УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Двадцять перша сесія
Місто Бердянськ
від 23.12.2016 12:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
33 (список додається)
10 (список додається)

ХОЛОД Олексій Олексійович
Відкриття сесії
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Кількісний склад секретаріату – 3 особи
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Персональний склад секретаріату
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Порядок денний
За – 31, Проти – 1, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ХОЛОД О.О.
1. Включити до порядку денного наступні проекти:
№ 42. Про звернення Бердянської міської ради до Кабінету Міністрів України.
№43.
Про
внесення
змін
до
Статуту
комунального
підприємства
„Бердянськводоканал” Бердянської міської ради та затвердження його у новій
редакції.
№44. Про внесення змін до Програми зміцнення матеріально-технічної бази
комунального підприємства «Бердянська міська телекомпанія
«ТБ - Бердянськ»
Бердянської міської ради» на 2016 рік
№45. Про затвердження фінансової підтримки комунального підприємства
„Бердянська міська телекомпанія „ТБ- Бердянськ” Бердянської міської ради по
вислітленню діяльності органів місцевого самоврядування на 2017 рік.
ВИРІШИЛИ:
№46. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VІІ
скликання від 18.02.2016 №56.
№47. Про погодження Інвестиційної програми КП „Бердянськводоканал” БМР на
2017 рік.
№48. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 25.12.2015 № 3
„Про міський бюджет на 2016 рік”.
№49. Про застосування програмно-цільового методу на рівні міського бюджету.
№50. Про міський бюджет на 2017 рік.
№51. Про затвердження Програми поховання невідомих та безрідних громадян на
2017 рік.
№52. Про затвердження Програми рятування життя людей на водних об´єктах на
2017 рік.

№53. Про затвердження Програми поточного ремонту та утримання мереж
зовнішнього освітлення м. Бердянськ на 2017 роки.
№54. Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського
благоустрою та благоустрою міських територій на 2017 рік.
№55. Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних
тварин у м. Бердянськ на 2017 рік.
№56. Про затвердження програми «Фінансової підтримки комунального
підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради на 2017 рік».
№57. Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального
ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2017 рік.
№58. Про затвердження Програми проведення рекламної кампанії міста
Бердянська на 2017 рік.
№59. Про внесення змін до муніципальної Програми соціального захисту сімей
міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та
затвердження її фінансування у 2017 році (за пропозицією Дойнової Ю.В.)
№60. Про затвердження звернення до Кабінету Міністрів України, народного
депутату України, Запорізької обласної ради та Запорізької обласної державної
адміністрації. (за пропозицією Безверхого В.П.)
2. Виключити з порядку денного питання:
№1 Про затвердження Комплексної програми розвитку малого підприємництва у
м.Бердянськ на 2017-2018 роки
№8 Про орендні відносини з публічним акціонерним товариством «Бердянське
підприємство теплових мереж»
№ 14 Про затвердження Порядку надходження, розподілу та перерахування
коштів, отриманих від оренди комунального майна.
№ 17 Про присвоєння назв проїздам в м.Бердянську.
№ 34 Про внесення змін до Програми укріплення матеріально-технічної бази
комунальних лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок
придбання сучасного обладнання у 2016 році
№ 35 Про внесення змін до Програми розвитку дошкільної освіти міста Бердянська
на період до 2017 року.
№ 36 Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Бердянська на 2013-2017
роки.
3. Порядок розгляду проектів за 2016 рік сформувати за доповідачами.
4. Проекти рішень
стосовно Програм на 2017 рік розглянути після
затвердження проекту № 50 Про міський бюджет на 2017 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
№ п/п
1
8
14
17
34
35
36
40

ПРИЙНЯТИ – Регламент роботи сесії

Питання, зняті з розгляду порядку денного
Про затвердження Комплексної програми розвитку малого підприємництва у м.Бердянськ на 20172018 роки
Про орендні відносини з публічним акціонерним товариством «Бердянське підприємство
теплових мереж»
Про затвердження Порядку надходження, розподілу та перерахування коштів, отриманих
від оренди комунального майна.
Про присвоєння назв проїздам в м.Бердянську.
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 Програми розвитку дошкільної освіти міста Бердянська на період до
2017 року.
Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Бердянська на 2013-2017 роки.
Про стимулюючі виплати керівництву і працівникам міської ради, її виконавчих органів.

