УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Двадцять третя сесія
Місто Бердянськ
від 23.02.2017 10:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
34 (список додається)
11 (список додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

Відкриття сесії

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Кількісний склад секретаріату- 3 особи
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ — Персональний склад секретаріату
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Порядок денний

ВИРІШИЛИ:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ з пропозицією Чепурного В.П.:
1.Включити до порядку денного наступні проекти:
№83 Про затвердження Програми компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, на 2017 рік.
№84. Про затвердження програми «Фінансової підтримки комунального
підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради на 2017 рік в новій
редакції.
№85. Про затвердження 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 2017 рік.
№86.
Про
затвердження
Програми
поліпшення
матеріально-технічного
забезпечення Бердянського управління Державної казначейської служби України
Запорізької області на 2017 рік.
№87. Про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет
участі)у м. Бердянськ.
№88. Про затвердження Програми реалізації проектів-переможців громадського
бюджету м.Бердянськ у 2017 році.
№89. Про підвищення тарифних розрядів.
№90.Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального
комплексу міста на 2017 рік.
№91. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 червня 2016 р. № 53 „Про
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території
міста Бердянська”.
№92. Про внесення змін до Програми поточного ремонту та утримання мереж

зовнішнього освітлення м. Бердянськ на 2017 рік.
2. Виключити з порядку денного питання:
№54 Про затвердження програми «Утримання комунальних спортивних споруд
комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради на 2017
рік».
№72 Про затвердження на посаду.
3. Порядок розгляду проектів за 2016 рік сформувати за доповідачами.
4. Проект № 82 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.16
№ 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” розглянути останнім, після затвердження
всіх програм.
За
– 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ — В ЦІЛОМУ – Регламент роботи сесії
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Оголошення про подання декларації за 2016 шляхом
заповнення на офіційному веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції відповідно до
ст.45 розділу VII „Фінансовий контроль” Закону України
„Про запобігання корупції” рік в термін до 31.03.2017
року включно.
БУТЕНКО А.Г.
Виступив з інформацією „Про результати роботи Бердянської
керівник Бердянської місцевої
місцевої прокуратури в 2016 році”.
прокуратури
БУХАНОВА Ксенія Валеріївна

№ п/п
54
72

№ п/п
1

Питання, зняті з розгляду порядку денного
Про затвердження програми «Утримання комунальних спортивних споруд
комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради на 2017
рік».
Про затвердження на посаду.

Питання порядку денного
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік

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

87

Про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м.
Бердянськ

88

Про затвердження Програми реалізації проектів-переможців громадського бюджету
м.Бердянськ у 2017 році

3
4
5
6
7
8
9

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 удосконалення механізмів отримання коштів від оренди комунального майна
Про затвердження Положення про Управління комунальної власності Бердянської
міської ради в новій редакції
Про орендні відносини з публічним
підприємство теплових мереж»

акціонерним

товариством

«Бердянське

10
11
12

13

Про передачу в управління та утримання багатоквартирного будинку
Про передачу майна
Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році
Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році за
способами

14

Про виконання Програми з управління комунальним майном територіальної громади
м. Бердянська за 2016 рік

15

Про затвердження Програми з управління комунальним майном територіальної
громади м. Бердянська на 2017 рік

16

Про затвердження Програми „Внески до статутного капіталу
підприємства „Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради

17
18

19

20
21

22

комунального

Про переведення садових будинків у жилі будинки
Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної невідповідності вимогам
Зонінгу”
Про внесення змін до Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони,
відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Бердянськ на
2016-2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Бердянської міської ради VII
скликання від 21.01.2016 № 21
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 приватному акціонерному товариству „Бердянськбуд” на
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

23

Про надання дозволу приватному підприємству „Водокрут” на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки

24

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок

25

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок по вул. Мечникова та вул. Севастопольській

26

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

27
28
29
30
31

Про відмову в наданні у постійне користування земельних ділянок
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Про передачу в оренду земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про погодження поділу земельних ділянок

