iльне
Вс лово

Çì³íèìî æèòòÿ íà êðàùå!
Дорогі олександрійці!
Щиро вітаю вас з Днем міста!

Олександрія – місто з особливим колоритом, традиціями і славною історією. Його основним багатством є
люди, які своєю самовідданою працею, долаючи проблеми
сьогодення, роблять свій вклад у справу розбудови рідного краю, нашої незалежної України. Це свято об‘єднує усіх жителів в одну велику родину, дозволяє переконатися серед яких чудових людей ми живемо та надихає нас на нові досягнення.
Бажаю місту економічного зростання та успішності, процвітання і стрімкого
розвитку у сучасному європейському напрямку. Нехай квітує місто в успіхах своїх жителів і радісних посмішках дітей! Бажаю Вам міцного здоров'я, натхнення й
творчого підходу до виконання будь-якої справи. Ідіть завжди вперед - до нових
вершин та звершень! Хай квітне наше рідне місто ! Хай панують мир, добробут,
суспільна злагода, взаємна повага та довіра.
З Днем народження, рідне місто!
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Дорогі
олександрійці!

Від імені міської ради, її виконавчого комітету та від себе особисто щиро вітаю Вас з Днем міста!
Сьогодні наша чарівна та неповторна Олександрія відзначає 272-й
День народження. Цього дня ми почуваємося іменинниками, а наші серця наповнює приємне хвилювання,
радість та гордість за місто, яке стало нашою затишною домівкою.
Це свято для всіх тих, хто тут народився і виріс, хто приїхав
колись, щоб залишитися назавжди у місті з особливим колоритом, традиціями і славною історією. По всьому світу розкидала
доля олександрійців, але всі вони бережно зберігають у своїх
серцях ніжність і любов до рідного міста.
Сьогодні Олександрія – це комфортне місто для проживання
з розвинутою інфраструктурою, яке, незважаючи на усі політичні
та економічні складнощі сьогодення, розвивається, оновлюється
та живе своїм багатогранним життям.
Усі ці зміни стають можливими завдяки спільним зусиллям
єдиної команди влади – влади та громади. Разом ми з Вами, дорогі земляки, здолали вже багато перешкод та впевнено рухаємося вперед до більш вагомих результатів і спільної мети.
Окрема вдячність нашим сивочолим ветеранам, які усе своє
життя присвятили рідному місту, а також молоді, яка сьогодні
бере активну участь у його житті. Від вас, молодого покоління, залежить майбутнє нашої рідної Олександрії.
Дорогі земляки! Щиро вітаю вас з Днем міста! З нагоди свята бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, натхнення, родинного затишку та успіхів у всіх починаннях. Хай мир, добробут,
суспільна злагода, взаємна повага та довіра панують у нашому
місті.
Нехай це свято буде радісним, світлим і залишить приємні
спогади!
З Днем народження, рідне місто!

З повагою – народний депутат України Анатолій КУЗЬМЕНКО.

З Днем народження, рідне місто!

З повагою – міський голова С. ЦАПЮК.

27 травня – Трійця

Про Олександрію вустами жителів і влади

В останню неділю травня жителі Олександрії відзначатимуть 272-у річницю заснування рідного міста.
Напередодні визначної дати ми спілкувалися з представниками різної вікової категорії та соціального статусу,
збирали їхні вітання зі святом та думки про рідне місто.

Юлія,
безробітна, 42 роки.

«Я

– корінна олександрійка і щороку відзначаю це свято. Користуючись
нагодою, бажаю хай мир, добробут, суспільна злагода, взаємна повага та довіра панують

З повагою – міський голова С. ЦАПЮК.

Дорогі земляки!

ПОГОДА

З повагою – голова обласної ради
Олександр ЧОРНОІВАНЕНКО.

ЧЕТВЕР
Í³÷
+16
ÿñíî
Äåíü
+26
ÿñíî

«М

ені подобається Олександрія своєю ошатністю,
чистотою. Від щирого серця зичу своїм землякам
здоров’я, благополуччя,
миру та спокою в душі,
уваги і турботи близьких
людей. Сподіваюся, що в

місті вдасться покращити питання із вивезенням
сміття, а сприятиме цьому розміщення додаткової кількості сміттєбаків. Дуже розраховую на
збільшення найближчим
часом кількості міських
автобусів більшої пасажиромісткості, зокрема й
тих, що курсують у селище
Олександрійське».

