/год, в том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды − 18762 м3/год, на подпитку системы 
теплоснабжения для восполнения безвозвратных потерь утечки и испа-
рения − 791,5 м3/год, на регенерацию − 114,65 м3/год.

Хозяйственно-бытовые (18762,0 м3/год) направляются в существую-

щую хозяйственно-бытовую канализацию и далее на городские очистные 
сооружения.

Технологические сточные воды (после регенерации − 114,65  
м3/год) отводятся в существующие сети производственной канализации 
шахты «Родина», с дальнейшим сбросом в канализационные сети КПВС 
«Кривбас спромводоснабжение».

Безвозвратные потери составляют 791,5 м3/год.
В качестве территориального базиса для планируемой деятельности 

предусматривается использовать земельный участок площадью 0,09 га в 
пределах промплощадки шахты «Родина» ПАО «Кривбассжелезрудком». 
Перед началом строительства мини-котельных предусматривается сня-
тие почвенно-растительного слоя в объеме 0,037 м3 с дальнейшим ис-
пользованием при благоустройстве территории.

Истощение или деградация сложившихся в рассматриваемом районе 
растительных и животных сообществ в результате планируемой деятель-
ности не наступит. На заповедные объекты планируемая деятельность не 
воздействует.

Условия жизнедеятельности местного населения планируемой дея-
тельностью не ухудшаются. Деятельность близлежащих промышленных и 
гражданских объектов, их эксплуатационная надежность и сохранность 
обеспечиваются.

В целом, учитывая масштаб и интенсивность рассмотренных воздей-
ствий на окружающую среду, планируемую деятельность при выполнении 
предусмотренных природоохранных мероприятий можно считать эколо-
гически приемлемой.

Администрация ПАО «Кривбассжелезрудком» обязуется обеспечить осуществление проектных решений в соответствии с экологическими законодательными и подзаконными актами Украины на всех этапах строитель-
ства и эксплуатации объектов планируемой деятельности.

До відома мешканців  
м. Кривого Рогу!

З метою запобігання порушень вимог 
чинного законодавства при встановленні 
автономного (індивідуального) опалення 
в квартирах багатоквартирних будинків 
звертаємо увагу на наступне.

З 14.12.2007 р. діє Порядок відключен-
ня окремих житлових будинків від мереж 
централізованого опалення та постачання 
гарячої води при відмові споживачів від 
централізованого теплопостачання, яким 
відключення від мереж ЦО і ГВП окремих 
приміщень житлового будинку, у тому числі 
квартир, не передбачено (затверджений 
наказом Міністерства будівництва, архітек-
тури та житлово-комунального господар-
ства України від 22.11.2005 № 4, із змінами, 
внесеними наказом Мінжитлокомунгоспу 
від 6.11.2007 № 169, зареєстрованим у  
Мінюсті 28.11.2007 за № 1320/14587).

У зв’язку з цим КПТМ «Криворіжтепло-
мережа» наполегливо радить мешканцям 
міста уважно ознайомитися зі змістом 
даного Порядку та виконувати його поло-
ження.
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Оголошення

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки 
об’єктів підвищеної небезпеки» управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради опри-
люднює інформацію про об’єкт підвищеної небезпеки згідно з наданою до виконкому міської ради декларацією безпеки, а саме:

1. Об’єкт – Шахтоуправління з підземного видобутку руди (на пра-
вах шахт) гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

2. Посадова особа, відповідальна за інформування та взаємо-
дію з громадськістю, – директор по корпоративних комунікаціях 
Гончарик Ганна Василівна, службовий телефон (056) 492-97-55.

3. Вид діяльності – видобування залізних руд, будівництво бу-
дівель.

4. На об’єкті використовуються наступні небезпечні речовини 
– природний газ, кисень, ацетилен, вибухові речовини вторинні, гас, 
сірчана кислота, соляна кислота, ортофосфорна кислота, уайт-спирит.

5. Згідно з відомостями з Планів ліквідації аварійних ситуацій, 
розробленими для підрозділів шахтоуправління з підземного ви-
добутку руди (на правах шахт) гірничого департаменту, можливі 
аварії не здатні впливати на безпеку інших підприємств, установ 

та організацій. У небезпечній зоні аварії на ввідному газопарової 
котельні «Східна» можуть опинитись два індивідуальних будинки, 
розташовані по вул. Чехословацька на відстані 30 та 50 м від газо-
проводу.

6. Інформування населення і органів місцевого самоврядуван-
ня про прогнозовані або виниклі надзвичайні ситуації в Шахто-
управлінні з підземного видобутку руди (на правах шахт) гірни-
чого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» здійснюється 
оперативними службами управління з питань надзвичайних си-
туацій та цивільного захисту населення (НС та ЦЗН) міськвикон-
кому за допомогою радіо і телебачення. Оповіщення про аварію 
і напрямки виходу із небезпечної зони здійснюється також за до-
помогою гучномовних установок, розташованих на транспортних 
засобах міських служб.

Виконком Тернівської районної у місті ради 
звертається до власника тимчасової споруди, 
який здійснює підприємницьку діяльність без 
документів на право користування земельною 
ділянкою, що належить територіальній грома-
ді міста, щодо негайного її звільнення. Об’єкт 
розташований за адресою: вул. Адмірала Го-
ловка, біля б. №32 (кіоск зачинений).

У разі невиконання відповідних дій, де-
монтаж вказаного тимчасового об’єкта буде 
виконано згідно з Тимчасовим порядком 
щодо встановлення меж зони дії особистого 
сервітуту під тимчасовими об’єктами для здій-
снення підприємницької діяльності.

Виконком Інгулецької районної у місті ради 
оголошує конкурс на заміщення вакантної поса-
ди посадової особи місцевого самоврядування:

– спеціаліста І категорії відділу з питань вну-
трішньої політики, зв’язків з засобами масової 
інформації та громадськістю.

Вимоги до претендента: громадянство України; 
базова вища освіта відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра, вільне володіння державною мовою, 
знання основних програм роботи на комп’ютері. 
Без вимог до стажу роботи.

Складається письмовий іспит.
Заяви на участь у конкурсі приймаються про-

тягом 30 днів з дня опублікування оголошення за 
адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 
буд. 1, кімн. 415. Довідки за телефонами: 21-10-
24, 21-17-13, 406-91-73.

Виконком Довгинцівської районної в місті 
ради оголошує конкурс на заміщення вакантних 
посад:

– головного спеціаліста сектору з питань уси-
новлення, опіки та піклування служби у справах 
дітей;

– головного спеціаліста служби у справах дітей.
Вимоги до посад: вища освіта відповідного 

професійного спрямування (юридична, педагогіч-
на) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліс-
та, магістра; стаж роботи за фахом на державній 
службі чи в органах місцевого самоврядування на 
посаді провідного спеціаліста не менше 1 року 
або стаж роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше 3 років (досвід роботи з неповно-
літніми дітьми); володіння основними навичками 
роботи на комп’ютері з відповідними програмни-
ми засобами.

Перелік документів: заява, картка П-2 ДС, авто-
біографія, копія документа, який посвідчує особу, 
копії документів про освіту, декларація про май-
но, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік (за формою, передба-
ченою Законом України «Про засади запобігання 
і протидії корупції»), дві фотокартки 4х6, копія 
військового квитка для військовозобов’язаних.

 Додаткова інформація щодо основних функці-
ональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
надається службою у справах дітей (тел. 71-67-18) 
та відділом з питань кадрової роботи (тел. 71-82-
32).

