УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Сімнадцята сесія
Місто Бердянськ
від 27.10.2016 10:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
32 (список додається)
9 (список додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

Відкриття сесії

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ – Кількісний склад секретаріату

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ – Персональний склад секретаріату

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Порядок денний

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ – Пропозиція Чепурний В.П.:
1. Включити до порядку денного наступні проекти:
№ 48 Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на
2016 рік.
№49 Про внесення змін до міської програми ―Про поховання невідомих та безрідних
громадян на 2016 рік‖.
№50 Про затвердження Статуту комунального дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) комбінованого типу №20 ―Червоний капелюшок‖ Бердянської міської
ради Запорізької області у новій редакції.
№51 Про затвердження Статуту комунального дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) комбінованого типу №27 ―Сонечко‖ Бердянської міської ради Запорізької
області у новій редакції.
№52 Про затвердження Статуту комунального дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) комбінованого типу №39 ―Веселка‖ Бердянської міської ради Запорізької
області у новій редакції.
№53 Про затвердження Статуту Бердянського навчально-виховного комплексу
―загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад №1 ―Мрія‖
Бердянської міської ради Запорізької області у новій редакції.
№54 Про внесення зміни до Програми забезпечення громадської безпеки і
профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально – технічної бази
Бердянського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Запорізькій
області на 2016 рік.
№55 Про затвердження статуту КП «Міський Палац спорту» БМР у новій редакції.
№56 Про затвердження програми «Поповнення статутного капіталу комунального
підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради на 2016 рік».
№57 Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 14 грудня 2015 р.
(ІІ частина) №7 «Про затвердження складу та обрання голів постійних комісій

Бердянської міської ради VII скликання».
№58 Про затвердження Програми „Внески до статутного капіталу комунального
підприємства „Бердянськекотранс‖ Бердянської міської ради на 2016 рік‖ в новій
редакції.
№59 Про внесення змін до рішень сесії Бердянської міської ради.
№60 Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 18.02.2016 №28 «Про
затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури
Бердянської міської ради на 2016 рік».
№61 Про затвердження Програми „Внески до статутного капіталу комунального
підприємства „Міськспецексплуатація‖ Бердянської міської ради.
№62 Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Запорізької області у м. Бердянськ на 2016 рік.
2. Виключити з порядку денного питання:
№11 Про внесення змін до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ
на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних
будинків у м.Бердянськ на 2015-2019 роки.
№12 Про внесення змін до Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів
в житлових будинках ОСББ м.Бердянськ на 2016-2017 роки.
№18 Про списання майна.
3. Порядок розгляду проектів сформувати за доповідачами.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
№ п/п
11
12
18

№ п/п
1

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Регламент роботи сесії

Питання, зняті з розгляду порядку денного
Про внесення змін до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на
впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних
будинків у м.Бердянськ на 2015-2019 роки.
Про внесення змін до Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в
житлових будинках ОСББ м.Бердянськ на 2016-2017 роки.
Про списання майна.

Питання порядку денного
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року

2

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

3

Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу
міста на 2016 рік в новій редакції

4

Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального
ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2016 рік в новій
редакції

5

Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
придбання об`єктів міського благоустрою на 2016 рік в новій редакції

6

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

7
8

9

Про внесення змін до Міської програми „Питна вода м.Бердянськ‖ на 2016-2020 роки
Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об'єктів
благоустрою та благоустрою міських територій на 2016 рік в новій редакції

міського

Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 31.03.2016 №12 «Про
погодження Інвестиційної програми ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж»
на 2016 рік»

10

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального підприємства
―Керуюча компанія Водоканал‖ Бердянської міської ради на 2016 рік

49

Про внесення змін до міської програми ―Про поховання невідомих та безрідних
громадян на 2016 рік‖

58

62
13
14
15
16
17

Про затвердження Програми „Внески до статутного капіталу комунального
підприємства „Бердянськекотранс‖ Бердянської міської ради на 2016 рік‖ в новій
редакції
Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування
Запорізької області у м. Бердянськ на 2016 рік
Про правовідносини щодо оренди та суборенди 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 майнові питання
Про передачу в управління та утримання багатоквартирних будинків

