УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Десята сесія
місто Бердянськ
від 28.04.2016 10:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
31 (список додається)
10 (список додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Відкриття сесії
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - Кількісний склад секретаріату - 3 особи
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - Персональний склад секретаріату
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна

Зачитала заяву „Про підтримку звернення Верховної
ради України до ООН та інших міжнародних інституцій
про
визнання
Російської
Федерації
державоюагресором, а так звані „ДНР” і „ЛНР” - терористичними
організаціями”

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Порядок денний
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - Регламент роботи сесії

ВИРІШИЛИ:

№ п/п
1

Питання порядку денного
Про внесення змін до Програми проведення рекламної кампанії міста Бердянська на
2016 рік

2

Про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Бердянської міської ради

3

Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м.Бердянськ на 2016 рік

4

Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського
благоустрою та благоустрою міських територій на 2016 рік в новій редакції

5

Про внесення змін до Програми капітального ремонту житлово-комунального
комплексу міста на 2016-2020 роки

6

Про внесення змін та доповнень до Міської програми охорони навколишнього
природного середовища на 2016-2020 роки

7
8
9
10
11
12
13

Про внесення змін до Міської програми «Питна вода м. Бердянськ» на 2016-2020 роки
Про правовідносини щодо оренди майна комунальної власності
Про взаємовідносини щодо оренди комунального майна, орендодавцями якого
виступають комунальні підприємства Бердянської міської ради
Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської ради
Про передачу в управління та утримання багатоквартирних будинків
Про майнові питання
Про взаємовідносини щодо суборенди комунального майна

14

Про надання дозволу на проведення капітального ремонту та реконструкції
орендованого майна

15

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Бердянська, які підлягають приватизації у 2016 році

16

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Бердянська, які підлягають приватизації у 2016 році за способами

17

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства Бердянської міської ради
«Рятувально-водолазна служба» та затвердження його у новій редакції

18

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Бердянськводоканал»
Бердянської міської ради та затвердження його у новій редакції

19

Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

20

Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Лісовській

21

Про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок

22

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в мікрорайоні № 6 “Північний”

23

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів

24

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна

25
26

Про припинення права користування земельними ділянками
Про передачу у власність земельної ділянки учаснику бойових дій

27
28
29
30

Про передачу у власність та в оренду земельних ділянок громадянам
Про відмову у передачі в оренду земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про погодження поділу земельної ділянки

31

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки

32

Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ,
парків, скверів міста Бердянська в новій редакції

33

Про переведення садових будинків у жилі будинки

34

Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для
здійснення підприємницької діяльності на території міста Бердянська

35

Про внесення змін до Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим
категоріям громадян

36

Про внесення змін до муніципальної Програми соціального захисту сімей міста, які
знаходяться в складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та її фінансування у
2016 році

37

Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 25.12.2015 №3 „Про міський
бюджет на 2016 рік”

38

Про затвердження Програми безоплатної правової допомоги населенню міста
Бердянська на 2016-2017 роки

39

Про реформування друкованого засобу масової інформації співвласником якого є
Бердянська міська рада

40

41

42

Про створення установи культури клубного типу - Нововасилівського центру культури і
дозвілля Бердянської міської ради Запорізької області з філією в селі Роза та
затвердження його Статуту
Про внесення змін до рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від
18.02.2016 № 41 „Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в м.Бердянську на 20162018 роки
Про депутатський запит депутата Бердянської міської ради Цуканова В.В.