Єлизавета,
16 років, студентка.

Світлана Василівна,
пенсіонерка, 76 років.

«Я

Владислав,
студент, 16 років.

«С

учасна Олександрія
мені дуже подобається, адже це компактне, затишне,
охайне місто. З нагоди свята хочу
побажати всім олександрійцям міцного здоров’я, особистого щастя. Я
разом зі своїми друзями є прихильником здорового способу життя,
тож займаюся спортом, ходжу на
тренування. На мою думку, для виховання фізично здорового молодого
покоління, доцільно облаштовувати
в Олександрії спортивні майданчики
з різноманітними тренажерами, а також зробити каток, роледром».

серед олександрійців. З Днем
народження, рідне місто! Дуже
хочеться, аби Олександрія мала
ще більш сучасний вигляд, а
його мешканцям було зручно та
комфортно тут проживати».

П’ЯТНИЦЯ
СУБОТА
НЕДІЛЯ
ПОНЕДІЛОК
Í³÷
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люблю Олександрію і її
жителів. З нагоди чергової
річниці з дня її заснування зичу своїм землякам
миру, добробуту, здійснення мрій, а нашому
місту – процвітання! Мені
надзвичайно приємно, що
протягом останніх років значно поліпшився зовнішній вигляд Олександрії – з’явилося багато квітів, зелених насаджень. Але, думаю, зі мною погодиться
більшість олександрійців стосовно того, що у нашому місті бракує парку відпочинку із сучасними
гірками, атракціонами для дітей. Крім того, також
не вистачає кінотеатру, місць для масового відпочинку та дозвілля молоді. Я вважаю, якщо хлопці та
дівчата матимуть можливість цікаво та з користю
проводити свій вільний час у рідному місті, то вони
не будуть пити, палити, вживати наркотики».

À95 – 29,00
À92 – 28,10
ÄÏ – 27,90
ÃÀÇ – 12,90

ВАЛЮТА

Щиросердно вітаю вас із
одним з найвеличніших християнських свят – Трійцею!
Цієї світлої днини разом
зі свіжою зеленню в наші домівки й душі входить мир і щедра Божа благодать. Людські
серця наповнюються добром,
любов’ю, щирістю і всепрощенням, а всі ми намагаємося дарувати увагу та душевне
тепло тим, хто поряд.
Віриться, що в день Зіслання Святого Духа світ стає кращим,
доброзичливішим і світлішим.
Свято Трійці є торжеством віри в Бога, духовності та моральності, свідченням того, що правда та любов завжди перемагають,
що віра творить чудеса.
Зичу вам добра, благополуччя, миру, сімейного затишку,
любові та уваги від близьких. Нехай Господь допоможе вам у здійсненні світлих задумів, захистить від життєвих негараздів, пошле
мир і щастя на нашу землю. Нехай ваші серця наповняться світлом духовності та святої чистоти, надією на розквіт нашої рідної
України.

Світлана Михайлівна,
пенсіонерка, 71 рік.

ПАЛИВО

Дорогі олександрійці!

Щиро вітаю Вас з одним із найбільших християнських свят
- Трійцею.
Це свято символізує триєдину Божу сутність і несе в собі
особливий глибокий духовний зміст.
За традицією цього дня християни прикрашають свої оселі
свіжою зеленню та квітами, тому Трійцю у народі ще називають
«зеленими святами», адже зелений - колір життя, оновлення та
гармонії.
Тож нехай сьогодні у Ваші домівки разом з пахощами зелені
та квітів увійдуть щастя, мир, добро та Божа благодать.
З нагоди свята, дорогі олександрійці, бажаю усім Вам життєвих сил, сімейної злагоди, благополуччя та здійснення світлих
задумів!

«М

істо у нас чисте,
зелене. В переддень свята бажаю нехай мир
панує у родинах, у серцях –
доброта, хай завжди і у всьому
щастить. Дуже приємно, що
влада подбала у цьому році,
щоб більшість олександрійців з віддалених мікрорайонів
змогли побувати на різноманітних святкових заходах,
організувавши додаткові рейси автобусів. Я, наприклад,
проживаю у Жовтневому і не
завжди маю фінансову змогу
приїхати разом із онучкою в
Олександрію на культурнорозважальну програму».

НБУ

(Продовження
на 2-й та 3-й стор.)

