ВЛАДУ - РАДАМ!

ГОРОДИЩЕ
14 січня 2011 року

№1 (52)

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

На сесії

ЗАТВЕРДЖЕНО БЮДЖЕТ
ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО ВИКОНАННЯ
12 січня відбулась четверта сесія міської
ради, на якій визначились основоположні
засади господарської діяльності на 2011 рік.
Зокрема, були прийняті рішення про місцеві
податки і збори (доповідала головний бухгалтер міської ради Лариса Трохименко), про
ставки земельного податку для громадян та
суб'єктів господарської діяльності, про
затвердження розміру плати за земельні
ділянки в адмінмежах міської ради (доповідав заступник міського голови Микола Скалига), про міський бюджет (доповідала економіст міської ради Олена Лебедь). Деякі з
означених рішень публікуються у цьому
номері газети.
Про план роботи міської ради на І півріччя
інформував секретар міської ради Андрій
Оверченко. Також він запропонував для
затвердження текст програми соціальноекономічного розвитку «Будуємо нове Городище» на 2011-2015 роки, яка за назвою і по
суті співзвучна з відповідною обласною програмою. Це обумовлено необхідністю координації дій та об'єднання зусиль владної вертикалі. Серед першочергових заходів на 2011
рік – реконструкція водозабору для водозабезпечення м.Городища (водозабірні свердловини, напірний трубопровід, резервуар
чистої води) та реконструкція каналізаційної

мережі по вул.Гагаріна. Відповідальними
виконавцями цих робіт є управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Городищенська райдержадміністрація та виконком міської ради.
Про затвердження штатних розписів працівників закладів освіти (міські ДНЗ),
закладів культури (МЦКТ) та апарату управління міської ради інформував спеціаліст
виконкому міської ради Анатолій Вибрик.
Про затвердження кандидатури Анатолія
Вибрика на посаду керуючого справами
виконкому міської ради інформував міський
голова Володимир Мирошник. Після позитивного вирішення цього питання Анатолія
Вибрика було включено до складу виконкому.
Про фінансово-економічну діяльність КП
«Комунальник» звітували економіст Валентина Дяченко та його директор Валерій Трохименко. Згідно з рішенням сесії буде створено депутатську робочу групу для запровадження кардинальних змін з метою оптимізації роботи «Комунальника».
На сесії розглянуто й інші питання, прийнято відповідні рішення.
Вів сесію міський голова Володимир
Мирошник.

Додаток № 2 до рішення сесії
б) діяльність з надання платних побутоГородищенської міської ради від 12 січня вих послуг за переліком, визначеним Каб2010 року №4 - 1/VI “Про місцеві
інетом Міністрів України;
податки і збори на 2011 рік”
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім провеПОЛОЖЕННЯ
Про місцеві податки і збори, дення державних грошових лотерей).
Ставка збору за провадження торгоякі встановлені на території
вельної
діяльності та діяльності з надання
Городищенської міської
платних
послуг встановлюється сільськиради з 1 січня 2011 року.
ми, селищними та міськими радами (далі у
цьому пункті – органами місцевого самовЄДИНИЙ ПОДАТОК
Спрощена система оподаткування, рядування) з розрахунку на календарний
обліку та звітності запроваджується для місяць у відповідному розмірі від
таких суб'єктів малого підприємництва як мінімальної заробітної плати, установлефізичні особи, які здійснюють підприє- ної законом на 1 січня календарного року
мницьку діяльність без створення юридич- (далі – мінімальна заробітна плата), визнаної особи і у трудових відносинах з якими, ченому цим пунктом, з урахуванням
включаючи членів їх сімей, протягом року місцезнаходження пункту продажу товарів
перебуває не більше 10 осіб та обсяг вируч- та асортименту товарів, пункту з надання
ки яких від реалізації продукції (товарів, платних послуг та виду платних послуг.
Ставка збору за провадження торгоробіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис.
вельної діяльності (крім провадження торгривень.
Суб'єкти малого підприємництва – говельної діяльності нафтопродуктами,
фізичні особи мають право самостійно скрапленим та стиснутим газом із застосуобрати спосіб оподаткування доходів за ванням пістолетних паливно-роздавальєдиним податком шляхом отримання них колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних
свідоцтва про сплату єдиного податку.
автозаправних станціях, заправних пунСтавка єдиного податку для суб'єктів
малого підприємництва – фізичних осіб ктах) та діяльності з надання платних
встановлюється місцевими радами за послуг встановлюється в розмірі 0,17
місцем їх державної реєстрації залежно від розміру мінімальної заробітної плати, що
виду діяльності і не може становити менше становить 160,00грн.
Ставка збору за провадження торго20 гривень та більше 200 гривень на місяць
вельної діяльності нафтопродуктами,
(додаток №3).
скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автоЗБІР ЗА ПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ
ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ заправних станціях, заправних пунктах
Платниками збору є суб'єкти господа- встановлюється в розмірі 0,4 розміру
рювання (юридичні особи та фізичні особи мінімальної заробітної плати, що стано– підприємці), їх відокремлені підрозділи, вить 376,00 грн.
Ставка збору за здійснення діяльності у
які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять сфері розваг на квартал становить:
•для використання грального автомата
такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах про- (грального автомата "кран-машина",
грального автомата, на якому проводяться
дажу товарів;