43

Про затвердження Програми фінансування витрат, пов’язаних з виконанням рішень
судів в новій редакції

44

Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2016 рік

45

Про звернення до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
фінансування професійно-технічної освіти

46

Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на
вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у 2016 році

47

Про внесення змін та доповнень до Програми капітального ремонту, будівництва,
реконструкції та придбання об'єктів міського благоустрою на 2016 рік в новій редакції

48

Про надання пільг щодо сплати земельного податку на 2016 рік

49
50

Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

1
Про внесення змін до Програми проведення
рекламної кампанії міста Бердянська на 2016 рік

МІЩЕНКО Максим Вікторович
МІЛАКОВА Валентина Василівна
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Програми проведення
рекламної кампанії міста Бердянська на 2016 рік (рішення №1 додається) з
доповненням рекомендованим постійною
комісією з гуманітарних питань,
депутатської етики та законності, а саме: в розділі 5 “Фінансове забезпечення
ВИРІШИЛИ: Програми” в пункті 5.3. „Плану заходів Програми проведення рекламної кампанії
міста Бердянська на 2016 рік” пункт 12.5. викласти в наступній редакції
„Організація
заходів із популяризації курортно-туристичного потенціалу
Бердянська,
зйомка та трансляція ефірних роликів, телепрограм на
національних та регіональних каналах (1+1, ТЕТ тощо)”.
2 Про порядок складання, затвердження та контролю
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
виконання
фінансових
планів
комунальних
підприємств Бердянської міської ради
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
РУДНИЦЬКИЙ Микола Миколайович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 25, Проти – 0, Утрим. – 3.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про порядок складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів
комунальних підприємств Бердянської
міської ради (рішення №2 додається)
3
Про внесення змін до Програми соціальноЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на
2016 рік
СВІДЛО Олександр Петрович
ВИРІШИЛИ:

ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 4.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2016 рік (рішення №3
додається) з доповненнями Плющій І.М.
4 Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання
об’єктів
міського
благоустрою
та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
благоустрою міських територій на 2016 рік в новій
редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 23, Проти – 0, Утрим. – 3.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій
на 2016 рік в новій редакції (рішення №4 додається)
5
Про внесення змін до Програми капітального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ремонту житлово-комунального комплексу міста на
2016-2020 роки
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БУХАНОВА Ксенія Валеріївна
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2016 рік
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2016 рік (рішення №5 додається)
зі змінами рекомендованими постійними комісіями з питань планування бюджету,
ВИРІШИЛИ:
соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності та
комісією з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження,
транспорту.
6
Про внесення змін та доповнень до Міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
програми
охорони
навколишнього
природного
середовища на 2016-2020 роки
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін та доповнень до Міської
програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020
роки (рішення №6 додається) зі змінами рекомендованими постійною комісією з
питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології,
ВИРІШИЛИ: а саме:
- включити по об’єкту «Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній
(від вул. Чубаря до пров. Рибацького) м. Бердянськ Запорізької області (І
черга)» кошти у сумі 1000,000 тис. грн., визначивши виконавцем Управління
капітального будівництва облдержадміністрації.
7 Про внесення змін до Міської програми «Питна вода
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
м. Бердянськ» на 2016-2020 роки
СВІДЛО Олександр Петрович
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Міської програми «Питна вода
м. Бердянськ» на 2016-2020 роки (рішення №7 додається)
зі змінами
рекомендованими постійною комісією з питань планування бюджету, соціальноекономічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності, а саме:
- внести до додатків програми 1,4 наступні заходи за номерами 20, 21:
ВИРІШИЛИ:
№ 20 “Реконструкція водозабору в с. Роза м. Бердянськ Запорізької області”
(кошторисною вартістю 294,680 тис.грн. – за рахунок обласного бюджету);
№ 21 “Реконструкція водозабору в с. Нововасилівка м. Бердянськ
Запорізької області” (кошторисною вартістю 294,680 тис.грн. – за рахунок
обласного бюджету).
8
Про правовідносини щодо оренди майна
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунальної власності
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної

власності
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про правовідносини щодо оренди майна
комунальної власності (рішення №8 додається)
з доповненнями
ВИРІШИЛИ:
рекомендованими постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної
політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю.
9 Про взаємовідносини щодо оренди комунального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
майна, орендодавцями якого виступають комунальні
підприємства Бердянської міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Протокольне доручення
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про взаємовідносини щодо оренди комунального
майна, орендодавцями якого виступають комунальні підприємства
ВИРІШИЛИ: Бердянської міської ради (рішення №9 додається)
з доповненнями
рекомендованими постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної
політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю.
10 Про внесення змін до рішень сесій Бердянської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до рішень сесій Бердянської
міської ради (рішення №10 додається) з доповненнями рекомендованими
ВИРІШИЛИ:
постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної політики,
підприємницької діяльності та управління комунальною власністю.
11
Про передачу в управління та утримання
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
багатоквартирних будинків
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про передачу в управління та утримання
багатоквартирних будинків
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу в управління та утримання
багатоквартирних будинків (рішення №11 додається) урахуванням виправлень
рекомендованих постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної
політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю, а
ВИРІШИЛИ: саме: замість слів “товариство з обмеженою відповідальністю „Керуюча компанія
„КомЕнерго-Бердянськ” читати “комунальне підприємство Бердянської міської
ради “Житлосервіс-2а”.
Тахтаджиєвої А.І. доповнити п.2 словами „у строк до 15.06.2016 здійснити
передачу ....”
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
12 Про майнові питання
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про майнові питання (рішення №12 додається) з
доповненнями рекомендованими
постійною комісією з питань реалізації
ВИРІШИЛИ:
державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління
комунальною власністю.
13
Про
взаємовідносини
щодо
суборенди
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунального майна

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про взаємовідносини щодо суборенди
ВИРІШИЛИ:
комунального майна (рішення №13 додається)
14 Про надання дозволу на проведення капітального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ремонту та реконструкції орендованого майна
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про надання дозволу на проведення капітального
ВИРІШИЛИ:
ремонту та реконструкції орендованого майна (рішення №14 додається)
15 Про затвердження переліку об’єктів комунальної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
власності територіальної громади м. Бердянська, які
підлягають приватизації у 2016 році
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження переліку об’єктів комунальної
ВИРІШИЛИ: власності територіальної громади м. Бердянська, які
підлягають
приватизації у 2016 році (рішення №15 додається)
16 Про затвердження переліку об’єктів комунальної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
власності територіальної громади м. Бердянська, які
підлягають приватизації у 2016 році за способами
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження переліку об’єктів комунальної
ВИРІШИЛИ: власності територіальної громади м. Бердянська, які
підлягають
приватизації у 2016 році за способами (рішення №16 додається)
17
Про внесення змін до Статуту комунального
підприємства Бердянської міської ради «РятувальноЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
водолазна служба» та затвердження його у новій
редакції
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Статуту комунального
ВИРІШИЛИ: підприємства Бердянської міської ради «Рятувально-водолазна служба» та
затвердження його у новій редакції (рішення №17 додається)
18
Про внесення змін до Статуту комунального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської
міської ради та затвердження його у новій редакції
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Статуту комунального
ВИРІШИЛИ: підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради та
затвердження його у новій редакції (рішення №18 додається)
19 Про надання дозволів на розроблення технічних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про надання дозволів на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) (рішення №19 додається)
20 Про відмову в наданні дозволу на розроблення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Лісовській
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про відмову в наданні дозволу на розроблення
ВИРІШИЛИ: проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лісовській
(рішення №20 додається)
21 Про відмову в наданні дозволів на розроблення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про відмову в наданні дозволів на розроблення
ВИРІШИЛИ: проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (рішення №21
додається)
22 Про надання дозволів на розроблення проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в
мікрорайоні № 6 “Північний”
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в мікрорайоні № 6
“Північний” (рішення №22 додається)
23 Про надання дозволів на розроблення проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва індивідуальних гаражів
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва
індивідуальних гаражів (рішення №23 додається)
24 Про надання дозволів на розроблення проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під
об'єктами нерухомого майна
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого
майна (рішення №24 додається)
25 Про припинення права користування земельними
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянками
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про припинення права користування земельними
ВИРІШИЛИ:
ділянками (рішення №25 додається)
26
Про передачу у власність земельної ділянки
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
учаснику бойових дій
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу у власність земельної ділянки
учаснику бойових дій (рішення №26 додається)
27 Про передачу у власність та в оренду земельних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянок громадянам
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу у власність та в оренду земельних
ділянок громадянам (рішення №27 додається)
28
Про відмову у передачі в оренду земельних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянок
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про відмову у передачі в оренду земельних
ділянок(рішення №28 додається)
29
Про поновлення договорів оренди земельних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянок
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок (рішення №29 додається) з доповненнями рекомендованими постійною
ВИРІШИЛИ:
комісією з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин
та екології.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
30 Про погодження поділу земельної ділянки
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про погодження поділу земельної ділянки (рішення
ВИРІШИЛИ:
№30 додається)
31 Про відмову в наданні дозволу на проведення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
експертної грошової оцінки земельної ділянки
ВИРІШИЛИ:

ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відмову в наданні дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки (рішення №31 додається)
32 Про затвердження переліку назв вулиць, провулків,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проспектів, бульварів, площ, парків, скверів міста
Бердянська в новій редакції
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження переліку назв вулиць, провулків,
проспектів, бульварів, площ, парків, скверів міста Бердянська в новій
редакції (рішення №32 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
33 Про переведення садових будинків у жилі будинки
ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про переведення садових будинків у жилі будинки
(рішення №33 додається) з доповненнями рекомендованими постійною комісією
з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології,
а саме:
- внести зміни до п. 1.8 рішення шостої сесії Бердянської міської ради VІІ
ВИРІШИЛИ:
скликання від 21.01.2016 № 23 “Про переведення садових і дачних будинків у жилі
будинки”, а саме, замість слів: “Садовий будинок №280/90 (літ.“А,а”) в ОКСТ
“Сонячний Бердянськ” читати: “Садовий будинок №280/9 (літ.“А,а”) в ОКСТ
“Сонячний Бердянськ”.
- пункти 2, 3, 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4, 5, 6.
34
Про затвердження Положення про порядок
розміщення тимчасових споруд для здійснення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
підприємницької діяльності на території міста
Бердянська
ПУТРЯ Сергій Валерійович
ВИРІШИЛИ:

ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 21, Проти – 0, Утрим. – 3.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Положення про порядок
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності
на території міста Бердянська (рішення №34 додається)
зі змінами
ВИРІШИЛИ: рекомендованими постійною комісією з питань архітектури, містобудування,
регулювання земельних відносин та екології, комісією
з питань реалізації
державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління
комунальною власністю.
35 Про внесення змін до Програми компенсаційних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
виплат за надані пільги окремим категоріям громадян
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Програми компенсаційних
виплат за надані пільги окремим категоріям громадян (рішення №35
додається)
36 Про внесення змін до муніципальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та її
фінансування у 2016 році
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до муніципальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих
ВИРІШИЛИ:
обставинах, на 2014-2017 роки та її фінансування у 2016 році (рішення №36
додається)
37 Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради від 25.12.2015 №3 „Про міський бюджет на 2016
рік”
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ВИРІШИЛИ: ради від 25.12.2015 №3 „Про міський бюджет на 2016 рік” (рішення №37
додається)
38 Про затвердження Програми безоплатної правової
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
допомоги населенню міста Бердянська на 2016-2017
роки
САРАБЄЄВА Н.О.
в.о. начальника юридичного
управління
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження Програми безоплатної правової
допомоги населенню міста Бердянська на 2016-2017 роки
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми безоплатної правової
допомоги населенню міста Бердянська на 2016-2017 роки (рішення №38
додається) зі змінами рекомендованими постійною комісією з гуманітарних
ВИРІШИЛИ:
питань, депутатської етики та законності, а саме:
- в „Напрямках діяльності та заходах Програми на 2016 рік” залишити лише п.5
з фінансуванням у сумі 27 539,2 тис.грн.
39 Про реформування друкованого засобу масової
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
інформації співвласником якого є Бердянська міська
рада
САРАБЄЄВА Н.О.
в.о. начальника юридичного
управління
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про реформування друкованого засобу масової
ВИРІШИЛИ:
інформації співвласником якого є Бердянська міська рада
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про реформування друкованого засобу масової
інформації співвласником якого є Бердянська міська рада (рішення №39
ВИРІШИЛИ:
додається) з доповненнями та змінами рекомендованими Сарабєєвою Н.О., а
саме: доповнити пунктами 5, 6, інші пункти привести у відповідність
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
40 Про створення установи культури клубного типу Нововасилівського центру культури і дозвілля