№ п/п
2

3
4
5
6
7
9
10

Питання порядку денного
Про внесення змін до плану діяльності з підготовки виконавчими органами
Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської
ради у 2017 році
Про затвердження Статуту комунального підприємства
Водоканал» Бердянської міської ради в новій редакції

«Керуюча

компанія

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
Про приймання та передачу майна

11

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Бердянська, що не підлягають приватизації у 2017 році

12

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році

13

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році за способами

43

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

15
16
18
19

20

Про переведення садових будинків у жилі будинки
Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної невідповідності вимогам
Зонінгу”
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)

21

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

22

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

23

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

24
25

Про передачу у власність земельної ділянки учаснику бойових дій
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам

26
27
28
42

Про передачу в оренду земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про погодження поділу земельних ділянок
Про звернення Бердянської міської ради до Кабінету Міністрів України

46

Про внесення змін до рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від
18.02.2016 №56

29

Про затвердження міської Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та
виробничого середовища на 2017-2020 роки

30

Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів Бердянської міської
централізованої бібліотечної системи на 2016 рік в новій редакції

31

Про затвердження Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких
заходів на 2016 рік в новій редакції

32

Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ
культури Бердянської міської ради на 2016 рік в новій редакції

33

Про затвердження Програми розвитку матеріально-технічної
естрадного оркестру „Азовська чайка” на 2016 рік в новій редакції

37

38

39

44

41
48
49
50
51
52

бази

народного

Про затвердження міської Програми „Шкільне харчування” на 2017 рік
Про
затвердження
Програми
щодо
забезпечення
пільг
для
батьків
військовослужбовців-учасників антитерористичної операції, діти яких є вихованцями
дошкільних навчальних закладів відділу освіти виконавчого комітету Бердянської
міської ради на 2017 рік
Про затвердження списку присяжних
Про внесення змін до Програми зміцнення матеріально-технічної бази комунального
підприємства «Бердянська міська телекомпанія «ТБ - Бердянськ» Бердянської міської
ради» на 2016 рік
Про внесення змін до рішень сесії Бердянської міської ради
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 25.12.2015 № 3 „Про
міський бюджет на 2016 рік”
Про застосування програмно-цільового методу на рівні міського бюджету
Про міський бюджет на 2017 рік
Про затвердження Програми поховання невідомих та безрідних громадян на 2017 рік
Про затвердження Програми рятування життя людей на водних об’єктах на 2017 рік

53

Про затвердження Програми поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього
освітлення м. Бердянськ на 2017 роки

54

Про затвердження
Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського
благоустрою та благоустрою міських територій на 2017 рік

55

Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м.
Бердянськ на 2017 рік

56

Про затвердження програми «Фінансової підтримки комунального підприємства

«Міський Палац спорту» Бердянської міської ради на 2017 рік»

57

45

47
58

59

60
61

Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2017 рік
Про затвердження фінансової підтримки комунального підприємства „Бердянська
міська телекомпанія „ТБ- Бердянськ” Бердянської міської ради по вислітленню
діяльності органів місцевого самоврядування на 2017 рік
Про погодження Інвестиційної програми КП „Бердянськводоканал” БМР на 2017 рік
Про затвердження Програми проведення рекламної кампанії міста Бердянська на 2017
рік
Про внесення змін до муніципальної Програми соціального захисту сімей міста, які
знаходяться в складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та затвердження її
фінансування у 2017 році
Про затвердження звернення до Кабінету Міністрів України, народного депутату
України, Запорізької обласної ради та Запорізької обласної державної адміністрації
Різне

ХОЛОД Олексій Олексійович

2 Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
виконавчими органами Бердянської міської ради
проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях
міської ради у 2017 році

ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних
ВИРІШИЛИ:
актів для розгляду на сесіях міської ради у 2017 році (рішення №1
додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
3
Про затвердження Статуту комунального
підприємства
«Керуюча
компанія
Водоканал»
Бердянської міської ради в новій редакції
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження Статуту комунального
ВИРІШИЛИ: підприємства «Керуюча компанія Водоканал» Бердянської міської ради в
новій редакції
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція УДОВИЧЕНКО А.В.: доповними пунктами, а саме:
ВИРІШИЛИ: - пункт 2.2.21 «Діяльність у сфері права» (код КВЕД-2010 69.1);
- пункт 2.2.22: «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультування
з питань оподаткування »(код КВЕД-2010 69.2).
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ з урахуванням змін - Про затвердження Статуту
комунального підприємства «Керуюча компанія Водоканал» Бердянської
міської ради в новій редакції (рішення №2 додається)

ХОЛОД Олексій Олексійович

4 Про правовідносини щодо оренди та суборенди
майна комунальної власності

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про правовідносини щодо оренди та суборенди
майна комунальної власності (рішення №3 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
5 Про взаємовідносини щодо оренди комунального
майна, орендодавцями якого виступають комунальні
підприємства Бердянської міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про взаємовідносини щодо оренди комунального
майна, орендодавцями якого виступають комунальні підприємства
Бердянської міської ради (рішення №4 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
6 Про внесення змін до рішень сесій Бердянської
міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення сесії Бердянської
ВИРІШИЛИ:
міської ради від 27.10. 2016 року № 17 (рішення №5 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
7 Про майнові питання
ВИРІШИЛИ:

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про майнові питання
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ з урахуванням доповнення - Про майнові питання
(рішення №6 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
9 Про передачу в управління та утримання
ВИРІШИЛИ:

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про передачу в управління та утримання
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Протокольне доручення
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
СОРОКА Р.Ю.
в.о. начальника юридичного
управління
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу в управління та утримання (рішення
№7 додається) ) з доповненням рекомендованим постійною комісією з питань

реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та
управління комунальною власністю (доповнити пунктами 1.4, 1.5)
ХОЛОД Олексій Олексійович
10 Про приймання та передачу майна
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про приймання та передачу майна
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про приймання та передачу майна
(рішення №8 додається) з урахуванням змін рекомендованих постійною
комісією з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької
діяльності та управління комунальною власністю, а саме: у п. 1.4. та п. 1.5.
замість слів “до житлового будинку № 94 по пр. Східному (пр. Пролетарський)”
читати “до житлового будинку № 94в по пр. Східному (пр. Пролетарський)”.
ХОЛОД Олексій Олексійович
11 Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, що
не підлягають приватизації у 2017 році
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження переліку об’єктів комунальної
ВИРІШИЛИ: власності територіальної громади м. Бердянська, що не підлягають
приватизації у 2017 році (рішення №9 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
12 Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, що
підлягають приватизації у 2017 році
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, що
підлягають
приватизації у 2017 році
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, що
підлягають
приватизації у 2017 році (рішення №10 додається) з доповненнями
ВИРІШИЛИ: рекомендованими Тахтаджиєвої-Поклад А.І.:
- перелік об’єктів доповнити наступними пунктами: „ Ціле убудоване приміщення
вул. Центральна (Карла Маркса), 49
площею 609,6” та „Частина
цілого
убудованого приміщення вул. Морська (Мазіна), 25 площею 260,1.
ХОЛОД Олексій Олексійович
13 Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, що
підлягають приватизації у 2017 році за способами
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження переліку об’єктів комунальної
ВИРІШИЛИ: власності територіальної громади м. Бердянська, що
підлягають
приватизації у 2017 році за способами
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, що
підлягають
приватизації у 2017 році за способами (рішення №11 додається) з
доповненнями рекомендованими Тахтаджиєвої-Поклад А.І.:
ВИРІШИЛИ:
- перелік об’єктів доповнити наступними пунктами та визначити спосіб
приватизації: „ Ціле убудоване приміщення вул. Центральна (Карла Маркса), 49
площею 609,6” (аукціон) та „Частина цілого убудованого приміщення вул.
Морська (Мазіна), 25 площею 260,1(викуп).
БАЙДАЛА Віталій В’ячеславович
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
ХОЛОД Олексій Олексійович
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Про внесення змін до Статуту комунального
підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської
міської ради та затвердження його у новій редакції