32
33

34

35

Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки
Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на
2017 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
2016-2018 роки”
Про внесення змін до муніціпальної Програми соціального захисту сімей міста, які
знаходяться в складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та її фінансування у
2017 році

36

Про внесення змін до Програми соціального захисту бездомних громадян на 2016-2020
роки

37

Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Бердянська на період до
2017 року

38

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

39

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

40

Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2017-2020 роки

41

Про затвердження Програми соціального захисту дитячого та дорослого населення
м.Бердянська в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2017 рік

42
43
44

45

Про затвердження Програми укріплення матеріально-технічної бази комунальних
лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного
обладнання у 2017 році
Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Бердянська на 2013-2017 роки
Про затвердження Бюджетної програми розвитку галузі „Освіта” міста Бердянська на
2017 рік
Про реорганізацію Станції юних техніків виконавчого комітету Бердянської міської
ради Запорізької області та Станції юних натуралістів виконавчого комітету
Бердянської міської ради Запорізької області шляхом злиття та створення нової
юридичної особи

46

Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів Бердянської міської
централізованої бібліотечної системи на 2017 рік

47

Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ
культури на 2017 рік

48

Про затвердження Програми підтримки проведення культурно-мистецьких заходів на
2017 рік

49

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на
2017 рік

50

Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді
Бердянськ на 2017 рік

м.

51

Про затвердження Програми соціального становлення
м.Бердянськ на 2017 рік.

52

Про затвердження Програми забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу
сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік

53

Про затвердження Програми фінансової
спортивного товариства «Спартак» на 2017 рік

83

84
89

підтримки

та розвитку молоді в

Бердянського

міського

Про затвердження Програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, на 2017 рік
Про затвердження програми «Фінансової підтримки комунального підприємства
«Міський Палац спорту» Бердянської міської ради на 2017 рік в новій редакції
Про підвищення тарифних розрядів

55

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

56

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

57

Про погодження Інвестиційної програми публічного
„Бердянське підприємство теплових мереж” на 2017 рік

58

акціонерного

товариства

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

59

Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в
житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки в новій редакції

60

Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.
Бердянськ на 2017 рік

61

Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального
ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2017 рік

62

Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік

63

Про затвердження Міської програми „Питна вода м. Бердянськ на 2017 рік”

90

Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу
міста на 2017 рік

92

Про внесення змін до Програми поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього
освітлення м. Бердянськ на 2017 рік

64

Про затвердження Програми оновлення та підтримки інформаційно-комунікаційної
мережі виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік

65

Про затвердження Програми вдосконалення системи управління якістю виконавчого
комітету Бердянської міської ради на 2017 рік.

66

Про затвердження Програми „Про забезпечення проведення міських заходів у 2017
році”

67

Про затвердження Програми „Про забезпечення підтримки органів самоорганізації
населення міста на 2017 рік”

68

Про затвердження Програми „Почесний громадянин міста Бердянська” на 2017 рік

69

Про затвердження Програми „Про забезпечення організації навчання депутатів
Бердянської міської ради у 2017 році

70

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

71
73
74
75
76
77

85

86

78
79
80

91

81

82
93
94

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального підприємства
«Бердянська міська телекомпанія «ТБ - Бердянськ» Бердянської міської ради» на 2017
рік
Про персональний склад виконавчого комітету Бердянської міської ради
Про внесення змін до Програми проведення рекламної кампанії міста Бердянська на
2017 рік
Про затвердження плану роботи Бердянської міської ради на I півріччя 2017 року
Про внесення доповнень до міської цільової Програми захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015-2017 роки
Про затвердження програми „Безпечне місто Бердянськ на 2017 рік”
Про затвердження 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 2017
рік
Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення
Бердянського управління Державної казначейської служби України Запорізької області
на 2017 рік
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2016 №34 „Про
затвердження списку присяжних”
Про внесення змін до договору оренди землі
Про внесення змін до рішення міської ради від 30 червня 2016 р. № 54 „Про
встановлення ставок єдиного податку на території міста Бердянська”
Про внесення змін до рішення міської ради від 30 червня 2016 р. № 53 „Про
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території
міста Бердянська”
Про
встановлення
нормативу
відрахування
комунальними
унітарними
підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету міста Бердянська частини чистого
прибутку (доходу) у 2017 році
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.16 № 39
міський бюджет на 2017 рік”