Документи приймаються протягом 30 кален-
дарних днів з дня оголошення конкурсу за адре-
сою: вул. Дніпропетровське шосе, 11, кімн. 306, 
відділ з питань кадрової роботи.
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№ 163. Ліквідатор Товариства з об-
меженою відповідальністю «Транспорт» 
Лукашук Микола Васильович, керуючись 
ст. 49 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визна-
ння його банкрутом», оголошує конкурс 
з відбору організатора проведення 
аукціону з продажу майна, що підлягає 
продажу відповідно до Закону України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» 
від 22.12.2011 р. № 4212-VІ. УЧАСНИ-
КАМ КОНКУРСУ НЕОБХІДНО НАДАТИ 
ТАКІ ДОКУМЕНТИ: заяву про виконан-
ня функцій організатора аукціону із за-
значенням відомостей про кандидатуру 
організатора аукціону (повне наймену-
вання, ідентифікаційний код, місцезна-
ходження юридичної особи, організа-
ційно-правова форма, номер телефону 
та інші засоби зв’язку, а також прізвище, 
ім’я, по батькові та реєстраційний номер 
облікової картки платника податків осо-
би, яка уповноважена представляти юри-
дичну особу у правовідносинах з треті-
ми особами і має право вчиняти дії від 
імені юридичної особи, у тому числі під-
писувати договори); виписку з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців; засвідчені в 
установленому порядку копії установчих 
документів, відповідно до яких заявник 
має право проводити аукціони; довідку, 
підписану керівником юридичної осо-
би, що підтверджує технічні можливос-
ті заявника для забезпечення продажу 
майна шляхом проведення аукціону; до-
відку, підписану керівником юридичної 
особи, що містить перелік проведених 
заявником аукціонів, для підтвердження 
його досвіду у цій сфері не менше трьох 
років; пропозиції щодо суми винагоро-
ди за проведення аукціону. Конкурс від-
будеться 6.03.2013 р. о 10.00 за адресою:  
м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 56/1. Доку-
менти направляти за поштовою адресою: 
50051, м. Кривий Ріг, а/с 2558, до 1 берез-
ня 2013 р. Довідки за тел.: (056) 404-03-98.

№ 158. Ліквідатор Товариства з обме-
женою відповідальністю «Техпромзбут» 
Лукашук Микола Васильович, керуючись 
ст. 49 ЗУ «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його 
банкрутом», оголошує конкурс з відбору 
організатора проведення аукціону з про-
дажу цілісного майнового комплексу ТОВ 
«Техпромзбут», що підлягає продажу від-
повідно до Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» від 22.12.2011 
р. № 4212-VІ. УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ 
НЕОБХІДНО НАДАТИ  ТАКІ ДОКУМЕН-
ТИ: заяву про виконання функцій орга-
нізатора аукціону із зазначенням відо-
мостей про кандидатуру організатора 
аукціону (повне найменування, ідентифі-
каційний код, місцезнаходження юридич-
ної особи, організаційно-правова форма, 
номер телефону та інші засоби зв’язку, а 
також прізвище, ім’я, по батькові та реє-
страційний номер облікової картки плат-
ника податків особи, яка уповноважена 
представляти юридичну особу у право-
відносинах з третіми особами і має пра-
во вчиняти дії від імені юридичної осо-
би, у тому числі підписувати договори); 
виписку з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців; засвідчені в установленому поряд-
ку копії установчих документів, відповід-
но до яких заявник має право проводити 
аукціони; довідку, підписану керівником 
юридичної особи, що підтверджує техніч-
ні можливості заявника для забезпечен-
ня продажу майна шляхом проведення 
аукціону; довідку, підписану керівником 
юридичної особи, що містить перелік 
проведених заявником аукціонів, для 
підтвердження його досвіду у цій сфері 
не менше трьох років; пропозиції щодо 
суми винагороди за проведення аукці-
ону. Конкурс відбудеться 6.03.2013 р. о 
12.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косі-
ора, 56/1. Документи направляти за по-
штовою адресою: 50051, м. Кривий Ріг, 
а/с 2558, до 1 березня 2013 р. Довідки 
за тел. (056) 404-03-98.

№ 164. Ліквідатор Товариства з обме-
женою відповідальністю сільськогоспо-
дарського підприємства «Южний» Лу-
кашук Микола Васильович, керуючись 
ст. 49 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визна-
ння його банкрутом», оголошує конкурс 
з відбору організатора проведення 
аукціону з продажу майна, що підлягає 
продажу відповідно до Закону України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» 
від 22.12.2011 р. № 4212-VІ. УЧАСНИКАМ 
КОНКУРСУ НЕОБХІДНО НАДАТИ ТАКІ ДО-
КУМЕНТИ: заяву про виконання функцій 
організатора аукціону із зазначенням ві-
домостей про кандидатуру організатора 
аукціону (повне найменування, іденти-
фікаційний код, місцезнаходження юри-
дичної особи, організаційно-правова 
форма, номер телефону та інші засоби 
зв’язку, а також прізвище, ім’я, по бать-
кові та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків особи, яка 
уповноважена представляти юридич-
ну особу у правовідносинах з третіми 
особами і має право вчиняти дії від іме-
ні юридичної особи, у тому числі під-
писувати договори); виписку з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; засвідчені в 
установленому порядку копії установчих 
документів, відповідно до яких заявник 
має право проводити аукціони; довідку, 
підписану керівником юридичної осо-
би, що підтверджує технічні можливос-
ті заявника для забезпечення продажу 
майна шляхом проведення аукціону; до-
відку, підписану керівником юридичної 
особи, що містить перелік проведених 
заявником аукціонів, для підтвердження 
його досвіду у цій сфері не менше трьох 
років; пропозиції щодо суми винагороди 
за проведення аукціону. Конкурс відбу-
деться 6.03.2013 р. о 14.30 за адресою: м. 
Кривий Ріг, вул. Косіора, 56/1. Документи 
направляти за поштовою адресою: 50051, 
м. Кривий Ріг, а/с 2558, до 1 березня 2013 
р. Довідки за тел.: (056) 404-03-98.

№ 165. Арбітражний керуючий, ліквіда-
тор підприємства-банкрута ПП «ЕЛІТ» Лу-
кашук Микола Васильович, керуючись ст. 
49 Закону України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом», оголошує конкурс з від-
бору організатора проведення аукціону з 
продажу цілісного майнового комплексу 
ПП «ЕЛІТ», що підлягає продажу відповід-
но до Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» від 22.12.2011 р.  
№ 4212-VІ. УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ НЕ-
ОБХІДНО НАДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: 
заяву про виконання функцій органі-
затора аукціону із зазначенням відо-
мостей про кандидатуру організатора 
аукціону (повне найменування, іден-
тифікаційний код, місцезнаходження 
фізичної особи-підприємця або юри-
дичної особи, організаційно-правова 
форма, номер телефону та інші засоби 
зв’язку, а також прізвище, ім’я, по бать-
кові та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків особи, яка 
уповноважена представляти юридичну 
особу у правовідносинах з третіми осо-
бами і має право вчиняти дії від імені 
юридичної особи, у тому числі підпи-
сувати договори); виписку з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців; засвідчені в 
установленому порядку копії установчих 
документів, відповідно до яких заявник 
має право проводити аукціони; докази, 
що підтверджують технічні можливос-
ті заявника для забезпечення продажу 
майна шляхом проведення аукціону; до-
кази, що містить перелік проведених за-
явником аукціонів, для підтвердження 
його досвіду у цій сфері не менше трьох 
років; професійне резюме претендентам 
на участь у конкурсі на визначення орга-
нізатора аукціону; пропозиції щодо суми 
винагороди за проведення аукціону. 
Конкурс відбудеться об 11.00, 6.03.2013 
р. за адресою: Дніпропетровська обл., м. 
Кривий Ріг, вул. Косіора, 56/1. Докумен-
ти направляти за поштовою адресою: 
50051, м. Кривий Ріг, а/с 2558, до 1 бе-
резня 2013 року. Довідки за тел. (056) 
404-03-98, E-mail: nbankr@gmail.ru

№ 166. Ліквідатор Комунального жит-
лового підприємство №6 Ньорба Анас-
тасія Валентинівна оголошує конкурс з 
відбору організатора аукціону з прода-
жу майна Комунального житлового під-
приємства №6. Претендентам необхідно 
надати: заяву в довільній формі про ви-
конання функцій організатора аукціону 
із зазначенням повної контактної інфор-
мації, суми винагороди за проведення 
аукціону; виписку з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; належним чином засвідчені 
копії установчих документів; довідки, що 
підтверджують наявність у кандидата ма-
теріально-технічних можливостей, для 
проведення аукціону та стаж проведення 
аукціонів не менше трьох років. Конкурс 
відбудеться 6.03.2013 р. о 9.30 за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 56/1. До-
кументи направляти за адресою: 50065, 
м. Кривий Ріг, а/с 3350. Кінцевий строк 
прийому заявок 1 березня 2013 р. Довід-
ки за тел. (067) 6391514.