19

Про припинення діяльності юридичної особи комунального шляхово-експлуатаційного
підприємства Бердянської міської ради шляхом ліквідації

20

Про орендні відносини з публічним
підприємство теплових мереж‖

21

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

22

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

23
61
24
25
26
27
28

29

акціонерним

товариством

―Бердянське

Про прийняття майна до комунальної власності
Про затвердження Програми „Внески до статутного капіталу
підприємства „Міськспецексплуатація‖ Бердянської міської ради

комунального

Про переведення садових будинків у жилі будинки
Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу‖
Про присвоєння назв проїздам в м.Бердянську
Про припинення права користування земельними ділянками
Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Про надання дозволів закритому акціонерному товариству ―Бердянськбуд‖ на
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості)

30

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

31

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

32
33
34
35
36

48

37

38

39

40

41

42
43

50

51

52

53

55
56

Про передачу у власність земельних ділянок учасникам бойових дій
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Про передачу в оренду земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки
Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на
2016 рік
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 внесення змін до Положення комунальної установи ―Територіальний центр
соціального обслуговування Бердянської міської ради (надання соціальних
послуг)‖(нова редакція)
Про внесення змін до Програми укріплення матеріально-технічної бази комунальних
лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного
обладнання у 2016 році
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
Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 18.02.2016 №36 ―Про затвердження
фінансування у 2016 році міської Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та
виробничого середовища на 2012-2016 роки‖
Про внесення змін до Статуту Дитячо-юнацької спортивної школи (нова редакція)
Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на
2016 рік
Про затвердження Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясласадок) комбінованого типу №20 ―Червоний капелюшок‖ Бердянської міської ради
Запорізької області у новій редакції
Про затвердження Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясласадок) комбінованого типу №27 ―Сонечко‖ Бердянської міської ради Запорізької області
у новій редакції
Про затвердження Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясласадок) комбінованого типу №39 ―Веселка‖ Бердянської міської ради Запорізької області
у новій редакції
Про
затвердження
Статуту
Бердянського
навчально-виховного
комплексу
―загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад №1 ―Мрія‖
Бердянської міської ради Запорізької області у новій редакції
Про затвердження статуту КП «Міський Палац спорту» БМР у новій редакції
Про затвердження програми «Поповнення статутного капіталу комунального
підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради на 2016 рік»

60

Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 18.02.2016 №28 «Про затвердження
Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської
міської ради на 2016 рік»

44

Про внесення змін до Програми ―Про забезпечення проведення міських заходів у 2016
році‖

45

Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської
ради та її виконавчих органів

46

54

57

47
59
63
64

Про внесення змін до Положення про постійну комісію з гуманітарних питань,
депутатської етики та законності, затвердженого рішенням шостої сесії міської ради VII
скликання від 21.01.2016 №48
Про внесення зміни до Програми забезпечення громадської безпеки і профілактики
злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально – технічної бази Бердянського
відділу поліції Головного Управління національної поліції в Запорізькій області на 2016
рік
Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 14 грудня 2015 р. (ІІ частина)
№7 «Про затвердження складу та обрання голів постійних комісій Бердянської міської
ради VII скликання»
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 25.12.2015 №3 „Про міський
бюджет на 2016 рік‖
Про внесення змін до рішень сесії Бердянської міської ради
Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

1
Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2016 року

ТКАЧЕНКО С.О.
заступник начальника
фінуправління
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
БІЛОУСОВ Андрій Анатолійович
ПОНОМАРЬОВ О.С.
народний депутат України
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2016 року (рішення №1 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
2
Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на
2016 рік
ОРЛОВА Ю.В.
начальник управління економіки
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про внесення змін до Програми
економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2016 рік
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

соціально-

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2016 рік (рішення №2
додається) з урахуванням доповнень
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
3 Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2016 рік в