„Про

Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому

1 Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 2016 рік

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 2016 рік (рішення №1 додається)
2 Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
виконавчими органами Бердянської міської ради
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях
міської ради у 2017 році
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
Пропозиція доповними план пунктами 5, 6
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-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
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів
ВИРІШИЛИ:
для розгляду на сесіях міської ради у 2017 році (рішення №2 додається) з
доповненнями
87 Про внесення змін до Положення про громадський
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
бюджет (бюджет участі) у м. Бердянськ
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Положення про громадський
бюджет (бюджет участі) у м. Бердянськ
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до Положення про громадський
бюджет (бюджет участі) у м. Бердянськ (рішення №3 додається)
88 Про затвердження Програми реалізації проектівЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
переможців громадського бюджету м.Бердянськ у 2017
році
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми реалізації проектівпереможців громадського бюджету м.Бердянськ у 2017 році (рішення №4
додається)
3 Про правовідносини щодо оренди та суборенди
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
майна комунальної власності
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про правовідносини щодо оренди та суборенди
майна комунальної власності (рішення №5 додається)
4 Про взаємовідносини щодо оренди комунального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
майна, орендодавцями якого виступають комунальні
підприємства Бердянської міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про взаємовідносини щодо оренди комунального
майна, орендодавцями якого виступають комунальні підприємства

Бердянської міської ради (рішення №6 додається)
5 Про внесення змін до рішень сесій Бердянської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до рішень сесій Бердянської
міської ради (рішення №7 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
6 Про майнові питання
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
Голова постійної комісії
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про майнові питання
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про майнові питання (рішення №8 додається) з
урахуванням доповнень рекомендованих постійною комісією з питань реалізації
ВИРІШИЛИ:
державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління
комунальною власністю
7 Про удосконалення механізмів отримання коштів від
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
оренди комунального майна
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
Голова постійної комісії
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про удосконалення механізмів отримання коштів від
ВИРІШИЛИ:
оренди комунального майна (рішення №9 додається)
8
Про затвердження Положення про Управління
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунальної власності Бердянської міської ради в
новій редакції
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
Голова постійної комісії
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Положення про Управління
комунальної власності Бердянської міської ради в новій редакції (рішення
№10 додається
9 Про орендні відносини з публічним акціонерним
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
товариством «Бердянське підприємство теплових
мереж»
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
ВИРІШИЛИ:

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про орендні відносини з публічним акціонерним
ВИРІШИЛИ:
товариством «Бердянське підприємство теплових мереж»
За
– 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про орендні відносини з публічним акціонерним
товариством «Бердянське підприємство теплових мереж» (рішення №11
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: Законом
ВИРІШИЛИ:
України “Про оренду державного та комунального майна” доповнити словами:
“Законом України “Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній
власності”. В пункті 1 проекту рішення після слів: “Дозволити публічному акціонерному
товариству “Бердянське підприємство теплових мереж” доповнити словами: “за
рахунок власних коштів”.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

10
Про передачу в управління
багатоквартирного будинку

та

утримання

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу в управління та утримання
багатоквартирного будинку (рішення №12 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
11 Про передачу майна
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу майна (рішення №13 додається)
12 Про затвердження додаткового переліку об’єктів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунальної власності територіальної громади м.
Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- 12 Про затвердження додаткового переліку об’єктів
ВИРІШИЛИ:
комунальної власності територіальної громади м. Бердянська, що підлягають
приватизації у 2017 році (рішення №14 додається)
13 Про затвердження додаткового переліку об’єктів
комунальної власності територіальної громади м.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році за
способами
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження додаткового переліку об’єктів
ВИРІШИЛИ:
комунальної власності територіальної громади м. Бердянська, що підлягають
приватизації у 2017 році за способами (рішення №15 додається)
14 Про виконання Програми з управління комунальним
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
майном територіальної громади м. Бердянська за 2016
рік
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про виконання Програми з управління комунальним
ВИРІШИЛИ:
майном територіальної громади м. Бердянська за 2016 рік (рішення №16
додається)
15
Про затвердження Програми з управління
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунальним майном територіальної громади м.
Бердянська на 2017 рік
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми з управління
ВИРІШИЛИ:
комунальним майном територіальної громади м. Бердянська на 2017 рік
(рішення №17 додається)
16 Про затвердження Програми „Внески до статутного
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
капіталу
комунального
підприємства
„Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.