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Статуту комунального
ВИРІШИЛИ: підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради та
затвердження його у новій редакції (рішення №12 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
15 Про переведення садових будинків у жилі будинки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про переведення садових будинків у жилі будинки
(рішення №13 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
16
Про надання земельним ділянкам статусу
„вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу”
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУПро надання земельним ділянкам статусу
„вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу” (рішення №14 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
18 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.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про припинення права користування земельними
ВИРІШИЛИ:
ділянками (рішення №15 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
19 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
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про надання дозволів на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в

натурі (на місцевості)
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, 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 №16 додається) з урахуванням рекомендації
постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних
відносин та екології, а саме: - пп. 9, 10, 11 зняти з розгляду.
Пропозиції Дойнової Ю.В., а саме доповнити наступними пунктами:
9. Внести зміни до рішення чотирнадцятої сесії Бердянської міської ради VI
скликання від 29.09.2011 № 41 “Про припинення та надання в постійне користування
земельних ділянок”, а саме:
- пункт 2.1 викласти в наступній редакції: “Надати в постійне користування
комунальній установі “Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів” Бердянської міської
ради (вул. Кірова, 68-а, ідентифікаційний код 39450779) земельну ділянку, межі якої
визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,9373
га, розташовану за адресою: вул. Європейська (до перейменування — вул. Кірова), 68-а,
для розміщення та обслуговування комунальної установи “Центр соціальної реабілітації
дітей інвалідів” Бердянської міської ради.
Підстава: рішення сорок восьмої сесії Бердянської міської ради VI скликання від
17.04.2014
№ 38 “Про реорганізацію Комунальної установи “Територіальний центр
ВИРІШИЛИ:
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Бердянської міської ради”,
рішення п'ятдесятої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 25.09.2014 № 14
“Про затвердження розподільчого балансу між комунальними установами
“Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”
Бердянської міської ради та “Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів” Бердянської
міської ради”, державний акт на право постійного користування землею від 17.12.2003 р.
серії ІІ-ЗП № 002867, реєстраційний № 1300.
- пункт 3 доповнити наступними словами: “комунальній установі “Центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів” Бердянської міської ради”.
10. Пункт 36 рішення сорокової сесії Бердянської міської ради VI скликання від
12.09.2013 № 37 “Про передачу в оренду земельних ділянок” - скасувати.
11. Надати дозвіл комунальній установі “Центр соціальної реабілітації дітейінвалідів” Бердянської міської ради (вул. Кірова, 68-а, ідентифікаційний код 39450779)
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,9373 га, розташованої за
адресою: вул. Європейська (до перейменування — вул. Кірова), 68-а, для
розміщення та обслуговування комунальної установи “Центр соціальної реабілітації
дітей інвалідів” Бердянської міської ради.
ХОЛОД Олексій Олексійович
20 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 – 15, Проти – 1, Утрим. – 1.
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів закритому акціонерному
товариству “Бердянськбуд” на розроблення технічних документацій із
ВИРІШИЛИ:
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
ХОЛОД Олексій Олексійович
21 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 – 29, Проти – 0, Утрим. – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відмову в наданні дозволів на розроблення
ВИРІШИЛИ: проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (рішення №17
додається)

ХОЛОД Олексій Олексійович

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

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

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про відмову в наданні дозволу на розроблення
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
діляноки
по
вул.Лісовській
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відмову в наданні дозволу на розроблення
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
діляноки
по
вул.Лісовській (рішення №18 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
23 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 – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
ВИРІШИЛИ: землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого
майна (рішення №19 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
24
Про передачу у власність земельної ділянки
учаснику бойових дій
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу у власність земельної ділянки
ВИРІШИЛИ:
учаснику (рішення №20 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
25 Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам (рішення №21 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
26 Про передачу в оренду земельних ділянок
ВИРІШИЛИ:

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про передачу в оренду земельних ділянок
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу в оренду земельних ділянок
(рішення №22 додається) з урахуванням змін рекомендованих постійною
ВИРІШИЛИ:

комісією з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин
та екології, а саме: в пункті 1 замість слів „строком до 01.12.2065 р.” читати:
„строком до 01.12.2021 р.”