ПРО МІСЦЕВІ
ПОДАТКИ І ЗБОРИ
Відповідно до вимог розділу ХІІ
Податкового кодексу України” від
02.12.2010 року № 2755-УІ , ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997
року № 280/97-ВР, Указ Президента
України від 28 червня 1999 року
№746/99 „Про внесення змін до
Указу Президента України від 3
липня 1998 року №727 ”Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва”, ДКМУ „Про прибутковий
податок з громадян” №13-92 від
26.12.1992року, Закону України “Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005 року
№ 2806-ІУ, Указу Президента України “Про усунення обмежень , що
стримують розвиток підприємницької діяльності” від 03.02.1998 р. №
79/98, розглянувши пропозиції
постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, економічного
розвитку з метою забезпечення надходжень до міського бюджету

торії Городищенської міської ради
(додаток №1):
1) єдиний податок ;
2) збір за провадження деяких
видів підприємницької діяльності;
3) збір за місця для паркування
транспортних засобів;
4) фіксований податок.
2. Затвердити положення “Про
місцеві податки і збори на 2011 рік (
додаток №2 ).
3. Іноземні громадяни і юридичні та особи без громадянства
сплачують місцеві податки і збори ,
встановлені п.1 цього рішення , на
рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо
інше не передбачено міжнародними
договорами, які набрали силу закону.
4. Визнати таким, що втратило
чинність, рішення міської ради №372/V від 20 травня 2010 року “Про
місцеві податки і збори “ на 2010 рік .
5. Контроль за виконанням
рішення покласти на постійну
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: комісію Городищенської міської
1. Встановити на 2011 рік види ради з питань планування бюджету,
місцевих податків і зборів на тери- фінансів, економічного розвитку.

Додаток № 1 до рішення сесії Городищенської міської ради
від 12 січня 2010 року №4 - 1/VI

Про види місцевих податків і зборів на 2011 рік,
які справляються до бюджету Городищенської
міської ради
1. Єдиний податок.
2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
3. Збір за місця для паркування транспортних засобів.
4. Фіксований податок.

дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) – розмір мінімальної заробітної плати, що становить 941,00 грн.
•для використання гральних жолобів
(доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети
або без них, – розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку), що становить 1882,00 грн.
•для використання столів для більярда,
що вводяться в дію за допомогою жетона,
монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних
аматорських змагань, – розмір мінімальної
заробітної плати за кожний стіл для більярда, що становить 941,00 грн.
•для проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне
місце, що становить 941,00 грн.
ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
1. Платниками збору є ( назва юридичні
особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з
рішенням сільської, селищної або міської
ради організовують та провадять
діяльність із забезпечення паркування
транспортних засобів на майданчиках для
платного паркування та спеціально відведених автостоянках).
2. Об'єктом оподаткування є земельні
ділянки, розташовані за адресою: м.Городище, вул. Миру; м. Городище, вул. Проектна.
3. Базою оподаткування є площа
земельної ділянки в розмірі 10 кв.м відведена для паркування одного транспортного засобу.
4. Ставка збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів
у розмірі 0,40 грн. за 1 квадратний метр

площі земельної ділянки, відведеної для
організації та провадження такої діяльності.
5. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа
(включно) кожного місяця (у лютому до 28
(29) включно). Остаточна сума збору,
обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з
урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10
днів після закінчення граничного терміну
подання податкової звітності.
6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
7. Податкова звітність по збору за
місця для паркування транспортних
засобів подається до ДПІ у Городищенськму районі протягом 40 календарних
днів після закінчення звітного кварталу
ФІКСОВАНИЙ ПОДАТОК
Платниками є громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування
доходів, одержаних від цієї діяльності, за
фіксованим розміром податку (фіксований
податок) шляхом придбання патенту за
умови, якщо кількість осіб, які перебувають
у трудових відносинах з таким громадянином - платником податку, включаючи
членів його сім'ї, які беруть участь у
підприємницькій діяльності, не перевищує
п'яти.
Приватний підприємець здійснює
підприємницьку діяльність з продажу
товарів і надання супутніх такому продажу
послуг на території ринку.
Затвердити на 2011 рік ставки
фіксованого податку для суб'єктів господарської діяльності – фізичних осіб які
провадять торгівельну діяльність на
ринку за один місяць в сумі 100 грн.
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ГОРОДИЩЕ