начальник управління комунальної
власності
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми „Внески до статутного
ВИРІШИЛИ:
капіталу комунального підприємства „Міськспецексплуатація” Бердянської
міської ради (рішення №18 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
17 Про переведення садових будинків у жилі будинки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про переведення садових будинків у жилі будинки
ВИРІШИЛИ:
(рішення №19 додається)
18
Про надання земельним ділянкам статусу
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
„вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу”
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУПро надання земельним ділянкам статусу
„вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу” (рішення №20 додається)
19 Про внесення змін до Програми з впровадження
заходів щодо збереження, охорони, відтворення та
раціонального використання земельних ресурсів міста
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянськ на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням
шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від
21.01.2016 № 21
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми з впровадження
заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального
ВИРІШИЛИ:
використання земельних ресурсів міста Бердянськ на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання
від 21.01.2016 № 21
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми з впровадження
заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального
використання земельних ресурсів міста Бердянськ на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання
від 21.01.2016 № 21 (рішення №21 додається) з урахуванням змін,
рекомендованих постійною комісією з питань архітектури, містобудування,
регулювання земельних відносин та екології, а саме :
- в пункті 1 у 2017 р., замість слів: “69 980,00” читати: “30 000,00”;
- в пункті 1 у 2018 р., замість слів: “69 980,00” читати: “109 960,00”;
- в пункті 5 у 2017 р., замість слів: “1 000 000,00” читати: “-”;
- в пункті 5 у 2018 р., замість слів: “-” читати: “1 000 000,00”;
- в пункті 7 у 2017 р., замість слів: “945 100,00” читати: “-”;
- в пункті 7 у 2018 р., замість слів: “-” читати: “945 000,00”;
- в пункті 8 у 2017 р., замість слів: “20 000,00” читати: “-”;
- в пункті 8 у 2018 р., замість слів: “20 000,00” читати: “40 000,00”;
- пункт 10 додатку до програми виключити;
- пункт “всього” привести у відповідність.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

20 Про припинення права користування земельними
ділянками

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про припинення права користування земельними
ділянками (рішення №22 додається)
21 Про надання дозволів на розроблення технічних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення технічних
ВИРІШИЛИ:
документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) (рішення №23 додається)
22 Про надання дозволів приватному акціонерному
товариству „Бердянськбуд” на розроблення технічних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 20, Проти – 1, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів приватному акціонерному
товариству „Бердянськбуд” на розроблення технічних документацій із
ВИРІШИЛИ:
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - за переголосування
За – 15, Проти – 9, Утрим. – 1.

НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів приватному акціонерному
товариству „Бердянськбуд” на розроблення технічних документацій із
ВИРІШИЛИ:
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
23 Про надання дозволу приватному підприємству
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
„Водокрут” на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 13, Проти – 3, Утрим. – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволу приватному підприємству
„Водокрут” на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки
24 Про надання дозволів на розроблення проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок (рішення №24 додається) з
ВИРІШИЛИ:
урахуванням змін, рекомендованих постійною комісією з питань архітектури,
містобудування, регулювання земельних відносин та екології, а саме: з п. 2
виключити наступні слова “та передати її в постійне користування”.
25 Про надання дозволів на розроблення проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
вул. Мечникова та вул. Севастопольській