Купівля Продаж

USD: 26.08

25.86

26.11

EUR: 30.67

30.44

30.99

RUB: 0.417

0.385

0.429

Самоврядування

6

Вітаємо
з Днем народження!
ОНІЩЕНКО Валентину Павлівну,
голову квартального комітету № 6,

ПАВЛЕНКО Людмилу Анатоліївну,
голову квартального комітету № 13.
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди Дня народження.
Вітаючи Вас з цим святом, зичимо Вам міцного здоров’я, безмежного
людського щастя, сімейного добробуту, аби кожен Ваш день наповнювався
найважливішими словами, які зігріватимуть душу, принесуть тепло й добро
до Вашої родини! Удачі та успіхів Вам у здійсненні задумів, невичерпної
енергії та натхнення в повсякденній діяльності. Щиро дякуємо Вам за відданість справі, за вміння розуміти і підтримувати людей, а також за дієву
допомогу в роботі Олександрійської міської ради.
Нехай у Вашому серці не згасає вогник любові до рідної землі, а любов
та щирість, що Ви віддаєте людям, повернеться до Вас сторицею! Щастя
Вам, радості, добра і благополуччя!
З повагою – міський голова С.ЦАПЮК.
Секретар міської ради О. БОГОЯВЛЕНСЬКА.

До уваги платників
земельного податку

З 01.07.2018 скасована
пільга по сплаті земельного податку для органів державної влади, місцевого самоврядування,
ДСНС, структурних
підрозділів Держприкордонслужби, СБУ,
Держспецтрансслужби, Служби зовнішньої розвідки, інших, утворених
відповідно до законів військових

формувань.
У зв’язку з цим, вищевказаним
особам необхідно до 20.07.2018
подати уточнюючу декларацію по
платі за землю до Олександрійської
ОДПІ.
Довідки за телефонами: 7-2789 (ООДПІ), 7-07-62 (управління
приватизації міської ради).

Увага, нові правила
оформлення субсидій!
Управління праці та соціального
захисту населення Олександрійської
міської ради повідомляє, що 27 квітня на позачерговому засіданні Уряду
була прийнята постанова за № 329.
Нею затверджено нове Положення
про порядок надання населенню
субсидії.
Згідно з документом, окремі категорії громадян повинні подати нові
заяви і декларації. Лише після цього
буде здійснюватись призначення
субсидії.
Постанова застосовується
з 1 травня 2018 року.
Подати нові документи потрібно
буде:
- орендарям житла;
- внутрішньопереміщеним особам;
- тим сім’ям, яким субсидію було
призначено не на всіх зареєстрова-

них, а фактично проживаючих в помешканні осіб;
- тим сім’ям, де є непрацюючі
люди працездатного віку, в яких або
відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;
- тим сім’ям, члени сім'ї яких не
зареєстровані за адресою домогосподарства;
- тим сім’ям, в який відбулися
зміни у складі сім’ї протягом останнього року;
- тим сім’ям, які станом на травень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість за житловокомунальні послуги, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн.), і не погасять її до
червня 2018-го.
Постановою скасовані
форми заяви і декларації,
що були раніше.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ

в огляді-конкурсі «Кращий благоустрій
приватної садиби-2018», який
проводиться з 1 квітня по 1 серпня

М

етою конкурсу є відзначення мешканців
приватного сектору, які забезпечують чистоту та найкращий благоустрій дворів, а також підтримка
ініціативи органів самоорганізації
населення в питаннях реалізації
завдань культурного і соціального
розвитку міста, благоустрою прибудинкових територій та залучення мешканців до збереження чистоти і належного стану дворів.
Переможців огляду-конкурсу
визначає спеціальна комісія, затверджена рішенням міської ради,
яка складається з представників
органів самоорганізації населення,
громадськості, посадових осіб місцевого самоврядування.
Нагородження переможців щорічного огляду-конкурсу відбудеться на міських урочистостях з нагоди святкування Дня незалежності
України.
Підведення підсумків оглядуконкурсу «Кращий благоустрій
приватної садиби» здійснюється за
основними критеріями, що визначають:
- якість благоустрою двору, будинку, прибудинкової території;
- наявність договору із спеціалізованим підприємством на вивезення твердих побутових відходів;
- рівень оплати мешканцями

РІШЕННЯ
від 27 квітня 2018 року № 489
м. Олександрія
Про внесення змін
до рішення міської ради
від 23.01.2015 № 1528
«Про місцеві
податки і збори»
Відповідно до п.п. 24, 28 ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 3 розділу ІІ Прикінцевих
та перехідних положень Закону
України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення зба-