ДОДАТОК №3 ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЕНІ НА
ТЕРИТОРІЇ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З 1 СІЧНЯ 2011 РОКУ.
Діючі
ставки
єдиного
податку
протягом
2011
року
в грн.
по місту

Про ставки земельного податку на 2011 рік
для суб’єктів господарської діяльності
в адміністративних межах
Городищенської міської ради

Про ставки земельного податку на 2011 рік
для громадян в адміністративних межах
Городищенської міської ради.

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розділу
Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, XIII Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2756- VI, Земельного кодексу України
розділу XIII Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2756- VI, Земельного кодексу
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
України
1. Затвердити ставки земельного податку у відсотках від грошової оцінки на 2011 рік
для громадян в межах та за межами міста:
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
рілля 0,1%;
1. Затвердити ставку земельного податку на 2011 рік для суб’єктів господарської
сіножаті 0,1%;
діяльності в межах населеного пункту в розмірі 1% від грошової оцінки земель з урахупасовища 0,1%;
ванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2010 рік.
багаторічні насадження 0,03%;
2. Затвердити ставку земельного податку на 2011 рік для суб’єктів господарської
житловий фонд (під будівлями)0,03%
діяльності за межами населеного пункту від грошової оцінки 1га ріллі по області:
2. При розрахунку ставки земельного податку враховувати коефіцієнт індексації нор- за сільськогосподарські угіддя:
мативної грошової оцінки на 2010 рік.
•
рілля – 0,1%
3. Справляння земельного податку проводити у встановлені терміни відповідно
•
сіножаті – 0,1%
вимог чинного законодавства.
•
пасовища – 0,1%
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 20 травня 2010 року
№37-7/V.
•
багаторічні насадження – 0,03%
- за несільськогосподарські землі:
•
землі, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв’язку
Про затвердження розміру орендної плати за
та іншого призначення – 5%
земельні ділянки в адмінмежах Городищенської
•
землі залізничного транспорту, військових формувань, утворених
відповідно до законів України, крім Збройних Сил України
міської ради (в межах населеного пункту)
та Державної прикордонної служби України, крім земель
на 2011 рік.
військових сільгосппідприємств – 0,02%
Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розділу
•
земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях
XIII Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2756- VI, Закону України “Про оцінку
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історикоземель”, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.95р. №213 “Про Методику нормакультурного призначення – 5%
тивної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
•
при нецільовому використанні землі – 5%
пунктів” та №783 від 15.05.00р “Про проведення індексації грошової оцінки земель”,
3. Затвердити розмір земельного податку на 2011 рік за використання земель вод- наказу Держкомзему України”, згідно з “Порядком нормативної грошової оцінки земель
ного фонду:
сільськогосподарського призначення та населених пунктів”, у відповідності до норматив3.1. Для товарного вирощування риби в межах населеного пункту в розмірі 25% від но- грошової оцінки земель міста Городище та села Набоків
ставки земельного податку;
3.2. Для товарного вирощування риби за межами населеного пункту в розмірі 0,3%
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
від нормативної горошової оцінки 1га ріллі по області.
1. Встановити розмір річної орендної плати для суб’єктів господарської діяльності
4. При розрахунку ставки земельного податку враховувати коефіцієнт індексації за земельні ділянки:
нормативної грошової оцінки на 2010 рік.
1.1. Залежно від площі земельної ділянки:
5. Справляння земельного податку проводити в установленому законом поряд•
від 1м2 до 100 м2 – 12% їх нормативно грошової оцінки;
ку.
•
від 101м2 до 1000 м2 – 8% їх нормативно грошової оцінки;
6. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 20 травня 2010
року №37-8/V.
Продовження на 3-й стор.
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•
від 1001м до 5000 м – 6% їх нормативно грошової оцінки;
•
від 5001м2 до 40000 м2 – 5% їх нормативно грошової оцінки;
•
від 40001м2 та більше – 4% їх нормативно грошової оцінки;
1.2.Для земель водного фонду наданих для виробництва рибної продукції встановити
розмір орендної плати 1% від нормативної грошової оцінки.
1.2.1.
Для земель зайнятих під чагарниками, сіножатями, пасовищами встановити
розмір орендної плати 1,5% від нормативної грошової оцінки.
1.3. Для будівництва інженерних мереж на час будівництва встановити плату в розмірі
земельного податку.
2. Встановити розмір орендної плати для громадян за земельні ділянки %:
•
рілля –
0,3;
•
сіножаті –
0,3;
•
пасовища –
0,3;
•
багаторічні насадження –
0,3;
•
житлофонд –
0,1;
•
індивідуальні гаражі –
10.
3. При розрахунку розміру орендної плати враховувати коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки на 2010 рік.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 20 травня 2010 року
№37-9/V.