ХОЛОД Олексій Олексійович

27 Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 3.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 4.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок (рішення №23 додається) з урахуванням
змін рекомендованих
постійною комісією з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних
відносин та екології, а саме:
- в пункті 2, замість слів: “строком до 01.12.2021 р.” читати: “строком до 01.12.2017
р.”;
- пункт 3 - відмовити на підставі Закону України “Про оренду землі”;
- пункт 4 – відмовити;
- в пункті 5, замість слів: “строком до 01.12.2021 р.” читати: “строком до початку
реконструкції вул. І.Франка, але не пізніше ніж до 01.12.2017 р.”;
- в пункті 11, замість слів: “строком до 01.12.2021 р.” читати: “строком до початку
реконструкції вул. М. Горького, але не пізніше ніж до 01.12.2017 р.”;
- в пункті 12, замість слів: “строком до 01.09.2065 р.” читати: “строком до
01.01.2020 р.”, а також доповнити наступним абзацом: “Фізичній особі-підприємцю
Єлістархову Миколі Вікторовичу здійснювати підприємницьку діяльність з
дотриманням санітарних норм та правил без здійснення шкідливого впливу на
навколишнє середовище”;
- в пункті 15, замість слів: “строком до 01.12.2021 р.” читати: “строком до
ВИРІШИЛИ:
01.12.2017 р.”;
- в пункті 17, замість слів: “строком до 01.12.2021 р.” читати: “строком до
01.12.2017 р.”;
- в пункті 18, замість слів: “строком до 01.12.2021 р.” читати: “строком до
01.12.2017 р.”;
- в пункті 19, замість слів: “строком до 01.12.2021 р.” читати: “строком до
01.12.2017 р.”;
- в пункті 20 замість слів: “строком до 01.12.2021 р.” читати: “строком до
01.12.2017 р.”;
- в пункті 21, замість слів: “строком до 01.12.2065 р.” читати: “строком до
01.12.2021 р.”;
- в пункті 25, преамбулу та розділ “Реквізити сторін” договору доповнити
наступними словами: “громадянин України Жаботинський Руслан Леонідович
(паспорт СА 311255, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області
14 грудня 1996р., ідентифікаційний номер 2278401474), та мешкає в м. Запоріжжя
по вул. Дзержинського, 104, кв. 33” на підставі свідоцтва про право на спадщину
за законом на право оренди земельної ділянки від 01.12.2016 р., зареєстрованого
в реєстрі за № 2466.
ХОЛОД Олексій Олексійович
28 Про погодження поділу земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про погодження поділу земельних ділянок (рішення
№24 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
42
Про звернення Бердянської міської ради до
Кабінету Міністрів України
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ВИРІШИЛИ:

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про звернення Бердянської міської ради до
ВИРІШИЛИ:
Кабінету Міністрів України (рішення №25 додається)

ХОЛОД Олексій Олексійович

46
Про внесення змін до рішення восьмої сесії
Бердянської міської ради VІІ скликання від 18.02.2016
№56

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення восьмої сесії
Бердянської міської ради VІІ скликання від 18.02.2016 №56 (рішення №26
додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
29 Про затвердження міської Програми поліпшення
стану безпеки, умов праці та виробничого середовища
на 2017- 2020 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження міської Програми поліпшення
стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2017- 2020 роки
(рішення №27 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
30
Про затвердження Програми поповнення
бібліотечних
фондів
Бердянської
міської
централізованої бібліотечної системи на 2016 рік в
новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поповнення
бібліотечних фондів Бердянської міської централізованої бібліотечної
системи на 2016 рік в новій редакції (рішення №28 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
31
Про
затвердження
Програми
підтримки
проведення міських культурно-мистецьких заходів на
2016 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми підтримки проведення
міських культурно-мистецьких заходів на 2016 рік в новій редакції (рішення
№29 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
32
Про затвердження Програми поліпшення
матеріально-технічного
стану установ культури
Бердянської міської ради на 2016 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поліпшення
матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради на
2016 рік в новій редакції (рішення №30 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
33
Про
затвердження
Програми
розвитку
матеріально-технічної бази народного естрадного
оркестру „Азовська чайка” на 2016 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми розвитку матеріально-