№ 167. Арбітражний керуючий, лікві-
датор підприємства-банкрута ТОВ «КЗМО 
Ропчице» Лукашук Микола Васильович, 
керуючись ст. 49 Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», оголо-
шує конкурс з відбору організатора про-
ведення аукціону з продажу цілісного 
майнового комплексу ТОВ «КЗМО Роп-
чице», що підлягає продажу відповід-
но до Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» від 22.12.2011 
р. № 4212-VІ.   УЧАСНИКАМ КОНКУР-
СУ НЕОБХІДНО НАДАТИ ТАКІ ДОКУ-
МЕНТИ: заяву про виконання функцій 
організатора аукціону із зазначенням 
відомостей про кандидатуру організа-
тора аукціону (повне найменування, 
ідентифікаційний код, місцезнаходжен-
ня фізичної особи-підприємця або юри-
дичної особи, організаційно-правова 
форма, номер телефону та інші засо-
би зв’язку, а також прізвище, ім’я, по 
батькові та реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків особи, 
яка уповноважена представляти юри-
дичну особу у правовідносинах з треті-
ми особами і має право вчиняти дії від 
імені юридичної особи, у тому числі під-
писувати договори); виписку з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців; засвідчені в 
установленому порядку копії установчих 

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
13.02.2013                                    м. Кривий Ріг                                                    № 58

Про затвердження звіту про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської 
ради від 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової 
території для власників (орендарів) нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі»

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 
ураховуючи аналіз даних, необхідних для повторного відстеження 
результативності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської 
ради від 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкової території для власників 
(орендарів) нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) 
у м. Кривому Розі»; керуючись Законом України «Про місцеве само-
врядування в Україні», виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити звіт про повторне відстеження результативності дії ре-
гуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 27.12.2011 №435 
«Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкової території для власників (орендарів) нежитлових примі-
щень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі» (додається).

2. Управлінню благоустрою та житлової політики виконкому міської 
ради (Катриченко О.В.):

2.1 спільно з управлінням розвитку підприємництва виконкому 
міської ради, відділом преси та інформації апарату міської ради і ви-
конкому (Рижкова І.О., Косяк Н.М.) забезпечити інформування насе-
лення міста про зміст рішення у визначений чинним законодавством 
України термін;

2.2 здійснювати періодичне відстеження результативності дії ре-
гуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 27.12.2011 
№435 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкової території для власників (орендарів) нежитло-
вих приміщень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі» 
згідно зі ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Вербицького Г.П.

Міський голова Ю.ВІЛКУЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням виконкому міської ради від 13.02.2013 №58
Звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення  

виконкому міської ради від 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання  
будинків і споруд та прибудинкової території для власників (орендарів) нежитлових приміщень  

у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі» 
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність дії якого 

відстежується: рішення виконкому міської ради від 27.12.2011 №435 
«Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкової території для власників (орендарів) нежитлових при-
міщень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі».

2. Виконавець заходів з відстеження: управління благоустрою та 
житлової політики виконкому міської ради.

3. Цілі прийняття акта: установлення тарифів на послуги з утри-
мання будинків і прибудинкових територій до рівня економічно об-
ґрунтованих витрат.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 28.12.2012 до 
28.01.2013.

5. Тип відстеження: повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження: результати від-

стеження отримано управлінням благоустрою та житлової політики 
виконкому міської ради в співпраці з виконкомами районних у місті 
рад шляхом аналізу статистичних даних господарської діяльності під-
приємств – надавачів послуг з утримання будинків і споруд та при-
будинкової території за окремими показниками й звернень власників 

(орендарів) нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках).
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа-

тивність, а також способи одержання даних
Результативність дії регуляторного акта відстежувалася щокварталь-

но управлінням благоустрою та житлової політики виконкому міської 
ради в співпраці з виконкомами районних у місті рад шляхом:

 – аналізу звернень від власників (орендарів) нежитлових приміщень 
у житлових будинках (гуртожитках) та мешканців щодо надання 
роз’яснень методики нарахувань тарифів на послуги з утримання 
будинків і прибудинкових територій;

 – контролю за своєчасним і повним надходженням коштів від 
суб’єктів господарювання, яким надаються послуги з утримання 
будинків і прибудинкових територій;

 – моніторингу своєчасного надходження обов’язкових платежів до 
бюджетів усіх рівнів від підприємств – надавачів послуг з утри-
мання будинків і прибудинкових територій;

 – аналізу кількості виробничих процесів з утримання будинків та 
прибудинкових територій, модернізованих підприємствами – на-
давачами послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

№ 
з/п Показники

Оди-
ниці 
ви-

міру

Період відстеження
аналогічний 

повторному з 
28.06.2011 до 

28.12.2011

базовий з 
28.12.2011

до 
28.06.2012

повторний з 
28.06.2012 

до 
28.12.2012

відхилення 
 в показниках

Кількісні показники

1

Кількість звернень щодо надання роз’яснень методики нарахувань та-
рифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій:

 – власників (орендарів) нежитлових приміщень у житлових будинках 
(гуртожитках);

 – мешканців
шт.

824

68
756

327

23
304

201

12
189

-497/-126

-56/-11
-567/-115

2
Рівень оплати власниками (орендарями) нежитлових приміщень у жит-
лових будинках (гуртожитках), за надані послуги з утримання будинків 
і прибудинкових територій % 94 97 98 +4/+1*

3

Обсяг коштів, що надійшли від сплати податків до бюджетів підпри-
ємствами – надавачами послуг з утримання будинків і прибудинкових 
територій, у тому числі:
 – міського;
 – державного

тис.
грн.

13 616,5
4 665,5
8 951,0

19 063,0
 6 526,6
12 536,4

20 297,4
6 999,1

13 298,3

+6 680,9/ 
+1 234,4

4 Кількість виробничих процесів з утримання будинків і прибудинкових 
територій, модернізованих підприємствами – надавачами послуг шт. 0 2 3 +3/+1

Примітка: *Рівень оплати доводиться до 100%.

№ 
з/п Показники Одиниці 

виміру

Період відстеження
аналогічний 

повторному з 
28.06.2011 до 

28.12.2011

базовий з 
28.12.2011

до 28.06.2012

повторний з 
28.06.2012 до 

28.12.2012

Якісні показники **
1 Своєчасність наданих послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій бали 3 4 4

2 Можливість підприємств – надавачів послуг з утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій виконувати перерахунки за ненадані або надані не в повному обсязі послуги бали 3 4 4

3 Збереження житлового фонду бали 3 3 4
4 Час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог регуляторного акта бали Залишається незмінним

Примітка: **Оцінка якісних показників результативності дії регу-
ляторного акта здійснена за 6-бальною системою, за якою:  6 балів 
– досягнуто у високій мірі результат якісного показника;  5 балів 
– досягнуто на 100% результату якісного показника;  4 бали – до-
сягнуто на 75% результату якісного показника;  3 бали – досягнуто 
на 50% результату якісного показника;  2 бали – досягнуто на 25% 
результату якісного показника;  1 бал – практично не досягнуто 
результату.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до-
сягнення визначених цілей

Уведення в дію існуючих тарифів на послуги з утримання будинку та 
прибудинкової території дозволило підвищити обсяги надання послуг:

 – з ремонту покрівлі. При запланованих на 2012 рік 1 534 будин-
ках (133,2 тис.м2) виконано ремонти покрівель на 1 840 будинках 
(233 тис. м2), що на 75% більше запланованого;

 – з ремонту міжпанельних швів. План 37 тис. погонних метрів, ви-
конано майже 45 тис. (на 22% більше запланованого);

 – із заміни та ремонту внутрішньобудинкових інженерних систем. 
План 28,4 тис. погонних метрів, виконано 32,8 тис. (на 16% більше 
запланованого).