Про затвердження розміру орендної плати за оренду
земель, які знаходяться в адмінмежах Городищенської
міської ради
(за межами населеного пункту) на 2011 рік
Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розділу XIII
Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2756- VI, Закону України “Про оцінку земель”, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.95р. №213 “Про Методику нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” та №783 від
15.05.00р “Про проведення індексації грошової оцінки земель”, наказу Держкомзему України”,
згідно “Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та
населених пунктів”, у відповідності до нормативно- грошової оцінки земель міста Городище та
села Набоків
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розмір орендної плати за використання земель сільськогосподарського призначення
для суб’єктів господарської діяльності на один рік за 1 гектарвід нормативної грошової оцінки
одного гектара ріллі по області:
• рілля – 4,0%
• сіножаті – 1,5%
• пасовища – 1,5%
• багаторічні насадження – 1,5%
• малопродуктивні землі (рілля) – 1,5%
• гідроспоруди, болото, прибережна смуга – 5% (при визначенні в документації)
• чагарники – 3%
• під водою для вирощування риби – 5%
• господарські двори – 5,0%
• польові шляхи – 0,5%
• земельні ділянки та земельні частки (паї) – 4% (від грошової оцінки 1 незатребуваного і непереоформленого паю).
1.1. За земельні ділянки несільськогосподарського призначення 12% від нормативногрошової оцінки 1га ріллі по області.
1.2. При розрахунку розміру орендної плати враховувати коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки на 2010 рік.
2. Встановити розмір орендної плати для громадян за земельні ділянки: грн. за 1га:
• рілля – 600,00;
• сіножаті – 300,00;
• пасовища – 200,00;
• житловий фонд – 700,00.
3. Для будівництва інженерних мереж на час будівництва встановити плату в розмірі
земельного податку.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 20 травня 2010 року
№37-10/V.

ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2011 РІК
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про
Державний бюджет України на 2011 рік”, керуючись ст.ст.26, 61 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.142, 143 Конституції України
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік в
сумі 7480127грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 6305127грн.,
спеціального фонду бюджету 1175000грн., у тому числі бюджету розвитку
775000грн. (додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у
сумі 7480127грн., у т.ч. обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі
6305127грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1175000грн. за
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).
3. Установити профіцит міського бюджету в сумі 40000грн., в тому числі
загального фонду міського бюджету у сумі 40000грн., напрямком використання
якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) (додаток №6).
4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі
40000грн., джерелом покриття якого визначити: надходження коштів із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 40000грн.
(додаток №6).
5. Встановити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів
міського бюджету в сумі 4000грн.
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2011 рік:
дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 1336099грн.
7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим
бюджетам (коштів, що передаються до міського бюджету) здійснюється шляхом
застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до
загального фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету) згідно
із додатком №4 до цього рішення.
8. Затвердити перелік об'єктів (додаток №7), фінансування яких буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код 1120);
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
- забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
- трансферти населенню (код 1340);
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (1320)
10. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1239368грн.
(додаток №8).
11. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків
за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити
ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної
установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