новій редакції
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2016 рік в новій редакції
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2016 рік в новій редакції (рішення
№3 додається) з урахування змін та доповнень рекомендованих постійною комісією
з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності, а саме:
- упорядкувати за кодами функціональної класифікації та у відповідності виділених
асигнувань;
- додати об’єкт до Програми ―Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та
вимощення житлових будинків у м. Бердянськ: ―Військове містечко-2‖, ж/б 10,
пр. Східний, ж/б 94, вул. Володимира Довгонюка, ж/б 91 на загальну суму 194 187,00
грн.;
- зменшити капітальні видатки Програми на суму 1 627 769,00 грн.;
- в графі ―Всього‖ замість 6 122 276,00 грн. – читати 6 316 463,00 грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
4 Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту
та утримання автомобільних доріг на 2016 рік в новій
редакції
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання
автомобільних доріг на 2016 рік в новій редакції
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання
автомобільних доріг на 2016 рік в новій редакції (рішення №4 додається) з
урахування змін та доповнень рекомендованих постійною
комісією з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності, а саме:
внести зміни та доповнення до розділу I ―Поточні видатки‖ без зміни загальної суми
фінансування:
- по пунктам 52,55,56,57,58 обсяг виконаних робіт менше передбаченого, загальна
сума економії складає 49 376,00 грн.;
- по пунктам 58,60 обсяг робіт перевищує передбачений, до об’єктів додано
53 171,00 грн.;
- до п. 59 додано вул. Патріотична (Баума);
- п. 59 читати в наступній редакції: ―вул. Фестивальна, вул. Патріотична (вул.Баума) поточний ремонт‖.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
5 Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об`єктів
міського благоустрою на 2016 рік в новій редакції
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на

2016 рік в новій редакції
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об`єктів міського благоустрою на
2016 рік в новій редакції (рішення №5 додається) з урахування змін та доповнень
рекомендованих постійною
комісією з питань планування бюджету, соціальноекономічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності, а саме:
- вилучити п. VI: ―Придбання контейнерів для збору вторинної сировини‖ – 13 шт. на
загальну суму 195 000,00 грн.;
- зменшити капітальні видатки Програми на суму 195 000,00 грн.;
- у графі ―Всього‖ замість 3 657 550,00 грн. – читати 3 462 550,00 грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
6 Про внесення змін та доповнень до Міської програми
охорони навколишнього природного середовища на
2016-2020 роки
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін та доповнень до Міської програми
охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (рішення
№6 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
7 Про внесення змін до Міської програми „Питна вода
м.Бердянськ‖ на 2016-2020 роки
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про внесення змін до Міської програми „Питна вода
м.Бердянськ‖ на 2016-2020 роки
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Міської програми „Питна вода
м.Бердянськ‖ на 2016-2020 роки (рішення №7 додається) з урахуванням змін
рекомендованих постійною
комісією з питань планування бюджету, соціальноекономічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності,
а саме: до
додатків 1,2,4 міської програми ―Питна вода м. Бердянськ‖ на 2016-2020 роки внести
наступні зміни;
1. Пункт 8 додатків 1, 4 Програми ―Питна вода‖ викласти в новій редакції:
―Реконструкція водогону В-2 ―Прилив‖ в м. Бердянськ Запорізької обл.‖ та затвердити
його фінансування в сумі 225,0 тис. грн., у т.ч.: на розробку проектно-кошторисної
документації - 215,0 тис. грн. та на експертизу проекту - 10,0 тис. грн.
2. Пункт 4 додатків 2, 4 Програми викласти в новій редакції: ―Будівництво напірного
каналізаційного колектору від КНС № 7 в м. Бердянськ‖ та затвердити його
фінансування в сумі 17,0 тис. грн., у т.ч.: на коригування проектно-кошторисної
документації - 12,0 тис. грн. та на експертизу проекту - 5,0 тис. грн.
3. Пункт 8 додатків 2, 4 Програми викласти в новій редакції: ―Реконструкція
самопливного колектору по вул. Свободи м. Бердянськ Запорізької обл.‖ та
затвердити його фінансування у сумі 100,0 тис. грн., у т.ч.: на розробку проектнокошторисної документації - 92,0 тис. грн. та на експертизу проекту - 8,0 тис. грн.;
На виконання вищезазначених заходів затвердити додатково 342,0 тис. грн.
Взагалі фінансування внесених заходів по Програмі збільшується на
2 670,048 тис. грн., у т.ч: за рахунок коштів у сумі 1 587,678 тис. грн., що
перерозподіляються з Програми капремонту житлово-комунального комплексу та
додаткового фінансування у сумі 1082,370 тис. грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
8
Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об'єктів міського благоустрою та благоустрою
міських територій на 2016 рік в новій редакції
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління

житлово-комунального
господарства
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об'єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на
2016 рік в новій редакції
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об'єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на
2016 рік в новій редакції (рішення №8 додається) з урахуванням змін
рекомендованих постійною
комісією з питань планування бюджету, соціальноекономічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності, а саме: виключити
з Програми пункт ―Розробка карт-схем площ прибирання по мікрорайонах міста з
урахуванням протяжності‖ в сумі 58 000,00 грн.
2. Доручити управлінню житлово-комунального господарства (Удовиченко А.В.)
розробити карт-схеми площ прибирання по мікрорайонах міста з урахуванням
протяжності.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
9 Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ради від 31.03.2016 №12 «Про погодження Інвестиційної
програми ПАТ «Бердянське підприємство теплових
мереж» на 2016 рік»
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 3.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ради від 31.03.2016 №12 «Про погодження Інвестиційної програми ПАТ
«Бердянське підприємство теплових мереж» на 2016 рік» (рішення №9
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
10 Про внесення змін до Програми фінансової підтримки
комунального
підприємства
―Керуюча
компанія
Водоканал‖ Бердянської міської ради на 2016 рік
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Програми фінансової підтримки
комунального підприємства ―Керуюча компанія Водоканал‖ Бердянської
міської ради на 2016 рік (рішення №10 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
49
Про внесення змін до міської програми ―Про
поховання невідомих та безрідних громадян на 2016 рік‖
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до міської програми ―Про поховання
невідомих та безрідних громадян на 2016 рік‖ (рішення №11 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
58 Про затвердження Програми „Внески до статутного
капіталу
комунального
підприємства
„Бердянськекотранс‖ Бердянської міської ради на 2016
рік‖ в новій редакції
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми „Внески до статутного
капіталу комунального підприємства „Бердянськекотранс‖ Бердянської міської
ради на 2016 рік‖ в новій редакції (рішення №12 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
62 Про затвердження Програми розвитку автомобільних
доріг загального користування Запорізької області у м.
Бердянськ на 2016 рік
ПОНОМАРЬОВ О.С.
народний депутат України
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми розвитку автомобільних
доріг загального користування Запорізької області у м. Бердянськ на 2016 рік
(рішення №13 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
13 Про правовідносини щодо оренди та суборенди
майна комунальної власності
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про правовідносини щодо оренди та суборенди майна
комунальної власності (рішення №14 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
14 Про взаємовідносини щодо оренди комунального
майна, орендодавцями якого виступають комунальні
підприємства Бердянської міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про взаємовідносини щодо оренди комунального
майна,
орендодавцями
якого
виступають
комунальні
підприємства
Бердянської міської ради (рішення №15 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
15 Про внесення змін до рішень сесій Бердянської
міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про внесення змін до рішень сесій Бердянської
міської ради
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської
ради (рішення №16 додається) з урахуванням змін рекомендованих постійною
комісією з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької
діяльності та управління комунальною власністю, а саме:
- в п. 7.2, 8.2, 9.2 додати слова: ―Мартищенко О.О. - депутата міської ради (за
згодою)‖.
Рекомендаціями Тахтаджиєвої-Поклад А.І.:
- преамбулу доповнити словами „враховуючи протокол постійної комісії міської
ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької
діяльності та управління комунальною власністю від 18.10.2016 № 18..‖;
зі складу ліквідаційної комісії виключити Семенюту В.Г.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
16 Про майнові питання
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про майнові питання