технічної бази народного естрадного оркестру „Азовська чайка” на 2016 рік
в новій редакції (рішення №31 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
37 Про затвердження міської Програми „Шкільне
харчування” на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження міської Програми „Шкільне
ВИРІШИЛИ:
харчування”
За
– 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження міської Програми „Шкільне
харчуванння” (рішення №32 додається) з урахуванням змін, а саме:
Викласти розділ 4 “Фінансове та ресурсне забезпечення програми” у новій
редакції:
Фінансування Програми здійснюється з бюджету міста Бердянська відповідно до
кошторису, після затвердження його рішенням сесії Бердянської міської ради в
межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством України.
Кошти бюджету міста Бердянська будуть використані для забезпечення організації
харчування в загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності, а саме
на безкоштовне одноразове харчування учнів таких категорій:
1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
2. Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та
інклюзивних класах;
3. Учнів 1-4-х класів;
ВИРІШИЛИ:

4. Учнів 5-11 класів, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
5. Дітей загиблих військовослужбовців-учасників антитерористичної операції;
6. Дітей учасників бойових дій антитерористичної операції;
7. Дітей учасників антитерористичної операції, які безпосередньо приймали та
приймають участь в антитерористичній операції, забезпеченні ії проведення і захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Вартість харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах становить з
01.01.2017 по 31.12.2017 р. – 8,00 грн.
Вартість харчування дітей віком до 6 років у дошкільному навчальному закладі
НВК № 1 “Мрія” становить з 01.01.2017 по 31.12.2017 р. – 23,00 грн., з яких 40 %
оплачується батьками, а 60 % - за рахунок міського бюджету.

Використання коштів здійснюється шляхом перерахування бюджетних асигнувань
їх одержувачам - орендарям шкільних їдалень.
ХОЛОД Олексій Олексійович
38 Про затвердження Програми щодо забезпечення
пільг для батьків військовослужбовців-учасників
антитерористичної операції, діти яких є вихованцями
дошкільних навчальних закладів відділу освіти
виконавчого комітету Бердянської міської ради на
2017 рік
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 Програми щодо забезпечення
пільг для батьків військовослужбовців-учасників антитерористичної
операції, діти яких є вихованцями дошкільних навчальних закладів відділу
освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік (рішення
№33 додається)

ХОЛОД Олексій Олексійович

39 Про затвердження списку присяжних

СОРОКА Р.Ю.
в.о. начальника юридичного
управління
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження списку присяжних (рішення №34
додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
44
Про внесення змін до Програми зміцнення
матеріально-технічної
бази
комунального
підприємства «Бердянська міська телекомпанія «ТБ Бердянськ» Бердянської міської ради» на 2016 рік
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми зміцнення
матеріально-технічної бази комунального підприємства «Бердянська міська
ВИРІШИЛИ:
телекомпанія
«ТБ - Бердянськ» Бердянської міської ради» на 2016 рік
(рішення №35 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
41 Про внесення змін до рішень сесії Бердянської
міської ради
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до рішень сесії Бердянської
ВИРІШИЛИ:
міської ради
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішень сесії Бердянської
міської ради (рішення №36 додається) з урахуванням змін рекомендованих
постійною комісією з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних
ВИРІШИЛИ:
відносин та екології, а саме: з пунктів 1-3 виключити наступні слова: “Дойнову
Олександру Михайловичу (вул. Мічуріна, 79, кв.5, ідентифікаційний номер
2755102572)”.
ХОЛОД Олексій Олексійович
48 Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 25.12.2015 № 3 „Про міський бюджет на 2016
рік”
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 25.12.2015 № 3 „Про міський бюджет на 2016 рік” (рішення №37
додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
49 Про застосування програмно-цільового методу на
рівні міського бюджету
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про застосування програмно-цільового методу на
рівні міського бюджету (рішення №38 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
50 Про міський бюджет на 2017 рік
ВИРІШИЛИ:

БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

Протокольне доручення

ГЕОРГІЄВ Євген Іванович

Протокольне доручення

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про міський бюджет на 2017 рік (рішення №39
додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
51 Про затвердження Програми поховання невідомих
та безрідних громадян на 2017 рік
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ПОПОВА Ірина Олександрівна
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поховання невідомих
та безрідних громадян на 2017 рік (рішення №40 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
52
Про затвердження Програми рятування життя
людей на водних об’єктах на 2017 рік
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми рятування життя
ВИРІШИЛИ:
людей на водних об’єктах на 2017 рік (рішення №41 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
53 Про затвердження Програми поточного ремонту та
утримання мереж зовнішнього освітлення
м.
Бердянськ на 2017 роки
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ПОПОВА Ірина Олександрівна
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми поточного ремонту
та утримання мереж зовнішнього освітлення м. Бердянськ на 2017 роки
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поточного ремонту та
утримання мереж зовнішнього освітлення м. Бердянськ на 2017 роки
(рішення №42 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
54 Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою
та
благоустрою міських територій на 2017 рік
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій
на 2017 рік (рішення №43 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
55
Про затвердження
Програми регулювання
чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ на
2017 рік
ВИРІШИЛИ:

УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження
Програми регулювання
чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2017 рік (рішення №44
додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
56
Про затвердження програми «Фінансової
підтримки комунального підприємства «Міський
Палац спорту» Бердянської міської ради на 2017 рік»
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- 56 Про затвердження програми «Фінансової
підтримки комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської
міської ради на 2017 рік» (рішення №45 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
57
Про
затвердження Програми будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів
комунального та соціально-культурного призначення
на 2017 рік
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про
затвердження Програми будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2017 рік (рішення №46 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
45
Про затвердження фінансової підтримки
комунального підприємства „Бердянська міська
телекомпанія „ТБ- Бердянськ” Бердянської міської
ради по вислітленню діяльності органів місцевого
самоврядування на 2017 рік
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження фінансової підтримки
комунального підприємства „Бердянська міська телекомпанія „ТБВИРІШИЛИ:
Бердянськ” Бердянської міської ради по вислітленню діяльності органів
місцевого самоврядування на 2017 рік (рішення №47 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
47
Про погодження Інвестиційної програми КП
„Бердянськводоканал” БМР на 2017 рік
УДОВИЧЕНКО А.В.
в.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про погодження Інвестиційної програми КП
ВИРІШИЛИ:
„Бердянськводоканал” БМР на 2017 рік (рішення №48 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
58
Про затвердження Програми проведення
рекламної кампанії міста Бердянська на 2017 рік
МІЩЕНКО В.В.
Головний спеціаліст відділу
реклами курорту та туризму

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми проведення рекламної
кампанії міста Бердянська на 2017 рік (рішення №49 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
59 Про внесення змін до муніципальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в
складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та
затвердження її фінансування у 2017 році
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до муніципальної Програми
ВИРІШИЛИ: соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих
обставинах, на 2014-2017 роки та затвердження її фінансування у 2017 році
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, 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 затвердження її фінансування у 2017 році
ВИРІШИЛИ: (рішення №50 додається) з доповненнями, а саме:
- пункт 5 після слів „додається” доповнити наступними словами:”Програма
відкрита для внесення змін та може бути уточнена в процесі виконання бюджету
за рішенням Бердянської міської ради.”
ХОЛОД Олексій Олексійович
60 Про затвердження звернення до Кабінету Міністрів
України, народного депутату України, Запорізької
обласної ради та Запорізької обласної державної
адміністрації
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження звернення до Кабінету Міністрів
України, народного депутату України, Запорізької обласної ради та
Запорізької обласної державної адміністрації (рішення №51 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
61 Різне
ВИРІШИЛИ:

ХОЛОД Олексій Олексійович

Закриття сесії

Виконувач обов’язків міського голови,
секретар міської ради

О.О.Холод

Секретар сесії,
депутат міської ради
від Бердянської міської організації
політичної партії „Соціалісти”

С.І.Букало