«БУДУЄМО НОВЕ ГОРОДИЩЕ»
З ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ, РОЗРОБЛЕНОЇ ГОРОДИЩЕНСЬКОЮ
МІСЬКОЮ РАДОЮ НА 2011-2015 РОКИ
На даний час у м. Городищі має
місце складна економічна та соціальна ситуація, передусім у сфері формування і функціонування ринку
праці, поліпшення якості громадських послуг, які надаються населенню, та життєвого рівня людей. Для
виходу на якісно вищий рівень
соціально-економічних показників
необхідно реалістично оцінити тенденції розвитку і наявні можливості,
налагодити дієву співпрацю влади з
бізнесом і наукою, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства, з метою забезпечення науковотехнічного поступу на інноваційноінвестиційній основі.
Програма є комплексним і координуючим документом у системі
місцевих програм, вона поєднала у
собі основні заходи на 2011-2015
роки, спрямовані на посилення
соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та малозабезпечених сімей,
подолання безробіття і корупції,
підтримку молоді, вирішення проблем житлово-комунального господарства.
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Джерелами її фінансування є
• Приведення технічного
бюджети усіх рівнів і кошти суб'єктів стану доріг до належного рівня.
господарювання усіх форм власності
• Проведення капітального
та видів діяльності.
ремонту та реконструкція гідротехнічних споруд на р.Вільшанка .
• Участь у розробці та реалОсновні
ізації
державної екологічної програнапрями роботи
ми «Чистий Дніпро».
на 2011-2015 роки
• Впорядкування міського
• Активне сприяння форму- сміттєзвалища та системи вивозу
ванню вільної, соціально орієнтова- сміття у місті.
ної ринкової економіки та підприє• Виконання програми «Питмницької діяльності суб'єктів госпо- на вода Черкащини».
дарювання, які беруть участь у реал• Облаштування спортивних
ізації соціальних та інфраструктурних та дитячих майданчиків.
проектів в місті.
• Забезпечення підвозу дітей
• Ефективне використання
до
навчальних
закладів.
бюджетних коштів, комунального
• Упорядкування об'єктів,
майна, земельного фонду як базової
пов'язних з родиною Гулаківоснови розвитку громади.
Артемовських,
Іваном Ле, мемор• Співпраця з органами правопорядку. Реальна підтримка гро- іальних комплексів та солдатських
мадських формувань з метою охоро- поховань, кладовищ.
• Розширення території
ни громадського порядку.
• Подолання тенденцій вис- місцевих ринків.
• Продовження робіт з упонаження виробничої інфраструктури, зниження рівня корупції та тіньо- рядкування території урочища Татарка з перспективою створення паркового сектору економіки.
• Реконструкція систем водо- вої зони, організація благоустрою
постачання та водовідведення міста. парків та скверів на території міста.

ДО УВАГИ
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
посадовими особами
Городищенської міської ради

Прийом проводиться в приміщенні
адміністративної будівлі міської ради за
адресою м.Городище, вул.Грушевського,11.
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З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ПОЧАВСЯ РІК, ПІШЛИ НОВИНИ
У Городищі майже всі один одному
куми. Такий висновок зробила обласна
газета “Нова Доба” (№ 4). Варто гукнути
на вулиці: ”Здрастуйте, куме!", як обернеться кожен другий! Адже чоловік хрестив дитину в одних, дружина в інших,
через одних кумів підтримують добрі стосунки з іншими… Жодного разу не відмовився бути хрещений батьком городищанин Андрій Биба. Переконаний, що коли
кличуть в куми – це вияв особливої поваги
і довіри. Тому завжди відповідає
взаємністю. Загалом у нього 6 хрещеників
– 4 хлопчики і 2 дівчинки. Його перший
хрещеник вже має власну сім'ю і дитину.
Так що тепер Андрій Биба не тільки хрещений батько, а й хрещений дід!
Молодим батькам він радить брати в
куми людей старших за себе, які вже знайшли своє місце в житті. Так дитина матиме
хороший приклад для наслідування. Тобто, вибирайте не для себе кумів з якими
можна буде поїхати на шашлики, а відповідальних хрещених батьків для дитини. З
історії ми знаємо, що заможні цукровиробники Симиренки охоче ставали хрещеними батьками для дітей своїх працівників та місцевих селян.
Тільки шкода, що зараз втрачається традиція ”носити вечерю”. Коли на Різдво
діти самостійно приходили до хрещених,
приносили домашні пиріжки, читали
віршик, отримували гроші… Тепер батьки
беруть дітей в машину, скуповуються в
магазині, їдуть вітати кумів, починається
застілля… Усе, як прийшли гості на Новий
рік чи на День народження. А Різдвяні
свята – це особливі дні для спілкування
хрещених батьків з хрещениками.
Як цінний експонат донедавна зберігалася більш як метрова дровеняка в хірПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

ургічному відділенні Центральної районної лікарні Городища, – повідомив тижневик ”Прес-Центр” (№ 1). Це був фрагмент
лати від огорожі, яким, ніби шампуром,
проткнуло водія "КАМАЗА", що потрапив у
серйозну аварію. Було це у 1986 році. Випадок був, ніби у фільмах жахів. У жахливу
аварію потрапили біля Млієва двоє
жителів села Ірдинь. Вони мчали
"КАМАЗОМ", були дуже п'яні. Не впоравшись із керуванням, врізалися в огорожу.
Від сильного удару чоловіків викинуло з
кабіни. Один отримав травми внутрішніх
органів, зокрема легень. Іншого наскрізь
проштрикнуло міцною дерев'яною
латою. Там огорожу будував лісник, тож
матеріал був добротний. Лата увійшла з
одного боку живота і вийшла з іншого!
Однак цей чоловік не знепритомнів. Притримуючи руками 3-метрову лату, яка волочилася по землі, він пройшов кілька
десятків метрів до заправки. Там попросив пилку, щоб відрізати зайву частину
лати. Відпиляли якраз стільки, щоб він
помістився в "швидку допомогу". Коли
обох постраждалих привезли до районної
лікарні, проштриткнутий наскрізь чоловік
сам вийшов з машини. Однією рукою він
притримував дерев'яний цурпалок, що
стирчав з живота, а іншою допомагав триматися на ногах товаришу! У кабіні
"КАМАЗА" була домашня кішка, то в аварії
вона загинула. А людям лікарі урятували
життя. Шматок лати видалили. Просто
диво, що вона не розірвала кишківник і не
пошкодила внутрішні органи. Звичайно,
було сильне запалення – перитоніт. Проте
чоловік вижив. Хоч так говорити не етично, але його врятувало сильне сп'яніння.
Велика доза алкоголю зменшила відчуття
болю, інакше він міг померти від больового шоку.