ОГОЛОШЕННЯ

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
органи державної влади
органи місцевого самоврядування:
- які повністю утримуються за рахунок міського бюджету
м.Олександрії (Олександрійська міська рада та її структурні підрозділи)
- які утримуються за рахунок державного бюджету
та інших бюджетів (крім міського)
органи ДСНС
- структурні підрозділи Збройних Сил, Національної гвардії
- структурні підрозділи Держприкордонслужби, СБУ,
Держспецтрансслужби, Служби зовнішньої розвідки, інших,
утворених відповідно до законів військових формувань

про оприлюднення
проекту регуляторного акта
Відповідно до вимог ст.27
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.
9,13 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності» у наступному номері газети
«Вільне слово» та на веб-сайті
Олександрійської міської ради у
розділі «Регуляторна політика»
підрозділ «Проекти регуляторних
актів та аналізи регуляторного
впливу» (http://olexrada.gov.ua/
category/reg_politics) буде опубліковано проект регуляторного акта
– проект рішення виконавчого
комітету «Про затвердження таЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
від 17.05.2018 № 309
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу
з визначення приватного
партнера для здійснення
державно-приватного
партнерства щодо реалізації
проекту «Про розвиток та
удосконалення авто-мото
траси «Вербова Лоза»
«Олександрійська
міська
рада оголошує про проведення
конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення
державно-приватного партнерства щодо реалізації проекту «Про
розвиток та удосконалення автомото траси «Вербова Лоза».
Мета здійснення державноприватного партнерства (далі –
ДПП): надання прав користування
земельною ділянкою комунальної
власності, площею 14,5426 га,
строком на 49 років для проведення змагань європейського рівня з мото- та автогонок, змагань з
технічних видів спорту, тренувань,
за умови виконання партнером
інвестиційних зобов’язань (вико-

нання партнером інвестиційних
зобов’язань протягом п'яти років
у сумі 1 468 200,00 грн (власні кошти на реалізацію проекту); включення даного об’єкту до генерального плану міста; відшкодування
приватним партнером витрат на
землевпорядну документацію на
земельну ділянку у сумі 6122,65
грн; сплата за земельну ділянку:
в розмірі 1 грн в рік протягом періоду будівництва, але не більше
ніж п'ять років та у розмірі 1% від
нормативно-грошової оцінки за
оренду земельної ділянки з 6-го
по 49-й роки здійснення ДПП;
подальше забезпечення відповідної ділянки та району міста
інфраструктурою для проведення
змагань по мото- та автоспорту;
створення нових не менше 4 робочих місць; сплата усіх податків
та зборів до міського бюджету).
Об’єкт ДПП: земельна ділянка комунальної власності площею
14,5426 га, яка буде надана у користування приватному партнеру
на умовах договору, укладеного
в рамках державно-приватного
партнерства.
Строк ДПП: 49 років.
Найменування
державного партнера: територіальна

громада м. Олександрії в особі
Олександрійської міської ради.
Вид договору, що буде укладено в рамках ДПП: інші договори.
Граничний строк подання заявок на участь у конкурсі: 30 календарних днів з дати публікації
оголошення про проведення конкурсу. Порядок подання заявок:
особисто або поштою. Місце подання заявок: за адресою конкурсної комісії, м.Олександрія,
Кіровоградська область, пр.
Соборний, 59, кімн.210, телефон секретаря конкурсної комісії
(05235) 7-51-35.
Граничний строк проведення
конкурсу: не менш ніж 45 календарних днів з дати закінчення подання заявок на участь у конкурсі.
Для отримання додаткової інформації про проведення
конкурсу слід звертатись до секретаря конкурсної комісії - начальника відділу інвестицій та
інновацій управління економіки
міської ради Гавриленко Оксани
Віталіївни, (05235) 7-51-35.
Конкурсна
документація опублікована на сайті
Олександрійської міської ради:
http://olexrada.gov.ua/»

Відповідно до змін і доповнень до Галузевої
угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та
Центральним комітетом профспілки працівників
житлово-комунального господарства, місцевої
промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки відбулись
наступні зміни в частині розрахунку тарифних
ставок та посадових окладів :
1. Мінімальна тарифна ставка робітника 1
розряду повинна бути не менше 140 відсотків
прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(попередній розмір становив 120 відсотків);
2. Коефіцієнт співвідношень мінімальної
тарифної ставки робітника 1 розряду (місячної
тарифної ставки) за видом робіт «Експлуатація
та обслуговування обладнання котелень, тепло-
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С. ЦАПЮК, міський голова.