На збільшення обсягів виконання ремонтних робіт впливала модер-
нізація виробничих процесів підприємств – надавачів послуг з утри-
мання будинків і прибудинкових територій.

Кількість звернень мешканців зі скаргами на якість виконаних робіт 
зменшилася в 2012 році у порівнянні з 2011 роком на 32% та стано-
вить 46.

За результатами проведення заходів з відстеження результатив-
ності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 
27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на послуги з утриман-

ня будинків і споруд та прибудинкової території для власників (орен-
дарів) нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) у 
м. Кривому Розі», з метою забезпечення підвищення якості надання 
послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, 
управлінням благоустрою та житлової політики виконкому міської 
ради проведено конкурс на визначення управителів житловими бу-
динками та їх прибудинковими територіями із залученням підпри-
ємств різної форми власності в Тернівському й Жовтневому районах 
міста. Нині проводиться конкурс у Довгинцівському районі.

У Тернівському районі в 2012 році визначено виконавцями послуг з 
утримання житлових будинків та прибудинкових територій комунальне 
підприємство «ЖЕО №14» та товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Уют-2011». У Жовтневому районі – товариства з обмеженою від-
повідальністю «Житлокомцентр», «Уют-2011», «Дом Ком» та приватне 
підприємство «Домініум».

Аналіз показників результативності дії регуляторного акта – рішен-
ня виконкому міської ради від 27.12.2011 №435 «Про встановлення 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової 
території для власників (орендарів) нежитлових приміщень у житлових 
будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі» свідчить, що його необхідно 
залишити без змін у зв’язку з реалізацією цілей, задекларованих при 
прийнятті рішення. А саме: установлено тарифи на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкової території на рівні економічно об-
ґрунтованих витрат.

Питання підвищення якості й своєчасності надання послуг з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкової території, збереження 
житлового фонду потребує подальшої системної роботи.

Керуюча справами виконкому О.ШОВГЕЛЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади: спеціаліста І категорії відділу економіки та промисловості

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра чи спеціаліста, вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи, володіння комп'ютерною технікою та мовою про-
грамування, написання комп'ютерних програм, робота з базами даних.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 днів із дня опублікування оголошення за адресою: 50014, м. Кривий Ріг, вул. Шуру-
пова, 2, кімн. 310.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 50-31-83 (відділ кадрів), 440-32-14 (відділ економіки та промисловості). Закінчення на 10 стор.

Оголошення
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Шановні мешканці  
Тернівського району!

БЕРЕЖІТЬ СВІЙ БУДИНОК 
ТА СВОЄ МАЙНО. 
Оплатіть заборгованість,  
і ви отримаєте гідні умови 
проживання у ньому!

Адміністрація КП «ЖЕО № 14».

№ 169. Дачу в р-не Марьяновки, пос. 
Авангард: 6 сот., 2-эт. домик, хозпострой-
ки, деревья, кустарник, вода по графику. 
Тел. 067-2802868, 26-67-72.

№ 152. Дачно-садовый участок в СТ 
«Единство». Тел. 71-40-17, 098-0825336.

№ 138. Помещение общ. пл. 69 кв.м. 
под магазин, офис в центре Соцгорода, 
выведенное с жилого фонда. Тел. 401-04-
17, 050-3213250.

№ 170. Холодильник 2К «Samsung», 
6 мес. – 2200 грн.; «Alaska», 1 год – 1900 
грн.; мягкий уголок (гостиный) 220х170, 
не разлаживается, 1 год – 1950 грн. Тел. 
097-7566925.

№ 183. 2 кровати полуторные, 
полированные, темные, пр-во Румынии, 
б/у, перины – 2 шт., полуторные, новые. 
Тел. 64-28-33.

№ 171. КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ на 
НКГОКе (ПОД ТРУБОЙ). ЕСТЬ СВЕТ, 
ЯМА, ЭСТАКАДА В КООПЕРАТИВЕ. Тел. 
098-5642732.

№ 61. Гараж на «Сухой Балке», кооп. 
«Горняк», кирпичный, без ямы. Тел. 067-
1393095, 405-91-02.

№ 62. «Волгу-31029», один хозяин. Тел. 
096-7697610.

№ 30. Маршрутку. Тел. 067-7215757.
№ 133. Отличные металлические бочки 

200 л с крышками – 100 грн., медогонку 
оцинкованную, липу не обрезную, трубы 
разные, квадрат 14, машинку швейную 
ножную – 350 грн. Тел. 067-1219609.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 067-
5581550.

№ 1. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, іно-
марку, «Славуту», «Таврію», мікроавтобус. 
Дорого. Тел. 50-22-74, 067-9209037.

№ 124. ПОСТІЙНО КУПУЄМО МЕД. 
РОЗРАХУНОК ВІДРАЗУ. Тел. 067-
9210634, 067-9243057, 066-8271468.

№ 172. Тимчасове посвідчення офіцера 
запасу на ім’я Чорного Сергія Андрійови-
ча вважати недійсним.

№ 173. Студентський квиток № 04-334 
(ЗЗЕМ 04-4), виданий Криворізьким тех-
нічним університетом 10.11.2004 р. на 
ім’я Слугарьової Євгенії Олександрівни, 
вважати недійсним.

№ 174. Пенсійне посвідчення на ім’я 
Арістархової Наталії Вікторівни вважати 
недійсним.

№ 175. Свідоцтво дитини з багатодітної 
сім’ї на ім’я Гриценко Ярослави Вадимів-
ни вважати недійсним.

№ 176. Диплом спеціаліста СК № 
37769115, виданий Одеською національ-
ною юридичною академією на ім’я Базіра 
Станіслава Станіславовича, вважати не-
дійсним.

№ 177. Ліцензійну картку на тран-
спортний засіб ХАЗ 3230.02, державний 
номер АЕ37-24АЕ, на ім’я ПП Кухар Ніни 
Михайлівни вважати недійсною.

№ 186. Єдиний квиток № 5482, вида-
ний 26.12.2003 р. Центрально-Міським 
відділом освіти на ім’я Григоришина Ан-
дрія Івановича 2.10.1997 р.н., вважати не-
дійсним.

№ 10. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 13. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-85, 
097-7795606. Дешево.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 64. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, МИКРОВОЛНОВОК, ТV, КОФЕ-
МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 440-18-10.

№ 109. Металеві двері та грати за 
1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 098-
3871377.

№ 184. Изготовление металлоизде-
лий промышленного, строительного, 
бытового назначения. Мех. обработка. 
Антикоррозиостойкие и химически 
стойкие покрытия. Тел. 401-04-17, 050-
3213250.

№ 139. Изготовим ворота въездные 
(в т.ч. откатные), ограждения, решет-
ки, двери с накладками МДФ, предметы 
интерьера (кровати, каминные наборы 
и др.). Горячая ковка. Арки и двери 
межкомнатные под любой размер. Тел. 
401-04-17, 050-3213250.

№ 178. Перевезу мебель и др. Услу-
ги грузчиков. Недорого. Тел. 401-31-05, 
067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША ФИРМА 
МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ВЕСЬ 
СПЕКТР УСЛУГ, в КОТОРОМ НУЖДА-
ЕТСЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ 
по ГОРОДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕ-
ЛАМ! ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРО-
ДУ БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 401-
39-01, Звоните, не пожалеете!

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; ДЕТСКИЕ; 
ПРИХОЖИЕ и МНОГО ДРУГОЙ ИНТЕ-
РЕСНОЙ МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО ГАРАН-
ТИРУЕМ! ЗВОНИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! 
Тел. 096-8296577, 410-04-00.