ТА К С І Ц І Л О Д О Б О В О
ТЕ Л . 2-22-83

Сергій (097) 556-51-05 Леонід (097) 182-67-90
Геннадій (067) 986-34-68

будинок у м.Городище,
вул.Котовського,22 (центр), усі зручн.,
газифік., усі надв.спор., зем.діл. 15 сот.
Т. 2-11-80, 0 (93) 189-84-25, 0 (95) 76613-85.
будинок у м.Городище,
вул.Крупської, 66, усі зручн., усі
надв.спор., газифік., зем.діл. 6 сот. Т.
0 (234) 2-40-13, 0 (67) 973-61-02.
будинок у м Городище,
вул.1Травня,45 (центр), газ - до
будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0
(96) 695-99-21.
будинок у м.Городище,
ПРОДАМ
вул.1Травня, 61, газифік., усі
недобудований будинок у
надв.спор., зем.діл. 15 сот. Т. 2-04-89,
м.Городище, вул.Радянська,39. 5000
0 (67) 665-02-96.
у.о. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
будинок у м Городище,
½ будинку в м.Городище (недале
ковід центра міста), зем.діл. 10 сот. до вул.1Травня,242, усі надв. спор., зем.
діл. 36 сот., вихід до берега річки
р.Вільшанки; під забудову, красиве
Вільшанки. Т. 2-40-64, 0 (97) 227-64місце для дачі. Т. 0 (93) 519-04-47.
63.
¾ будинку в м.Городище,
будинок у м.Городище,
вул.Чапаєва,69, заг. пл. 90 м.кв.,
вул.Чапаєва,37, 4 кімн., 8х12, під
гараж, крин., сарай, погріб, двір 10
залізом, облиц. плиткою, усі надв.
сот., зем. діл. 20 сот., є можливість
спор., великий підвал, крин., зем. діл.
газифікації. Т. 2-32-92, 0 (96) 695-9920 сот., можл. підвести газ. Т. 2-04-45.
62.
будинок у м.Городище,
будинок у м.Городище (р-н залізн.
вул.Чапаєва,40, на 2 входи, усі надв.
вокзалу), усі надв. спор., газифік.,
спор., зем. діл. 30 сот. Т. 2-23-72.
приватизований. Т. 0 (96) 375-63-66.
будинок у м.Городище,
будинок (старий) у м.Городище,
вул.Чапаєва,134, усі надв. спор., зем.
пров.Вільямса,3, 7х9, усі надв. спор.,
діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 618-71-04.
газ. - до буд., приватиз. зем. діл. 11
сот.; поряд автобусна зупинка,
ЗДАМ
магазин. Т. 2-00-76 (після 18.00).
½ будинку в м.Городище,
будинок у м.Городище, вул.Героїв вул.Чапаєва, 40. Т. 2-23-72.
Чорнобиля,111, усі зручн., газиф., усі
надв.спор., зем.діл. 15 сот. 17000 у.о.
Т. 2-07-56, 0 (50) 331-08-80.
ПРОДАМ
будинок у м.Городище,
квартира 3-кімн. у м.Городище,
вул.О.Кошового, газиф., усі надв.
спор., тел., зем. діл. 24 сот. 15000 у.о. усі зручн., лічильники на всі види
Т. 2-40-19, 0 (67) 452-48-64, 0 (93) 553- послуг. Т. 2-22-42, 0 (96) 265-75-33.
03-31.
будинок у м.Городище,
вул.Лисенка,6, газиф., усі надв. спор.,
ПРОДАМ
зем. діл. 10 сот. Т. 2-21-05.
земельна ділянка 14 сот. в
будинок у м.Городище, вул.Рози
м.Городище (центр). Т. 0 (67) 474-14Люксембург,15, заг.пл. 105 кв.м., у
39.
трьохквартирному будинку, газиф., усі
земельна ділянка 12 сот. в
зручн. 18000 євро. Т. 0 (97) 796-02-78, м.Городище, вул.Шмідта – під
0 (96) 246-41-57.
забудову, є погріб, цоколь, недалеко
будинок у м.Городище,
ліс, річка, вул. газ. Т. 0 (97) 284-24-23.
пров.Разіна,4 (поруч бару «Світлана»)
усі зручн., усі надв. спор. Т. 0 (96) 30490-19.
ПРОДАМ
будинок у м.Городище, вул.Нова,7
МОСКВИЧ 2140, 86 р.в., червоний,
(центр), обкл. плиткою, газ, парове
капремонт двигуна і кузова, КПП опал., усі надв. спор., погріб під
ВАЗ, ходова нова, «волгівські» тяги,
будинком, зем. діл. 16 сот. 100000
фаркоп, підкрилки нові, нове лобове
грн., торг. Т. 0 (67) 985-76-88.
скло і шини; відм. стан. 10000 грн. Т. 0
будинок у м.Городище,
вул.Нова,12, усі надв. спор., вул. газ., (96) 223-85-52.
автогрейдер ДЗ-99, мотор, СМД.
зем.діл. 49 сот. 5000 у.о. Т. 0 (93) 16110000 у.о. Т. 0 (67) 474-14-39.
15-33.