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Мечникова та вул.
Севастопольській (рішення №25 додається)
26 Про надання дозволів на розроблення проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під
об’єктами нерухомого майна
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого
майна (рішення №26 додається)
27 Про відмову в наданні у постійне користування
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відмову в наданні у постійне користування
ВИРІШИЛИ:
земельних ділянок (рішення №27 додається)
28
Про передачу у власність земельних ділянок
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
громадянам
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу у власність земельних ділянок
ВИРІШИЛИ:
громадянам (рішення №28 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
29 Про передачу в оренду земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу в оренду земельних ділянок (рішення
№29 додається)
30
Про поновлення договорів оренди земельних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про поновлення договорів оренди земельних
ВИРІШИЛИ:
ділянок
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок (рішення №30 додається) з урахуванням змін, рекомендованих постійною
комісією з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та
екології, а саме: доповнити наступним пунктом та привести нумерацію у
відповідність: “Пункт 11 рішення десятої сесії Бердянської міської ради
VII скликання від 28.04.2016 № 29 “Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок” доповнити наступними словами:
“Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельними
ділянками, право оренди яких виставляється на земельні торги, згідно Переліку, в розмірі
3 (трьох) відсотків від нормативних грошових оцінок земельних ділянок з урахуванням

щорічної індексації.
Встановити крок земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок,
згідно Переліку, в розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотка стартової плати за
користування земельними ділянками.
Визначити, що земельні ділянки комунальної власності територіальної громади
міста Бердянська, згідно Переліку, передаються переможцю земельних торгів в
короткострокову оренду на 5 років відповідно до Положення про визначення строків
надання земельних ділянок в оренду фізичним та юридичним особам в м. Бердянську,
затвердженого рішенням четвертої сесії Бердянської міської ради V скликання від
22.06.2006 № 19.
Визначити, що гарантійні внески, сплачені переможцем земельних торгів до їх
проведення, зараховуються до річної орендної плати за перший рік користування
земельними ділянками, встановлених за результатами земельних торгів.
Встановити, що орендна плата за наступні роки вноситься Переможцем з
урахуванням щорічної індексації.
Встановити винагороду виконавця земельних торгів у розмірі 50 відсотків річної
плати за користування земельними ділянками.
Оформлення документів за результатами проведення земельних торгів здійснити у
відповідності до вимог Земельного кодексу та Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
31 Про погодження поділу земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про погодження поділу земельних ділянок (рішення
№31 додається)
32
Про надання згоди на передачу в суборенду
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
земельної ділянки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 31, Проти – 1, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про надання згоди на передачу в суборенду
земельної ділянки
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання згоди на передачу в суборенду
земельної ділянки (рішення №32 додається) з урахуванням змін,
рекомендованих постійною комісією з питань архітектури, містобудування,
ВИРІШИЛИ:
регулювання земельних відносин та екології, а саме: пункт 2 проекту рішення
зняти на доопрацювання на підставі звернення від 17.02.2017 № В-340.
33 Про внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
об’єктів
комунального
та
соціально-культурного
призначення на 2017 рік
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін та доповнень до Програми
ВИРІШИЛИ:
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та
соціально-культурного призначення на 2017 рік
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та
ВИРІШИЛИ:
соціально-культурного призначення на 2017 рік (рішення №33 додається) з
урахуванням змін та доповнень
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
34
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
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- 34 Про внесення змін до рішення восьмої сесії
Бердянської міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 41 „Про