№ 112. Ремонт и установка бойлеров, 
колонок, котлов, стиральных машин, 
счетчиков тепла, воды; замена труб. 
Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 18. Врезка замков, утепление, об-
шивка дверей, балконов, лоджий плас-
тиком. Тел. 401-35-15, 098-2413969, 65-
98-52.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН 
без мусора на дому. Новые технологии. 
Договор, гарантия, качество! Тел. 404-
91-04, 098-6585254.

№ 31. Спил деревьев бензопилами (с 
автовышкой). Порезка, вывоз, корчевка. 
Продаю дрова круглогодично. Тел. 098-
6929955.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, вывоз, 
корчевка, обрезка кустов. Тел. 097-
0341978.

№ 87. Ручная чистка сливных ям и ка-
нализации. Тел. 097-3406107.

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки с 1.01.2013 по 31.12.2013. 
Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 098-
0421494.

№ 74. Школа кроя и шитья. Сайт: 
www.liza.dp.ua

Срочно требуется на работу мастер 
(инвалид) по крою и шитью. Глубоко по-
рядочная, со стажем работы 8 лет. Ул. 
Тухачевского, 63-3. Тел. 65-34-25, 096-
4973273.

№ 25. Куплю гараж. Тел. 401-39-19, 
067-7659992.

№ 2. Радиошкола ОСОУ прово-
дит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. Се-
кретарь руководителя (делопро-
изв., ПК). 4. Радиомеханик по ремон-
ту цвет. ТВ. 5. Электрогазосварщик. 6. 
Электромонтер. 7. Машинист холо-
дильного оборудования. Адреса: ул. 
Телевизионная, 10 (ост. «Автовокзал»), 
тел. 71-23-84, 067-6386564. Филиал: ул. 
Щорса, 35 (ост. «Пл. Толстого»), тел. 36-
33-10. Лиц. МО Украины № 582911.

Різне
19 лютого 2008 року 
відійшов у Вічність

5 років світлої пам’яті

ТІМЧЕНКО  
Анатолій  
Петрович

Вчитель з великої літери, незмінний дирек-
тор Криворізького науково-технічного мета-
лургійного ліцею № 81 впродовж багатьох 
років. Усі, хто знав Анатолія Петровича, із за-
хопленням згадують його нестримний ентузі-
азм, безмежну любов до дітей, до справи, якій 
він віддав себе до кінця. Його любили учні та 
батьки, цінували вчителі, дослухались до його 
думки колеги-депутати. Втрату нічим не мож-
на заповнити, але вдячна пам’ять колег і вихо-
ванців залишиться навічно з Вами, Анатолію 
Петровичу! Світлу і Вічну пам’ять покійному 
та співчуття родині висловлює педагогічний, 
учнівський, батьківський колективи і проф-
спілка Криворізького науково-технічного ме-
талургійного ліцею № 81.

К р и в о р і з ь к а 
міська організація 
Народного Руху 
України глибоко 
сумує з приводу 
важкої втрати – 
смерті колишньо-
го голови Народ-
ного Руху України, 
екс-міністра за-
кордонних справ

УДОВЕНКА 
Геннадія Йосиповича

та висловлює щире співчуття сестрі 
Вікторії Йосипівні Бондаренко, Ма-
лєєву Сергію Володимировичу, внуч-
ці Марині, правнуку Дмитру, а також 
всім рідним та близьким покійного.

Вічна йому пам’ять.

Памяти

Павла  
Николаевича  

ЗАЙЦЕВА
Семья с прискор-

бием извещает, что 
14 февраля 2008 г. 
на 32-ом году жизни 
скончался Павел Ни-

колаевич Зайцев. Память о Павле будет 
вечно жить в сердцах близких, друзей 
и коллег. Будем всегда помнить его как 
очень доброго, отзывчивого, справед-
ливого человека, замечательного сына 
и отца. Его отличали неизменные внима-
ние и уважение к людям, честность и ум. 
Он пользовался высоким авторитетом 
у всех коллег на работе (ПАТ «Арселор-
Миттал Кривой Рог» ЦРЭО-1).

Пусть земля ему будет пухом и веч-
ная, светлая память.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообл
енерго» повідомляють,  що для проведення ремонтних робіт 
в період з 25.02.2013 р. по 01.03.2013 р.   можливі тимчасові  (з 
9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
Батьківщіни, 105-129; 106-130,  Промислова, 101-125; 74-94,  Лобачевського, 53-97; 88-132,  2-38,   Південна, 93-109; 118-132,  
Чаплигіна, 93-125; 98-132,  Ковровська, 102-128; 105-131;  Сагайдачного, 1-27; 2-28,  Чигоріна, 31-9а,  Кузнецова, 13-15,  Кас-
пійська, 3; 5; 6,  Поперечна, 1; 2,  Гафури, 1;  2;  2а;  3;  6;  7;  9;  12; 13;  23-28,  Карельська, 1;  3;  3А;  5;  7;  9;  11;  11а;  13;  14-37,  
Петриківська, 11а-65; 14-42а; 6а,  Достоєвського, 1-37; 18-60,  Іванівська.4; 8; 22-24; 26-46,  Кириленка.29; 35,  62-114,  Малоар-
хангельська 9а;  7а; 4а; 25-51; 26-50, 113-155,   Я.Купали 27-51; 20-44; 59-2; 48-50; 55, 110а-162;  113-161,  Літке, 43; 15-41; 12б-46; 
54а; 42а, 122-136; 113-129,  Самарська, 1-37,  Серпуховська, 1-12,  Магнітогорська,  29;  31;  33;  32;  34;  36;  35;  38;  40;  42;  37;  39,  41; 
44; 46; 48; 43; 45; 47; 50; 51а,  Тольятті, 15,  Світлогірська,  87,  Шепетівська, 68-110; 65-109; 88,  Заньковецької, 74-108; 73-107,  Щоголева, 
41-47; 32-44; 35,  Південна, 11-39а;  26-52а; 24,  Блінова, 2-34; 1-21,  Гашека, 2-26; 30-38; 1-23; 26б; 28; 28б; 30а,  Тіпанова, 2-22; 1-11,  
Батуринська, 87,  Вінницька, 5-51; 4-64,  Бурятська, 1-19; 2-20,  Веселопільська, 15а,  Вечірньокутська, 2-50,  Пензенська, 46,  Киреленка, 
40-62; 39-67; 15; 1-13; 2-38; 1-37,  Шепетовська, 1-63; 2-66;  Щоголєва, 1-33; 2-28,  Вернадського, 92-128; 67-123а,  Башкирська, 19-23;  
20;  22,  Заньковецької, 1-71;  2-38-72,  Пастера, 14-26; 15-25; 3-13; 4-10; 91,  Нестерова, 1-91; 2-52,  Дишинського, 47-61,  Калінінградська, 
14-21а,  Футбольна, 2-48; 50; 1-65,  Софіївська, 2-6; 12-34; 38; 1-37а;  Вакуленчука, 2-42;  1-47,  Пухова, 1-16,  Каширська, 1-20,  Квіткова, 
6-12,  Брестська, 1-10,  Проскурівська, 1а-1-21,  2-34,  Володимирівська, 87-127,  122-156,  Колійна, 26, 6-52, 60-68, 1а-63, 24,  
Койнаша, 1,  Грозненська, 2-40а,  1-31,   Болотникова, 2-22, 1-23, 42,   Ульбріхта, 2-4, 1-5,   Серафимовича, 224-280, 286, 282,  пров. 
Зразковий, 4-8,  вул. Удальцова, 1-3, 2-12,  Середня школа № 88,  насосна,  котельня,  вул. Тесленка, 18, 20, 22, 24,   Балакіна, 
3-9,  Магазин № 19 по вул. Тесленка,  Ульянівська, 1; 2; 3; 4;  Обнорського, 1-9; 6-52;  Володимирівська, 156; 160; 162а; 184а; 129-
145; 162-180; 137а; 139а; 141а; 141б-145а;  Попова, 107-131а; 118-136; 137,  Разенкова, 87-111; 82-100,  Комунарна, 117б-137; 
106-128; 128а,  Сільскогосподарська, 131-159, 148-178; 146,  Софіївська, 81,  Проскурівська, 25-51; 36-64; 38а-62а, 31а; 39б; 53а,  
Койнаша, 2; 4; 14а,  Колійна, 54-58,  Грабовського,  1-9; 4,   Щербака,  Сальська,  Совхозна,  Сковороди, 1-21,  Цандера, 1-9; 10-16.