ПРИМІЩЕННЯ

КУПЛЮ
контейнер в м.Городище, з місцем
на Базарній площі. Т. 0 (67) 988-15-06.
ПРОДАМ
магазин-кафе (діючий) у
м.Городище (р-н газ. господ.), заг. пл.
200 м.кв., газ, 3 фази, водопровід, зем.
діл. 6 сот. 50000 у.о. Т. 2-46-24, 0 (67)
594-75-73.

БУДИНКИ

КВАРТИРИ

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

ТРАНСПОРТ

Городищенські правоохоронці нарешті
знайшли відповідь на давнє питання: по
чім опій для народу? Про це повідомив
відділ зв'язків з громадськістю УМВС
України в Черкаській області. Працівники
міліції затримали чоловіка, який за 110
гривень збув 2 мл ацетильованого опію.
Зловмисник – місцевий житель, йому 36
років, ніде непрацює, раніше судимий за
ч.1 ст.122 КК України (навмисне середньої
тяжкості тілесне ушкодження). В скоєнні
останніх протиправних дій він зізнався,
речові докази вилучено. Вирішується
питання про порушення кримінальної
справи.
Головне управління МНС України в
Черкаській області повідомило, як 3 січня
виникла пожежа в житловому будинку у
Городищі по вулиці Панфілова. На момент
прибуття пожежників вогонь охопив горище будинку. Тільки завдяки оперативним
діям рятувальників й сусідів, які активно
кинулися допомагати, пожежу вдалося
ліквідувати та не допустити, щоб вогонь
перекинувся на розташовану поруч надвірну споруду. Як з'ясувалося пізніше, того
вечора сім'я зібралася біля телевізора.
Дивний тріск та запах їдкого диму насторожив власників помешкання, коли
вогонь вже панував на горищі. Язики
полум'я з-під даху та тріск шиферу підняв
на ноги всіх сусідів, які до приїзду вогнеборців намагалися стримати вогонь. Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю по
всій площі будинку, 1 тонну зерна та
домашні речі. Збитки складають 20 тисяч
гривень. На думку фахівців, причиною
пожежі стало порушення правил монтажу
електропроводки на вводі в житловий
будинок.
Володимир ЧОС

трактор ЮМЗ-6, 90 р.в. Т. 0 (96)
340-54-96.
трактор ЮМЗ-6, 94 р.в. Т. 0 (96)
340-54-96.