неологічні процедури з метою
профілактики захворювань та
зміцнення здоров'я дорослого населення.
Розробник проекту: Міський
комунальний
лікувальнопрофілактичний заклад Міська лікарня №1 м. Олександрії.
Зауваження та пропозиції
щодо внесення змін та доповнень
до проекту приймаються протягом
одного місяця з дня публікації проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу шляхом
надання їх у письмовому вигляді
до адміністрації МКЛПЗ Міської
лікарні №1 за адресою: 28000 м.
Олександрія, вул.Ярмаркова,15
(колишня вул. Семашка).
Довідки за тел. (052-35) 7-5114; 7-11-40

про намір здійснити коригування
діючих тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування та
постачання для всіх категорій споживачів,
послугу з централізованого опалення

Розмір пільги
(відсотків суми податкового
зобов’язання за рік)
з 01.01.2018
з
по 30.06.2018 01.07.2018
100
0

Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської ради з
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин.

рифів на платні медичні послуги,
що проводяться на базі МКЛПЗ
Міська лікарня №1 м.Олександрії
для підприємств, підприємців,
бюджетних установ та приватних
осіб».
1) Мета: приведення вартості
робіт у відповідність до собівартості витрат.
Стислий зміст проекту: встановлення тарифів на:
- медичні огляди кандидатів
у водії та водіїв транспортних засобів;
- медичні огляди для видачі
медичної довідки на отримання
дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи;
- попередні та періодичні
профілактичні медичні огляди;
- оздоровчий масаж, баль-

(пояснювальна записка)

Управління забезпечення
діяльності міської ради.
Рада голів квартальних
комітетів міста.

Вс

Офіційно
лансованості бюджетних надходжень у 2018 році», враховуючи
рішення виконавчого комітету
міської ради від 15.03.2018 №
183 та висновки постійних комісій
міської ради,
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
Внести зміни до додатка до рішення міської ради від
23.01.2015 № 1528 «Про місцеві
податки і збори» та доповнити
пункт 1.3 додатка «Плата за землю» абзацем:
Встановити ставку земельного податку у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки та пільги зі
сплати земельного податку по м.
Олександрії для нижченаведених
землекористувачів:

Повідомлення

двору житлово-комунальних послуг;
- співпраця з квартальним (вуличним) комітетом.
Бажаючим взяти участь в
огляді-конкурсі необхідно подати
заяву, погоджену головою квартального комітету, картку учасника
конкурсу в управління забезпечення діяльності міської ради (пр.
Соборний, 59, каб. 315, пн.-чт. з
8.00 до 17.00, пт. з 8-00 до 15.30)
до 1 серпня 2018 року. В цьому
кабінеті можна отримати бланки заяви та картки учасника для участі у
конкурсі.
Сподіваємось, що ви, шановні
олександрійці, підтримаєте нашу
ініціативу і проведення оглядуконкурсу «Кращий благоустрій
приватної садиби» стане міською
традицією.
Довідкова інформація за телефоном: 7-22-75.

№21 (14038)
23 òðàâíÿ 2018 ð.

вих пунктів, теплових та електричних мереж»
до встановленої Галузевою угодою мінімальної
тарифної ставки робітника 1 розряду встановлений у розмірі 1,66 (попередній розмір становив
1,58).
Згідно ст..10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»,
ст..31 Закону України «Про житлово-комунальні
послуги» та ст.ст.15, 20 Закону України «Про
теплопостачання», посилаючись на п.8, 104
«Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для всіх категорій споживачів, послугу з
централізованого опалення», затвердженого
постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 КП
«Теплокомуненерго» повідомляє про наміри
здійснення зміни тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання
для всіх категорій споживачів, послугу з централізованого опалення.
Діючі тарифи встановлені рішеннями виконавчого комітету Олександрійської міської
ради в розмірах (з ПДВ):
на теплову енергію, вироблену від газових
котелень, (послуги з централізованого опалення) для всіх категорій споживачів:
від 08.02.2018 р № 86 для потреб населення
- 1433,99 грн./Гкал, 37,79 грн./м2
від 08.02.2018 р. № 87 для потреб бюджетних установ – 1990,27 грн./Гкал