Просимо  вибачення  за викликані незручності.

До уваги мешканців  
м. Кривого Рогу

Торгово-розважальний комплекс «Солнечная Галерея» ПрАТ 
«УКРПАНГРУП», розташований за адресою: пл. 30-річчя Пере-
моги, 1, м. Кривий Ріг, має наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин при експлуатації топкової. В результаті 
обстеження джерела викиду з наступним розрахунком кількості 
забруднюючих речовин встановлено, що від цього джерела в ат-
мосферне повітря надходить 2 найменування найбільш поширених 
забруднюючих речовин: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид 
азоту) в кількості 0,699 т/рік, оксид вуглецю – 0,798 т/рік, в загальній 
кількості 1,497 т/рік. Загальна кількість забруднюючих речовин, які 
викидаються в атмосферне повітря, складає 1,497 т/рік.

ПрАТ «УКРПАНГРУП» зобов’язується дотримуватись природо-
охоронного законодавства при експлуатації джерел викидів за-
бруднюючих речовин.

З питаннями та побажаннями про наміри ПрАТ «УКРПАНГРУП» отри-
мати дозвіл на викиди можна звертатись до управління екології викон-
кому Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 
1, тел. (0564) 74-56-41, 92-13-63.

 Чотирнадцятого 
лютого на 84-му році 
обірвалося життя 

СУШКА  
Тараса  

Григоровича,
ветерана Вели-

кої Вітчизняної ві-
йни, чудової люди-
ни, доля якої тісно 
пов’язана з Кривим 
Рогом, з його сього-
денням та минулим.

Сушко Тарас Григорович народився 6 січня 
1930 року в с. Лозуватка, Криворізького райо-
ну, Дніпропетровської обл. Свою трудову ді-
яльність розпочав в 1955 році, після закінчен-
ня Криворізького гірничорудного інституту, 
на рудниках Кривбасу, де пройшов усі щаблі 
службової кар’єри від гірничого майстра до 
начальника дільниці.

В 1965 році Тарас Григорович був обраний 
другим, а потім першим секретарем Жовтне-
вого райкому Комуністичної партії України. 
Під його керівництвом в Жовтневому райо-
ні відбулося чимало значних змін в соціаль-
но-економічному розвитку. За його безпо-
середньою участю та ініціативою створено 
меморіальний комплекс загиблим воїнам в 
роки Великої Вітчизняної війни, меморіал за-
хисникам Кресівської греблі, сквер по вулиці 
Шурупова.

За вмілим керівництвом, належним спри-
янням і контролем з боку першого секретаря 
райкому партії Сушка Т.Г. у визначені строки 
будувалися і вводилися в експлуатацію про-
мислові підприємства: «Дизельний завод», 
«Електрозавод», навчальні і лікувальні закла-
ди: міська лікарня № 9, середні школи №№ 3, 
49, 86, 111, 112, школа-інтернат № 2.

 В 1975 році Сушко Т.Г. був обраний І секре-
тарем Саксаганського райкому партії. За час 
його роботи на цій посаді в Саксаганському 
районі була облаштована зона відпочинку на 
річці Саксагань, збудована стоматологічна 
поліклініка № 4, кінотеатр «Олімп».

 Сушко Т.Г. завжди піклувався про людей, з 
якими працював, задля яких жив. Під його ке-
рівництвом для робітників об’єднання «Крив-
басрудоремонт» був збудований санаторій-
профілакторій.

 Чотири скликання поспіль Сушко Т.Г. оби-
рався депутатом Криворізької міської ради. З 
відповідальністю ставився до покладених на 
нього громадських обов’язків, вирішував со-
ціальні проблеми виборців.

 За активну трудову діяльність на благо і 
процвітання економіки міста Сушка Т.Г. було 
нагороджено орденом Трудового Червоного 
Прапора, медаллю «За доблесну працю», на-
грудним знаком «За заслуги перед містом» ІІІ, 
ІІ ступенів.

 Людина широкої ерудиції, високої куль-
тури і такту, Тарас Григорович користувався 
великою повагою усіх, кому довелося з ним 
спілкуватися. Він був втіленням справжнього 
життєлюба, таким його запам’ятають усі , хто 
добре знав його привітне обличчя, вогник в 
очах і дружню посмішку.

 Виконком Жовтневої районної ради та ра-
йонна рада ветеранів глибоко сумують з при-
воду смерті чудової людини, справжнього па-
тріота та висловлюють щире співчуття рідним 
та близьким покійного.

 Світла пам’ять про Тараса Григоровича 
Сушка  назавжди залишиться в серцях криво-
ріжців.

Саксаганська районна у місті рада 
та її виконавчий комітет глибоко су-
мують з приводу смерті першого се-
кретаря Саксаганського районного 
комітету Комуністичної партії України 
у 1975 – 1980 роках 

СУШКА Тараса Григоровича 
Світла пам'ять про мудрого керів-

ника та порядну і щиру людину за-
вжди житиме в серцях мешканців ра-
йону та колег по роботі.

Висловлюємо щире співчуття рід-
ним і близьким покійного.

Криворізька міська рада та її 
виконком висловлюють глибоке 
співчуття й скорботу з приводу 
смерті 

СУШКА  
Тараса Григоровича,
 голови первинної організації 

ветеранів об’єднання «Кривбас-
рудоремонт».

Тарас Григорович народився 
на Криворіжжі. Після закінчення 
Криворізького гірничорудного 
інституту розпочав трудову ді-
яльність гірничим майстром. 
Був начальником дільниці рудо-
управління ім. Ілліча, гірничим 
майстром кар’єру та секретарем 
парткому Північного гірничо-
збагачувального комбінату. Оби-
рався на посаду першого секре-
таря райкому Компартії України 
Жовтневого та Саксаганського ра-
йонів міста. Був одним із засно-
вників Саксаганського району.

Довгий час Тарас Григорович 
працював генеральним дирек-
тором об’єднання «Кривбасру-
доремонт», де після виходу на 
пенсію й до теперішнього часу 
очолював ветеранську організа-
цію. Тарас Григорович Сушко за-
вжди використовував будь-яку 
можливість допомагати людям, 
віддавав їм часточку своєї душі. 
Його толерантність і щирість за-
вжди приваблювали людей.

 За життя ми знали Тараса 
Григоровича як людину чесну, 
добропорядну, толерантну, ці-
леспрямовану, віддану справі, 
справжнього патріота. На всіх 
посадах його завжди вирізняли 
такі риси, як порядність, добро-
зичливість, виваженість, висо-
кий професіоналізм. Він завжди 
користувався повагою колег і 
був людиною авторитетною, до 
думки якої завжди прислухали-
ся. Ділився з молоддю набутим 
життєвим досвідом, виховав чи-
мало відомих керівників.

Трудова діяльність Тараса 
Григоровича відзначена дер-
жавними нагородами: орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
Жовтневої Революції, Знак По-
шани, а також – Почесною гра-
мотою Президії Верховної Ради 
УРСР. Нагороджений відзнакою 
виконкому Криворізької місь-
кої ради – нагрудним знаком 
«За заслуги перед містом» ІІІ і ІІ 
ступенів, заохочувальною від-
знакою Дніпропетровської об-
ласної державної адміністрації 
– пам’ятна медаль «За вагомий 
внесок у розвиток Дніпропе-
тровської області».