Бердянської міської ради Запорізької області з філією
в селі Роза та затвердження його Статуту
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про створення установи культури клубного типу Нововасилівського центру культури і дозвілля Бердянської міської ради
ВИРІШИЛИ:
Запорізької області з філією в селі Роза та затвердження його Статуту
(рішення №40 додається)
41
Про внесення змін до рішення восьмої сесії
Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016
№ 41 „Про затвердження Програми забезпечення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
житлом
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, а також осіб з їх числа в
м.Бердянську на 2016-2018 роки”
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до рішення восьмої сесії
Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 41 „Про
ВИРІШИЛИ: затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в
м.Бердянську на 2016-2018 роки” (рішення №41 додається)
42 Про депутатський запит депутата Бердянської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міської ради Цуканова В.В.
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
СВІДЛО Олександр Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про депутатський запит депутата Бердянської
міської ради Цуканова В.В.
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ВИРІШИЛИ:

СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про депутатський запит депутата Бердянської
міської ради Цуканова В.В. (рішення №42 додається)
43 Про затвердження Програми фінансування витрат,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
пов’язаних з виконанням рішень судів в новій редакції
САРАБЄЄВА Н.О.
в.о. начальника юридичного
управління
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 1, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми фінансування витрат,
пов’язаних з виконанням рішень судів в новій редакції (рішення №43

додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

44 Про внесення змін до Програми будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів
комунального та соціально-культурного призначення
на 2016 рік

ДЄЄВА С.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Програми будівництва,
ВИРІШИЛИ: реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2016 рік (рішення №44 додається)
45 Про звернення до Президента України та Кабінету
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Міністрів України щодо забезпечення фінансування
професійно-технічної освіти
ГЄОРГІЄВ Є.І.
голова
постійної
комісії
з
гуманітарних питань, депутатської
етики та законності
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про звернення до Президента України та Кабінету
Міністрів України щодо забезпечення фінансування професійно-технічної
освіти (рішення №45 додається)
46 Про затвердження Порядку розміщення тимчасово
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
вільних коштів міського бюджету на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банків у 2016 році
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Порядку розміщення тимчасово
ВИРІШИЛИ: вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в
установах банків у 2016 році (рішення №46 додається)
47 Про внесення змін та доповнень до Програми
капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
придбання об'єктів міського благоустрою на 2016 рік в
новій редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін та доповнень до Програми
ВИРІШИЛИ: капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об'єктів
міського благоустрою на 2016 рік в новій редакції (рішення №47 додається)
48
Про надання пільг щодо сплати
земельного
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
податку на 2016 рік
ПУТРЯ Сергій Валерійович
ВИРІШИЛИ:

СВІДЛО Олександр Петрович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
САРАБЄЄВА Н.О.
в.о. начальника юридичного
управління
ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 1, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:

НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про надання пільг щодо сплати земельного

податку на 2016 рік
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович

49 Різне
Протокольне доручення

МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Різне
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович

Протокольне доручення

МІЩЕНКО Максим Вікторович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ПАТЕЙ Григорій Григорович

Протокольне доручення

СУШКО Богдан Володимирович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

50 Закриття сесії

Міський голова

В.П.Чепурний

Секретар сесії,
депутат міської ради
від Бердянської міської організації
Партії ветеранів Афганістану

І.А. Калачов