ОГОЛОШЕННЯ
У наступному номері газети «Вільне
Слово» та сайті Олександрійської міської ради
rada@olexrada.gov.ua в розділі «Регуляторна
політика» буде оприлюднено проект регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу - проект рішення Олександрійської міської
ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади міста Олександрії».
Розробником проекту є управління приватизації, оренди майна та землі
Олександрійської міської ради. Зауваження
та пропозиції приймаються протягом одного
місяця з дня оприлюднення проектів шляхом
надання їх у письмовому вигляді до управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради за адресою: м.Олександрія,
пр.Соборний, 59, кімнати 119-121.
Інформує Олександрійський
міськрайонний центр зайнятості
Бармен 3723 грн.; водій автотранспортних засобів 3723 грн.; водій навантажувача 3723 грн.; в'язальник
3723 грн.; диспетчер 6000 грн.; електрик дільниці 3723
грн.; електрогазозварник 3723 грн.; електрозварник ручного зварювання 5000 грн.; електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування 3723 грн.; завідувач лабораторії (освіта) (електронні прилади) 4800
грн.; інженер-механік груповий 10000 грн.; інженерконструктор 3723 грн.; кухар 3723 грн.; лікар-інфекціоніст
2400 грн.; лікар-ортопед-травматолог 4200 грн.;
лікар-педіатр 3723 грн.; лікар-лаборант 1934 грн.; лікарофтальмолог 900 грн.; лікар-терапевт 967 грн.; лікар-уролог
3723 грн.; майстер контрольний (дільниці, цеху) 5200 грн.;
менеджер (управитель) 5400 грн.; мийник посуду 3723 грн.;
налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики 6000 грн.; начальник виробництва 8000 грн.;
начальник відділу 6000 грн.; начальник дільниці 4000 грн.;
оператор верстатів з програмним керуванням 6000 грн.;
офіціант 3723 грн.; охоронник 3723 грн.; перукар (перукар
- модельєр) 3723 грн.; продавець непродовольчих товарів
3723 грн.; робітник зеленого будівництва 3723 грн.; роздавальник нафтопродуктів 3723 грн.; слюсар із складання металевих конструкцій 5000 грн.; слюсар-електромонтажник
10000 грн.; слюсар-ремонтник 3723 грн.; спеціаліст державної служби (землевпорядник) 5567 грн.; терміст 37236500 грн.; технік-електрик 3750 грн.; токар 5000 грн.; токаррозточувальник 6500 грн.; фахівець з методів розширення
ринку збуту (маркетолог) 5000 грн.; формувальник склопластикових виробів 5150 грн.; формувальник склопластикових виробів 5150 грн.; фрезерувальник 3750 грн.; фрезерувальник 5000 грн.; шліфувальник 5620 грн.
Якщо Ви шукаєте роботу, не маєте професії або потребуєте перепідготовки, звертайтесь до
Олександрійського міськ-районного центру зайнятості! Ми Вам допоможемо! Наша адреса: пр.Соборний,
126а, тел. 7-70-34, диспетчер.

від 08.02.2018 р. № 87 для потреб інших
споживачів (крім населення) - 1991,56 грн/
Гкал
на теплову енергію, вироблену від котелень які працюють з використанням нетрадиційних джерел енергії від 08.02.2018 р. №
87 для потреб бюджетних установ – 1791,24
грн./Гкал
Розрахунок нових тарифів обумовлено змінами протягом строку дії тарифів збільшенням
планованого фонду оплати праці на 1 729,3 тис.
грн., що складає 10,5% від попереднього фонду.
Збільшення тарифів прогнозується на 1,3%
для населення і на 0,9 % для бюджетних та інших
споживачів.
З інформацією про скориговані тарифів на
теплову енергію з структурами можна ознайомитись на сайті Олександрійської міської ради
http://olexrada/gov/ua/ у підрозділі «Проекти
рішень виконавчого комітету» розділу «Публічна
інформація» та на сайті КП «Теплокомуненерго»
//kpteplo.wixsite.com/olexandriyateplo.
Зауваження та пропозиції приймаються
протягом 7 днів з дня публікації даного повідомлення за адресою: КП «Теплокомуненерго»
вул.Перспективна, 32а, м.Олександрія, Кіровоградська обл., 28000, тел. 7-47-32, e-mail
teplo@ukr.net.
Адміністрація КП «Теплокомуненерго».