Світла пам’ять про Тараса 
Григоровича Сушка назавжди 
збережеться у пам’яті мешкан-
ців Кривого Рогу. Висловлюємо 
щирі співчуття близьким і рід-
ним покійного, поділяємо гіркий 
біль утрати.

Виконком Криворізької  
міської ради

№ 24. Снимем квартиру. Тел. 410-01-
77, 097-4810162.

№ 146. Комунальному закладу «Кри-
ворізька міська лікарня № 7» Дніпропе-
тровської обласної ради на постійну ро-
боту запрошуються: лікар-терапевт – на 
посаду завідуючого терапевтичним від-
діленням; лікар-патологоанатом; лікар 
ультразвукової діагностики. Звертатися 
за тел. (0564) 38-32-54, приймальня гол. 
лікаря, 38-46-24, відділ кадрів.

№ 179. 10 февраля 2013 года в город-
ской общественной организации «Рус-

ская община Кривого Рога» состоялось 
отчетно-выборное собрание. Председа-
телем «Русской общины Кривого Рога» 
избран член Национального союза жур-
налистов Украины Туренко Григорий Гри-
горьевич.

№ 182. 22 лютого 2013 року о 14.00 в 
КЗ «Міський центр здоров’я», що знахо-
диться за адресою: вул. Орджонікідзе, 
2, відбудеться засідання міської галузе-
вої ради підприємців з питань охорони 
здоров’я.

№ 65. Помощь в трудоустройстве. Тел. 
067-7835074.

№ 157. Требуется водитель на 203 
маршрут. Тел.: 096-527-08-81.

№ 116. Нужен консультант-диспетчер. 
Тел. 096-4128990.

№ 119. Работа. Помощник администра-
тора. Тел. 066-7182005.

№ 118. Требуется диспетчер. Возможно 
без о/р. Тел. 096-7714297.

№ 180. Требуется оператор входящих 
звонков. Доход 2500+%. Запись на собе-
седование. Тел. 095-0569218.

№ 181. Работа для активных пенсио-
неров. Оплата еженедельно. Тел. 067-
1552226.

№ 147. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-КОН-
СУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-1169608.

№ 148. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИ-
СЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 067-5865108.

№ 154. Помощь в трудоустройстве. Тел. 
067-7835074.

№ 185. СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ-
НИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Тел. 098-7894818.



Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №13 (21338)
Вівторок, 19 лютого 2013 року10

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,543 1065,0673

УкрСиббанк 809,00 26,30 1070,00
814,00 27,10 1096,00

ПриватБанк 810,00 26,60 1072,00
814,00 27,30 1100,00

Промінвест-
банк

809,70 26,50 1073,00
814,40 27,20 1095,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 26,20 1060,00
814,00 27,20 1105,00

Форум 810,00 26,60 1060,00
814,00 27,30 1096,00

Південком-
банк

811,00 26,00 1070,00
814,00 27,00 1098,00

Укрексім-
банк

810,00 26,40 1070,00
813,50 27,00 1089,00

станом на 18.02.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Курси валют

СПІВПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 4 5561.00
4 181 172.00
3 3624 14.00
2 26846 6.00

номер розіграшу 1238 
виграшні номери 16.02.2013 

джек-пот 10 100 000
7 11 16 17 24 30

ДЖЕК ПОТ 
наступного 
розіграшу 
10 200 000  гривень

Лотерея

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

0:00 2 3
3:00 2 3
6:00 2 3
9:00 2 3

12:00 2 2
15:00 2 2
18:00 2 2
21:00 2 2

  19.02.2013  20.02.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
19-20 лютого

Магнітні бурі
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За лаштунками

документів, відповідно до яких заявник 
має право проводити аукціони; докази, 
що підтверджують технічні можливос-
ті заявника для забезпечення продажу 
майна шляхом проведення аукціону; до-
кази, що містить перелік проведених за-
явником аукціонів, для підтвердження 
його досвіду у цій сфері не менше трьох 
років; професійне резюме претенден-
там на участь у конкурсі на визначення 
організатора аукціону; пропозиції щодо 
суми винагороди за проведення аукціо-
ну. Конкурс відбудеться о 15.30 6.03.2013 
р. за адресою: Дніпропетровська обл., м. 
Кривий Ріг, вул. Косіора, 56/1. Докумен-
ти направляти за поштовою адресою: 
50051, м. Кривий Ріг, а/с 2558 до 1 бе-
резня 2013 року. Довідки за тел. (056) 
404-03-98, E-mail: nbankr@gmail.ru

№ 168. Ліквідатор Товариства з обме-
женою відповідальністю «Стройсервіс-
КР»  Марченко Яна Василівна, керуючись 
ст. 49 ЗУ «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його 
банкрутом», оголошує конкурс з відбо-
ру організатора проведення аукціону з 
продажу цілісного майнового комплексу 
ТОВ «Стройсервіс-КР», що підлягає про-
дажу відповідно до Закону України «Про 
відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» від 
22.12.2011 р. № 4212-VІ. УЧАСНИКАМ 
КОНКУРСУ НЕОБХІДНО НАДАТИ ТАКІ 
ДОКУМЕНТИ: заяву про виконання функ-
цій організатора аукціону із зазначенням 
відомостей про кандидатуру організато-
ра аукціону (повне найменування, іден-
тифікаційний код, місцезнаходження 
юридичної особи, організаційно-право-
ва форма, номер телефону та інші засоби 
зв’язку,а також прізвище, ім’я, по батькові 
та реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків особи, яка уповно-
важена представляти юридичну особу 
у правовідносинах з третіми особами і 
має право вчиняти дії від імені юридич-
ної особи, у тому числі підписувати до-
говори); виписку з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; засвідчені в установлено-
му порядку копії установчих документів, 
відповідно до яких заявник має право 
проводити аукціони; довідку, підписану 
керівником юридичної особи, що під-

тверджує технічні можливості заявника 
для забезпечення продажу майна шля-
хом проведення аукціону; довідку, під-
писану керівником юридичної особи, що 
містить перелік проведених заявником 
аукціонів, для підтвердження його досвіду 
у цій сфері не менше трьох років; пропози-
ції щодо суми винагороди за проведення 
аукціону. Конкурс відбудеться 6.03.2013 р. 
о 14.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косі-
ора, 56/1. Документи направляти за по-
штовою адресою: 50051, м. Кривий Ріг, 
а/с 2558,  до 1 березня 2013 р. Довідки 
за тел. (056) 404-03-98.

№ 160. Ліквідатор КП «Термоізоляція» 
№ 45 Ньорба Анастасія Валентинівна ого-
лошує конкурс з відбору організатора 
аукціону з продажу майна КП «Термо-
ізоляція» № 45. Претендентам необхідно 
надати: заяву в довільній формі про вико-
нання функцій організатора аукціону із за-
значенням повної контактної інформації, 
суми винагороди за проведення аукціону; 
виписку з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців; належним чином засвідчені копії 
установчих документів; довідки, що під-
тверджують наявність у кандидата ма-
теріально-технічних можливостей, для 
проведення аукціону та стаж проведення 
аукціонів не менше трьох років. Конкурс 
відбудеться 6.03.2013 р. об 11.30 за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 56/1. До-
кументи направляти за адресою: 50065, 
м. Кривий Ріг, а/с 3350. Кінцевий строк 
прийому заявок – 1 березня 2013 р. До-
відки за тел. (067) 6391514.