важіль ручного гальма ГАЗ-5153, б/к. 30 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0
(93) 707-60-63.
важіль перемикання коробки
передач ГАЗ-51-52, б/к. 40 грн. Т. 0
(66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
паливний бак, 125 л, ЗІЛ-130В,
ПРОДАМ
б/к. 150 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93)
гідровакуумний підсилювач
707-60-63.
гальм ГАЗ-53 в зборі. 100 грн. Т. 0
продольна рульова тяга ГАЗ-51,
(66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
глушники ГАЗ-51, 52, б/к. 100 грн. б/к. 80 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93)
707-60-63.
Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
підресорники ГАЗ-53, б/к, 2 шт.
задній міст ГАЗ-53 після
капремонту. 1000 грн. Т. 0 (66) 932-03- 100 грн./шт. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93)
40, 0 (93) 707-60-63.
707-60-63.
заливна горловина до паливного
бака ГАЗ-51-53, б/к. 20 грн. Т. 0 (66)
932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
ПРОДАМ
двигун ГАЗ-52. 800 грн. Т. 0 (66)
вугілля. Т. 2-07-56.
932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
каністри металеві, у добр.стані, 20
документи на екскаватор
л. 100 грн./шт. Т. 0 (66) 932-03-40, 0
КАРПАТЕЦЬ. 2000 грн. Т. 0 (67) 470(93) 707-60-63.
90-02.
сіно, берегове, зелене, пахуче. Т.
ВАЗ 2106 - по запчастинах. Т. 0
(0 (98) 299-76-19, 0 (97) 667-0
(97) 152-04-11.
двигун ВАЗ 2103 після
капремонту. 2000 грн., торг. Т. 0 (97)
152-04-11.
На роботу потрібні продавцідвигун VW Golf АБО Audi 80, 1,6
моноінжектор. 3000 грн. Т. 0 (67) 470- консультанти. Т. 0 (97) 506-73-31, 0
(63) 805-51-05.
90-02.
Потрібен продавець у
кришки пічки обігрівача кабіни
ГАЗ-52-53. 10 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, продуктовий магазин (центр).
Заробітна плата від 2000 грн. Т. 0 (97)
0 (93) 707-60-63.
корінний лист, б/к, Москвич-407 і 062-50-90, 0 (67) 932-71-20.
ТОВ «Техніка і технології»
412. 70 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93)
запрошує на роботу менеджера з
707-60-63.
продажу с/г техніки у м.Городищі. Т. 0
корінний лист № 1 ГАЗ-51-52,
передній. 100 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, (67) 510-15-67.
ТОВ «Фаворит-Інвест» запрошує
0 (93) 707-60-63.
на роботу продавця-касира у
корінний лист задньої ресори
м.Городище. Т. 0 (67) 982-07-75.
ГАЗ-51, 52. 120 грн. Т. 0 (66) 932-0340, 0 (93) 707-60-63.
коробка відбору потужності з
Розпиловка дров, обрізка дерев
насосом в зборі, б/к. 200 грн. Т. 0 (66) бензопилою. Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
83.
ККП-ГАЗ-51 після капремонту. 500
грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-6063.
лист № 2 передньої ресори ГАЗКУПЛЮ
51, 51, новий. 80 грн. Т. 0 (66) 932-03ВРХ, телята, коні, дорізи. Т. 0
40, 0 (93) 707-60-63.
(67) 283-05-02.
серьга ГАЗ-51, б/к. 20 грн. Т. 0
ПРОДАМ
(66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
корова, чорно-ряба, 6 міс.
стріла до екскаватора
тільності 3 телям. Т. 0 (98) 870-28-04.
КАРПАТЕЦЬ, в зборі. 8000 грн. Т. 0
(67) 470-90-02.
радіатор маслений ЗІЛ-130, б/к.
У магазині «Живчик» (овочі, на
50 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707при базарній площі) загублені гроші,
60-63.
гаманець з грошима і ще восени – нові
ресори в зборі Москвич-412, б/к.
100 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707- розкладні граблі. Звертатись до
продавця.
60-63.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
США оголосили про випуск
першої партії американских долларів російською мовою.

J

J

J

1 січня, продуктовий магазин.
Вранці в магазині взагалі нікого не було… потім потяглись діти
з записками.

J

J

J

Дівчина:
– Тепер, як порядний чоловік,
ти зобов'язаний зі мною одружитись!!!
– Але ж між нами ще нічого не
було!!!
– Так, але ти вже БАЧИВ
МЕНЕ БЕЗ МАКІЯЖУ!

J

J

J

Х о ч ет е б у т и к о р и с н и м
суспільству? Хочете, щоб дівчата
бігали за вами і зазивно махали
рукою? Хочете, щоб вас із нетерпінням чекали в будь-який час і
в будь-яку погоду? АТП-17147 запрошує на роботу водіїв!

J

J

J

Тільки жінка може одночасно
стверджувати, що ти рідкісна сволота, і наполягати на тому, щоб ти
одружився з нею, як порядна людина.

J

J

J

П'ятирічна донька питає:
– Тату, що таке секс?
Батько, ретельно добираючи
слова, намагається в міру її розуміння пояснити. Вона слухає
певний час, а потім перебиває:
– Тату! "Секс" англійською –
це "шість".

J

J

J

За статистикою 70% жінок
не піддаються гіпнозу і тільки 30%
– гіпнотизеру.

J

J

J

Хочеш знати, що таке сімейне життя?
Уяви, що у тебе швидкісний,
безоплатний, безлімітний інтернет, але відкривається тільки один сайт.

J

J

J

Якщо виховувати дітей батогом і пряником, то вони виростуть
в синцях і жирними.

J

J

J

Справжня свобода слова –
це коли писати на огорожах і
стінах туалетів уже в принципі і нема про що…

J

J

J

Успіх, як жінка. Якщо за нею
не бігати, вона образиться і сама
прийде.