ВИРІШИЛИ:
затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в м. Бердянську
на 2016-2018 роки” (рішення №34 додається)
35
Про внесення змін до муніціпальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та її
фінансування у 2017 році
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до муніціпальної Програми
ВИРІШИЛИ:
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих
обставинах, на 2014-2017 роки та її фінансування у 2017 році
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУПро внесення змін до муніціпальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих
обставинах, на 2014-2017 роки та її фінансування у 2017 році (рішення №35
ВИРІШИЛИ:
додається) з урахуванням змін
рекомендованих постійною комісією з
гуманітарних питань, депутатської етики та законності, а саме: додати слова
„Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок
перевиконання дохідної частини бюджету”.
36 Про внесення змін до Програми соціального захисту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
бездомних громадян на 2016-2020 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми соціального захисту
ВИРІШИЛИ:
бездомних громадян на 2016-2020 роки (рішення №36 додається)
37
Про внесення змін до Програми зайнятості
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
населення міста Бердянська на період до 2017 року
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми зайнятості
населення міста Бердянська на період до 2017 року
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми зайнятості
населення міста Бердянська на період до 2017 року (рішення №37 додається)
з урахуванням змін рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань,
ВИРІШИЛИ:
депутатської етики та законності, а саме: додати слова „Програма відкрита для
внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини
бюджету”.
38 Про затвердження фінансування у 2017 році міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
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
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження фінансування у 2017 році міської
Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища
на 2017-2020 роки (рішення №38 додається)
39 Про внесення змін до Програми компенсаційних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
виплат за надані пільги окремим категоріям громадян
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми компенсаційних
ВИРІШИЛИ:
виплат за надані пільги окремим категоріям громадян
За
– 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми компенсаційних
виплат за надані пільги окремим категоріям громадян (рішення №39
додається) з урахуванням змін
рекомендованих постійною комісією з
ВИРІШИЛИ:
гуманітарних питань, депутатської етики та законності, а саме: додати слова
„Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок
перевиконання дохідної частини бюджету”.
40 Про затвердження Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям інвалідів і
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ветеранів,
діяльність
яких
має
соціальну
спрямованість, на 2017- 2020 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має
соціальну спрямованість, на 2017- 2020 роки (рішення №40 додається)
41 Про затвердження Програми соціального захисту
дитячого та дорослого населення м.Бердянська в галузі
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
безоплатного стоматологічного обслуговування на 2017
рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми соціального захисту
дитячого та дорослого населення м.Бердянська в галузі безоплатного
стоматологічного обслуговування на 2017 рік
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми соціального захисту
дитячого та дорослого населення м.Бердянська в галузі безоплатного
ВИРІШИЛИ:
стоматологічного обслуговування на 2017 рік (рішення №41 додається) з
урахуванням змін
42
Про
затвердження
Програми
укріплення
матеріально-технічної бази комунальних лікувальноЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок
придбання сучасного обладнання у 2017 році
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
БУХАНОВА Ксенія Валеріївна
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми укріплення
матеріально-технічної бази комунальних лікувально-профілактичних установ
міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного обладнання у 2017 році
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми укріплення
матеріально-технічної бази комунальних лікувально-профілактичних установ
ВИРІШИЛИ:
міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного обладнання у 2017 році
(рішення №42 додається) з урахуванням змін
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