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про майнові питання (рішення №17 додається) з
урахуванням доповнень рекомендованих постійною комісією з питань реалізації
державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління
комунальною власністю
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
17
Про передачу в управління та утримання
багатоквартирних будинків
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу в управління та утримання
багатоквартирних будинків (рішення №18 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
19
Про припинення діяльності юридичної особи
комунального шляхово-експлуатаційного підприємства
Бердянської міської ради шляхом ліквідації
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про припинення діяльності юридичної особи
комунального шляхово-експлуатаційного підприємства Бердянської міської
ради шляхом ліквідації (рішення №19 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
20 Про орендні відносини з публічним акціонерним
товариством
―Бердянське
підприємство
теплових
мереж‖
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про орендні відносини з публічним акціонерним
товариством ―Бердянське підприємство теплових мереж‖
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про орендні відносини з публічним акціонерним
товариством ―Бердянське підприємство теплових мереж‖ (рішення №20
додається) з урахуванням змін рекомендованих постійною комісією з питань
реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління
комунальною власністю, а саме:
- преамбулу проекту рішення після слів: ―створеної розпорядженням міського голови
від 13.09.2011 № 470-р зі змінами‖ доповнити словами: ―протоколи постійної комісії
міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької
діяльності та управління комунальною власністю від 18.10.2016 № 18, від 25.10.2016
№ 19‖. Внести зміни до п. 2 проекту рішення: слова ―та передати його в господарське
відання комунальному підприємству ―Бердянськводоканал‖ Бердянської міської
ради‖, замінити словами ―та передати його в господарське відання комунальному
підприємству ―Керуюча компанія Водоканал‖ Бердянської міської ради‖ та слова ―лист
комунального підприємства ―Бердянськводоканал‖ Бердянської міської ради від
07.09.2016 № 3721‖ замінити словами ―комунального підприємства ―Керуюча
компанія Водоканал‖ Бердянської міської ради від 19.10.2016 № 38 (реєстр. номер
міськвиконкому 7215/41-001 від 19.10.2016)‖.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
21
Про затвердження додаткового переліку об'єктів
комунальної 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. – 1.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження додаткового переліку об'єктів
комунальної власності територіальної громади м. Бердянська, які підлягають
приватизації у 2016 році (рішення №21 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
22
Про затвердження додаткового переліку об'єктів

комунальної 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. – 1.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження додаткового переліку об'єктів
комунальної власності територіальної громади м. Бердянська, які підлягають
приватизації у 2016 році за способами (рішення №22 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
23 Про прийняття майна до комунальної власності
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про прийняття майна до комунальної власності
(рішення №23 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
61 Про затвердження Програми „Внески до статутного
капіталу
комунального
підприємства
„Міськспецексплуатація‖ Бердянської міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми „Внески до статутного
капіталу комунального підприємства „Міськспецексплуатація‖ Бердянської
міської ради (рішення №24 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
24 Про переведення садових будинків у жилі будинки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про переведення садових будинків у жилі будинки

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про переведення садових будинків у жилі будинки
(рішення №25 додається) з урахуванням змін, рекомендованих постійною комісією з
питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, а
саме доповнити пунктом:
- 3. У зв'язку з технічною помилкою та зверненням Шергіна Василя Зосимовича
(Запорізька обл., м. Бердянськ, Військове містечко-2, буд. 14, кв. 45) внести зміни до
п.1.10 рішення шостої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 21.01.2016 №23
"Про переведення садових і дачних будинків у жилі будинки", а саме, замість слів:
"Садовий будинок №268/3 (літ."А,а,а1") в ОКСТ "Сонячний" читати: "Садовий будинок
№268/3 (літ."А,а,а1") в ОКСТ "Сонячний Бердянськ".
Підстава: заява від 26.09.2016 №Ш-3266
- Пункти 3, 4, 5, 6 вважати пунктами 4, 5, 6, 7 відповідно.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
25 Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної
невідповідності вимогам Зонінгу‖
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної
невідповідності вимогам Зонінгу‖ (рішення №26 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
26 Про присвоєння назв проїздам в м.Бердянську
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про присвоєння назв проїздам в м.Бердянську