№ 159. Ліквідатор СПД Фізичної осо-
би-підприємця Козлової О.О., Лукашук 
Микола Васильович, керуючись ст. 49 ЗУ 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом», 
оголошує конкурс з відбору організатора 
проведення аукціону з продажу цілісного 
майнового комплексу СПД ФОП Козло-
вої О.О., що підлягає продажу відповід-
но до Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» від 22.12.2011р. 
№ 4212-VІ. УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ НЕ-
ОБХІДНО НАДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: за-
яву про виконання функцій організато-
ра аукціону із зазначенням відомостей 
про кандидатуру організатора аукціону 

(повне найменування, ідентифікацій-
ний код, місце знаходження юридичної 
особи,організаційно-правова форма, но-
мер телефону та інші засоби зв’язку, а та-
кож прізвище, ім’я, по батькові та реєстра-
ційний номер облікової картки платника 
податків особи, яка уповноважена пред-
ставляти юридичну особу у правовідноси-
нах з третіми особами і має право вчиняти 
дії від імені юридичної особи, у тому числі 
підписувати договори); виписку з Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців; засвідчені в 
установленому порядку копії установчих 
документів, відповідно до яких заявник має 
право проводити аукціони; довідку, під-
писану керівником юридичної особи, що 
підтверджує технічні можливості заявника 
для забезпечення продажу майна шляхом 
проведення аукціону; довідку, підписану 
керівником юридичної особи, що містить 
перелік проведених заявником аукціо-
нів, для підтвердження його досвіду у цій 
сфері не менше трьох років; пропозиції 
щодо суми винагороди за проведення 
аукціону. Конкурс відбудеться 6.03.2013 
р. о 12.30 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 
Косіора, 56/1. Документи направляти 
за поштовою адресою: 50051, м. Кри-
вий Ріг, а/с 2558  до 1 березня 2013 р. 
Довідки за тел. (056) 404-03-98.

№ 161. Ліквідатор ТОВ «Красний двір» 
Ньорба Анастасія Валентинівна оголо-
шує конкурс з відбору організатора 
аукціону з продажу майна ТОВ «Красний 
двір». Претендентам необхідно надати: 
заяву в довільній формі про виконання 
функцій організатора аукціону із зазна-
ченням повної контактної інформації, 
суми винагороди за проведення аукці-
ону; виписку з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; належним чином засвідчені 
копії установчих документів; довідки, що 
підтверджують наявність у кандидата ма-
теріально-технічних можливостей, для 
проведення аукціону та стаж проведення 
аукціонів не менше трьох років. Конкурс 
відбудеться 6.03.2013р. о 10.30 за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 56/1. До-
кументи направляти за адресою: 50065, 
м. Кривий Ріг, а/с 3350. Кінцевий строк 
прийому заявок 1 березня 2013 р. Довід-
ки за тел. (067) 6391514.

№ 162. Арбітражний керуючий, ліквіда-
тор підприємства банкрута ВАТ «Підстеп-
нянський завод будівельних матеріалів» 
Лукашук Микола Васильович, керуючись 
ст. 49 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом», оголошує кон-
курс з відбору організатора проведення 
аукціону з продажу цілісного майнового 
комплексу ВАТ «Підстепнянський завод 
будівельних матеріалів», що підлягає 
продажу відповідно до Закону України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» 
від 22.12.2011 р. № 4212-VІ.  УЧАСНИКАМ 
КОНКУРСУ НЕОБХІДНО НАДАТИ ТАКІ 
ДОКУМЕНТИ: заяву про виконання функ-
цій організатора аукціону із зазначенням 
відомостей про кандидатуру організато-
ра аукціону (повне найменування, іден-
тифікаційний код, місце знаходження 
фізичної особи-підприємця або юридич-
ної особи, організаційно-правова форма, 
номер телефону та інші засоби зв’язку, а 
також прізвище, ім’я, по батькові та реє-
страційний номер облікової картки плат-
ника податків особи, яка уповноважена 
представляти юридичну особу у право-
відносинах з третіми особами і має пра-
во вчиняти дії від імені юридичної осо-
би, у тому числі підписувати договори); 
виписку з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців; засвідчені в установленому поряд-
ку копії установчих документів, відповід-
но до яких заявник має право проводити 
аукціони; докази, що підтверджують тех-
нічні можливості заявника для забезпе-
чення продажу майна шляхом проведен-
ня аукціону; докази, що містить перелік 
проведених заявником аукціонів, для 
підтвердження його досвіду у цій сфері 
не менше трьох років; професійне резю-
ме претендентам на участь в конкурсі на 
визначення організатора аукціону; про-
позиції щодо суми винагороди за про-
ведення аукціону. Конкурс відбудеться о 
15.00, 6.03.2013 р. за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 
56/1. Документи направляти за пошто-
вою адресою: 50051, м. Кривий Ріг, а/с 
2558 до 1 березня 2013 року. Довідки 
за тел. (056) 404-03-98, E-mail: nbankr@
gmail.ru

Не претендуючи на велику драма-
тургію, задорновська історія піднімає 
багато складних питань. І це – не тіль-
ки тема подружньої вірності. Перш за 
все, у п’єсі лунає проблема самотності 
вдвох. Та й, як не дивно, самотності 
взагалі. Наївна дівчина збирається 
продати автомобіль, квартиру і все, 
що в неї є, щоб «викупити» чоловіка 
із законного шлюбу. Дотепна і мудра 

Олена, зі свого боку, не минає нагоди 
поторгуватися, з чого виникає багато 
комічних ситуацій і влучних жартів. 
Зокрема, тоді, коли Оксана пропонує 
Олені потенційного кавалера взамін 
на чоловіка: «Він не хоче одружувати-
ся, доки його не охопить велике палке 
почуття». – «А ви думаєте, до мене 
його охопить велике й палке почут-
тя?» – «Імідж! Квартира! Двісті тисяч! 
Звичайно, охопить!» 

Дізнавшись про те, що за його пер-
сону йдуть торги, герой Смирнитсько-
го Андрій намагається збити собі ціну, 
доводячи, мовляв, що не такий він уже 
й хороший. Врешті, виявляється, що 
насправді ніхто нікому не потрібен: у 
молоденької Оксани є запасний варі-
ант, а Олена, з якою об’єднують рівно 
двадцять років спільного життя і яка 
всіма силами намагалася бути «жін-
кою його життя», розчаровується й 
сама поривається піти… А Андрій… Ну 
що Андрій? Він уже й сам розуміє: всі 
доводи, які він наводив, щоб «збити 

ціну», – чиста правда.
Незважаючи на те, що дія 

весь час відбувається в од-
ній кімнаті протягом одного 
вечора, вистава проходить 
на одному подиху. Не поза-
здриш тільки акторам, яким 
майже півтори години по-
трібно безперервно перебу-
вати перед глядачем. Бігати, 
сваритися, міркувати, мирити 
й миритися, ба навіть плака-
ти, словом, жити. І в цьому, 

мабуть, і є вищий пілотаж. Невідомо, 
чи були на очах у Галини Польських 
сльози, але в те, що в розв’язці спекта-
клю вона дійсно заплакала, повірили, 
здається, усі. 

П’єса, яка спочатку називалася 
«Остання спроба», – один із перших 
кроків Задорнова в драматургії. Свого 
часу, віддаючи своє творіння в руки 
режисерки Ольги Шведової, яка впер-
ше оживила Оксану, Олену та Андрія 
на сцені російського театру «О’кей!», 
драматург дав добро робити з текстом 
що завгодно. Своїм режисерським 
правом «змінити крій» скористалися і 
тут. Деякі моменти прибрали, а кінців-
ку зробили милою та оптимістичною. 
На відміну від кіношної Олени, котра 
обіцяє знайти чоловікові іншу кохан-
ку, яка заплатить більше, Олена Галини 
Польських стає м’якою, вразливою, у 
ній майже не залишається місця для 
іронії. Мабуть, тому, що всю її героїня 
вже вилила протягом вистави, а може, 
тому, що – просто жінка.

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Погода
Ср.20.02

-5...-4°С     0°С
Південно-східний, 1-4 м/сек

Чт.21.02
-5...-4°С     -1...+1°С

Південно-східний, 2-4 м/сек

Посміхніться
Новини Челябінська. «А тепер хо-

роші новини. Сьогодні вранці близько 
двохсот тисяч челябінців нарешті 
встигли загадати бажання».

***
Як передають з Челябінська, 

особливо постраждали від ме-
теоритів вітрини магазинів з по-
бутовою технікою та мобільними 
телефонами.

 Закінчення. Початок на 1 стор.  
«Двісті тисяч за оце?»
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