43 Про внесення змін до Програми розвитку освіти
міста Бердянська на 2013-2017 роки

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми розвитку освіти
міста Бердянська на 2013-2017 роки (рішення №43 додається)
44 Про затвердження Бюджетної програми розвитку
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
галузі „Освіта” міста Бердянська на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Бюджетної програми розвитку
ВИРІШИЛИ:
галузі „Освіта” міста Бердянська на 2017 рік
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Бюджетної програми розвитку галузі
„Освіта” міста Бердянська на 2017-2018 роки (рішення №44 додається) з
урахуванням змін
рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань,
депутатської етики та законності, а саме:
ВИРІШИЛИ:
- за текстом після слів на 2017 додати слова „- 2018 роки”;
- додати слова „Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за
рахунок перевиконання дохідної частини бюджету”.
45 Про реорганізацію Станції юних техніків виконавчого
комітету Бердянської міської ради Запорізької області
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
та Станції юних натуралістів виконавчого комітету
Бердянської міської ради Запорізької області шляхом
злиття та створення нової юридичної особи
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про реорганізацію Станції юних техніків
виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області та Станції
юних натуралістів виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької
області шляхом злиття та створення нової юридичної особи
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про реорганізацію Станції юних техніків відділу
освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області та
Станції юних натуралістів відділу освіти виконавчого комітету Бердянської
міської ради Запорізької області шляхом злиття та створення нової
ВИРІШИЛИ:
юридичної особи (рішення №45 додається) з урахуванням змін
рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань, депутатської етики та
законності, а саме: відкоригувати назву проекту рішення, а саме: після слів „юних
техніків” та „юних натуралістів” додати слова: „відділу освіти”.
46
Про затвердження Програми поповнення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
бібліотечних
фондів
Бердянської
міської
централізованої бібліотечної системи на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поповнення
ВИРІШИЛИ:
бібліотечних фондів Бердянської міської централізованої бібліотечної
системи на 2017 рік (рішення №46 додається)
47
Про
затвердження
Програми
поліпшення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
матеріально-технічного стану установ культури на 2017
рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми поліпшення
ВИРІШИЛИ:
матеріально-технічного стану установ культури на 2017 рік
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поліпшення
матеріально-технічного стану установ культури на 2017 рік (рішення №47
додається) з урахуванням змін
рекомендованих постійною комісією з
гуманітарних питань, депутатської етики та законності, а саме:
- з розділу 5 «Орієнтовні обсяги фінансування придбання обладнання та предметів
довгострокового користування» виключити наступні видатки:
Міський Палац культури ім. Т.Г. Шевченко:
ВИРІШИЛИ:
- звукозаписуюча міні-студія 1 од * 25000 грн.
- мільтикор 1 од * 25000 грн.
Центр культури і мистецтв:
- моніторна лінія 4 од. * 30000грн.
підсилювач звуку 2 од * 30000грн.
Разом : 526 100 грн.
додати слова „Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за
рахунок перевиконання дохідної частини бюджету”.
48 Про затвердження Програми підтримки проведення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
культурно-мистецьких заходів на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми підтримки проведення
ВИРІШИЛИ:
культурно-мистецьких заходів на 2017 рік (рішення №48 додається)
49
Про затвердження Програми розвитку фізичної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
культури та спорту м. Бердянськ на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми розвитку фізичної
культури та спорту м. Бердянськ на 2017 рік
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми розвитку фізичної
культури та спорту м. Бердянськ на 2017 рік (рішення №49 додається) з
урахуванням змін рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань,
депутатської етики та законності, а саме:
- в розділі Х «Перелік програмних заходів розвитку фізичної культури та спорту за
рахунок міського бюджету на 2017 рік»:
1. В рядку 1 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту відповідно до календарного плану міських спортивномасових заходів на 2017 рік» в колонці «Сума, грн» замість суми «301 360.00»
читати «401 360.00».
2. В рядку 5 «Соціальне забезпечення (інші виплати населенню, а саме виплати
видатним спортсменам міста) на 2017 рік» в колонці «Сума, грн» замість суми

«240 000.00» читати «140 000.00».
- додати слова: „Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за
рахунок перевиконання дохідної частини бюджету ”.
50
Про затвердження Програми оздоровлення та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
відпочинку дітей та молоді м. Бердянськ на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми оздоровлення та
ВИРІШИЛИ:
відпочинку дітей та молоді м. Бердянськ на 2017 рік (рішення №50 додається)
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

51
Про затвердження Програми соціального
становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2017
рік.

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми соціального
становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2017 рік. (рішення №51
додається)
52
Про затвердження Програми забезпечення
транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської
міської ради на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми забезпечення
транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту
ВИРІШИЛИ:
виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік (рішення №52
додається)
53 Про затвердження Програми фінансової підтримки
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянського
міського
спортивного
товариства
«Спартак» на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми фінансової підтримки
Бердянського міського спортивного товариства «Спартак» на 2017 рік
(рішення №53 додається)
83 Про затвердження Програми компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги, на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
ВИРІШИЛИ:
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, на 2017 рік (рішення №54 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
84 Про затвердження програми «Фінансової підтримки
комунального підприємства «Міський Палац спорту»