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про присвоєння назв проїздам в м.Бердянську (рішення
№27 додається) з урахуванням змін, рекомендованих постійною комісією з питань
архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, а саме:
- пункт 3 викласти в наступній редакції:
Присвоїти проїзду, що розташований у м. Бердянську, в районі обслуговуючого
кооперативу ―Садівниче городнє товариство ―Строитель‖, назву - проїзд Озерний.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
27 Про припинення права користування земельними
ділянками
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про припинення права користування земельними
ділянками (рішення №28 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
28 Про надання дозволів на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про надання дозволів на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості)
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про надання дозволів на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) (рішення №29 додається)
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - За переголосування

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про надання дозволів на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) з урахуванням доповнення, рекомендованого постійною
комісією з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та
екології та пропозиції Тахтаджиєвої-Поклад А.І.- „строком до 01.03.2017р‖.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
29
Про надання дозволів закритому акціонерному
товариству ―Бердянськбуд‖ на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 13, Проти – 0, Утрим. – 4.
ВИРІШИЛИ:

НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів закритому акціонерному
товариству ―Бердянськбуд‖ на розроблення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
30 Про відмову в наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про відмову в наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (рішення №30
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
31
Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під
об'єктами нерухомого майна
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, 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 №31 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
32
Про передачу у власність земельних ділянок
учасникам бойових дій
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу у власність земельних ділянок учасника
бойових дій (рішення №32 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
33
Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу у власність земельних
громадянам (рішення №33 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
34 Про передачу в оренду земельних ділянок

ділянок

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу в оренду земельних ділянок (рішення
№34 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
35 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про поновлення договорів оренди земельних ділянок

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
(рішення №35 додається) з урахуванням змін, рекомендованих постійною комісією з
питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, а
саме:
- в пунктах 5, 8, 17 замість слів „строком до 01.10.2065 р.‖ читати „строком до
01.10.2021 р.‖;
- пункт 22 відкласти до моменту отримання інформації щодо погашення
заборгованості за оренду земельної ділянки.
- в пункт 4 замість слів „строком до 01.10.2021 р.‖ читати „строком до початку
реконструкції вул. М. Горького але не пізніше ніж до 01.10.2017 р.‖.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

36
Про відмову в наданні дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про відмову в наданні дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки (рішення №36 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
48
Про внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об'єктів
комунального
та
соціально-культурного
призначення на 2016 рік
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та
соціально-культурного призначення на 2016 рік
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та
соціально-культурного призначення на 2016 рік (рішення №37 додається) зі
змінами та доповненнями, а саме:
- додати п. 1.17 в розділі V «Об’єкти освіти» п. 5 «Технічне переоснащення ДНЗ № 25
по провул. Транспортний, 8, в м. Бердянськ Запорізької області» замість
«250000,00 грн.» читати «274728,00 грн.»;
- додати п. 1.18 в розділі V «Об’єкти освіти» п. 32 «Капітальний ремонт шиферної
покрівлі ЗОШ № 20 по вул. Франко, 103, м. Бердянськ Запорізької області» замість
«638211,00 грн.» читати «613483,00 грн.».
- додати п.1.19 в розділі V «Об’єкти освіти» п.37 «Реконструкція учбового закладу
гімназії №1 "Надія" по вул.Шмідта, 12, м.Бердянськ Запорізької області» замість
«175059,00» читати «164684,00 грн.».
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
37
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
2016-2018 роки‖
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-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 2016-2018 роки‖ (рішення
№38 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
38
Про внесення змін до Положення комунальної
установи
―Територіальний
центр
соціального
обслуговування Бердянської міської ради (надання
соціальних послуг)‖(нова редакція)
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Положення комунальної установи
―Територіальний центр соціального обслуговування Бердянської міської ради

(надання соціальних послуг)‖(нова редакція) (рішення №39 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

39
Про внесення змін до Програми укріплення
матеріально-технічної бази комунальних лікувальнопрофілактичних установ міста Бердянськ за рахунок
придбання сучасного обладнання у 2016 році

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до Програми укріплення
матеріально-технічної бази комунальних лікувально-профілактичних установ
міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного обладнання у 2016 році
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми укріплення
матеріально-технічної бази комунальних лікувально-профілактичних установ
міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного обладнання у 2016 році
(рішення №40 додається) з урахуванням змін та доповнень
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
40
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
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-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 (рішення №41
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
41 Про внесення змін до рішення сесії міської ради від
18.02.2016 №36 ―Про затвердження фінансування у 2016
році міської Програми поліпшення стану безпеки, умов
праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки‖
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до рішення сесії міської ради від
18.02.2016 №36 ―Про затвердження фінансування у 2016 році міської Програми
поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 20122016 роки‖ (рішення №42 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
42
Про внесення змін до Статуту Дитячо-юнацької
спортивної школи (нова редакція)
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Статуту Дитячо-юнацької
спортивної школи (нова редакція) (рішення №43 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
43 Про внесення змін до програми розвитку фізичної
культури та спорту м. Бердянськ на 2016 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про внесення змін до програми розвитку фізичної
культури та спорту м. Бердянськ на 2016 рік
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до програми розвитку фізичної
культури та спорту м. Бердянськ на 2016 рік (рішення №44 додається) з
урахуванням змін та доповнень рекомендованих постійною
комісією з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності, а саме:
- у п. X. ―Кошторис видатків бюджету на фізичну культуру та спорт на 2016 рік‖ в
пункті ―Використання товарів і послуг ДЮСШ відділу сім'ї молоді та спорту‖ замість
суми 747 823,00 грн. читати 859 932,00 грн. Усьго замість суми 1 294 703,00 грн.
читати 1 406 812,00 грн. Фінансове забезпечення Програми на 2016 рік складає
3 018 398,00 грн.
Доповнити проект рішення словами наступного змісту: ―Головним розпорядником
коштів по ДЮСШ відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради є
міський відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради‖.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
50 Про затвердження Статуту комунального дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу
№20 ―Червоний капелюшок‖ Бердянської міської ради
Запорізької області у новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Статуту комунального дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №20 ―Червоний
капелюшок‖ Бердянської міської ради Запорізької області у новій редакції
(рішення №45 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
51 Про затвердження Статуту комунального дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу
№27 ―Сонечко‖ Бердянської міської ради Запорізької
області у новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Статуту комунального дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №27 ―Сонечко‖
Бердянської міської ради Запорізької області у новій редакції (рішення №46
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
52 Про затвердження Статуту комунального дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу
№39 ―Веселка‖ Бердянської міської ради Запорізької
області у новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Статуту комунального дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №39 ―Веселка‖
Бердянської міської ради Запорізької області у новій редакції (рішення №47
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
53 Про затвердження Статуту Бердянського навчальновиховного комплексу ―загальноосвітній навчальний
заклад — дошкільний навчальний заклад №1 ―Мрія‖
Бердянської міської ради Запорізької області у новій
редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження Статуту Бердянського навчальновиховного комплексу ―загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний

ГОЛОСУВАЛИ:

навчальний заклад №1 ―Мрія‖ Бердянської міської ради Запорізької області у
новій редакції
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Статуту Бердянського навчальновиховного комплексу ―загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний
навчальний заклад №1 ―Мрія‖ Бердянської міської ради Запорізької області у
новій редакції (рішення №48 додається) з урахуванням змін рекомендованих
постійною комісією з гуманітарних питань, депутатської етики та законності, а саме:
1. У розділі I „Загальні положення‖ в пункті 1.2. замість „вул. Леніна,5‖ читати як „вул.
Центральна, 5‖.
2. З розділу V „Матеріально-технічна база‖ виключити пункт 5.6.
Рекомендацією Дойнової Ю.В.: ―У розділі V „Матеріально-технічна база‖ читати п.5.2.
наступним чином: Майно навчально-виховного комплексу належить йому на праві
господарського відання та перебуває в оперативному управлінні відділу освіти
виконавчого комітету Бердянської міської ради на підставі рішення про заснування і
Статуту навчально-виховного комплексу та укладених ним угод.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
55 Про затвердження статуту КП «Міський Палац спорту»
БМР у новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження статуту КП «Міський Палац спорту»
БМР у новій редакції (рішення №49 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
56 Про затвердження програми «Поповнення статутного
капіталу комунального підприємства «Міський Палац
спорту» Бердянської міської ради на 2016 рік»
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження програми «Поповнення статутного
капіталу комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської
міської ради на 2016 рік»
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження програми «Поповнення статутного
капіталу комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської
міської ради на 2016 рік» (рішення №50 додається) з урахуванням змін
рекомендованих Дойновою Ю.В.: Розділ V „Основні заходи досягнення мети
Програми‖ викласти в наступній редакції: „Основними заходами для досягнення мети
програми є поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міський
Палац спорту» Бердянської міської ради для проведення капітального ремонту з
утепленням зовнішньої стіни східного блоку зі спортзалом Міського Палацу спорту м.
Бердянськ, Запорізької області‖.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
60 Про внесення змін до рішення сесії міської ради від
18.02.2016
№28
«Про
затвердження
Програми
поліпшення
матеріально-технічного
стану
установ
культури Бердянської міської ради на 2016 рік»
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до рішення сесії міської ради від
18.02.2016 №28 «Про затвердження Програми поліпшення матеріальнотехнічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2016 рік»
(рішення №51 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
44 Про внесення змін до Програми ―Про забезпечення
проведення міських заходів у 2016 році‖
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Програми ―Про забезпечення
проведення міських заходів у 2016 році‖ (рішення №52 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
45
Про внесення змін до структури та загальної
чисельності апарату Бердянської міської ради та її
виконавчих органів
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до структури та загальної
чисельності апарату Бердянської міської ради та її виконавчих органів
(рішення №53 додається) з доповненнями
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
46
Про внесення змін до Положення про постійну
комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та
законності, затвердженого рішенням шостої сесії міської
ради VII скликання від 21.01.2016 №48
ХОЛОД О.О.
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Положення про постійну комісію
Бердянської міської ради VII скликання з гуманітарних питань, депутатської
етики та законності (рішення №54 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
54
Про внесення зміни до Програми забезпечення
громадської безпеки і профілактики злочинності у місті
Бердянську, розвитку матеріально – технічної бази
Бердянського відділу поліції Головного Управління
національної поліції в Запорізькій області на 2016 рік
ХОЛОД О.О.
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення зміни до Програми забезпечення
громадської безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку
матеріально – технічної бази Бердянського відділу поліції Головного
Управління національної поліції в Запорізькій області на 2016 рік (рішення №55
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
57 Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ради від 14 грудня 2015 р. (ІІ частина) №7 «Про
затвердження складу та обрання голів постійних комісій
Бердянської міської ради VII скликання»
ХОЛОД О.О.
Секретар міської ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради
від 14 грудня 2015 р. (ІІ частина) №7 «Про затвердження складу та обрання
голів постійних комісій Бердянської міської ради VII скликання» (рішення №56
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
47 Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 25.12.2015 №3 „Про міський бюджет на 2016 рік‖
ТКАЧЕНКО С.О.
заступник начальника
фінуправління
ПОПОВА Ірина Олександрівна
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

Протокольне доручення

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 25.12.2015 №3 „Про міський бюджет на 2016 рік‖
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
від 25.12.2015 №3 „Про міський бюджет на 2016 рік‖ (рішення №57 додається) з
урахуванням доповнень
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
59 Про внесення змін до рішень сесії Бердянської
міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ – Пропозиція: відкласти розгляд проекту рішення на наступну
чергову сесію згідно з вимогами Закону України „Про доступ до публічної
інформації‖ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до рішень сесії Бердянської міської
ради
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
63 Різне
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович

Протокольне доручення

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович

Протокольне доручення

МАРТИНОВ Сергій Богданович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

64 Закриття сесії

Міський голова

В.П.Чепурний

Секретар сесії,
депутат міської ради від Бердянської
міської організації політичної партії
„НАШ КРАЙ‖

Н.Ф.Новак