Бердянської міської ради на 2017 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження програми «Фінансової підтримки
комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської
ради на 2017 рік в новій редакції
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження програми «Фінансової підтримки
комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської
ради на 2017 рік в новій редакції (рішення №55 додається) з урахуванням змін
ВИРІШИЛИ:
рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань, депутатської етики та
законності, а саме: додати слова „Програма відкрита для внесення змін і може
бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету”.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
89 Про підвищення тарифних розрядів
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про підвищення тарифних розрядів (рішення №56
ВИРІШИЛИ:
додається)
55 Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання
об’єктів
міського
благоустрою
та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
благоустрою міських територій на 2017 рік в новій
редакції.
За – 22, Проти – 3, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - за перерву
ВИРІШИЛИ:
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми поточного ремонту,
ВИРІШИЛИ:
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій
на 2017 рік в новій редакції.
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій
ВИРІШИЛИ:
на 2017 рік в новій редакції (рішення №57 додається) з урахуванням змін:
додати слова „Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за
рахунок перевиконання дохідної частини бюджету”.
56
Про внесення змін та доповнень до Міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
програми
охорони
навколишнього
природного
середовища на 2016-2020 роки.
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін та доповнень до Міської
програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки.
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін та доповнень до Міської
програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки
(рішення №58 додається) з урахуванням змін
57 Про погодження Інвестиційної програми публічного
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
акціонерного товариства „Бердянське підприємство
теплових мереж” на 2017 рік
ЛИМАРЧУК С.В.
ВИРІШИЛИ:

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БУКАЛО Сергій Іванович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ПОПОВА Ірина Олександрівна
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
СВІДЛО Олександр Петрович
БІЛОУСОВ Андрій Анатолійович
МАРТИНОВ Сергій Богданович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУВИРІШИЛИ:
БУКАЛО Сергій Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 22, Проти – 1, Утрим. – 5.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - Пропозиція БУКАЛО С.І. - відкласти
За – 23, Проти – 0, Утрим. – 4.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ58 Про внесення змін до Програми відшкодування
частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації
багатоквартирних будинків у м.Бердянськ, на 2015-2019
роки
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
СВІДЛО Олександр Петрович
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БАЙДАЛА Віталій В’ячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- 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
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми відшкодування
частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з
ВИРІШИЛИ:
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у
м.Бердянськ, на 2015-2019 роки (рішення №59 додається)
59
Про затвердження Програми співфінансування
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проведення капітальних ремонтів в житлових будинках
ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки в новій редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
СВІДЛО Олександр Петрович

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
БІЛОУСОВ Андрій Анатолійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми співфінансування
проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на
2016-2017 роки в новій редакції
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми співфінансування
проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на
2016-2017 роки в новій редакції (рішення №60 додається) зі змінами: в розділі 1
ВИРІШИЛИ:
«Характеристика Програми», пункт 1.8 читати в наступній редакції : «Фінансування
відбуватиметься пропорційно за дольової участі місцевого бюджету м. Бердянськ
та мешканців ОСББ».
60 Про затвердження Програми капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ліфтів у житлових будинках м. Бердянськ на 2017 рік
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
ліфтів у житлових будинках м. Бердянськ на 2017 рік
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
ліфтів у житлових будинках м. Бердянськ на 2017 рік (рішення №61 додається) зі
змінами:

ВИРІШИЛИ:

Пункт 5 «Перелік заходів і завдань Програми», доповнити пунктами: п.1.8. Капітальний
ремонт пасажирських ліфтів розташованих у житловому будинку по вул. Європейській
52/49 у місті Бердянськ (ПКД з урахуванням авторського та технічного нагляду та експертизи проекту) - 2 ліфта (ОСББ "Кірова 52/49") – 127200;
п. 1.9 Капітальний ремонт пасажирського ліфта (заміна станції управління) розташованого у житловому будинку по вул. Серафімовича 139 у місті Бердянськ (ПКД з урахуванням авторського та технічного нагляду та експертизи проекту) - 1 ліфт (ОСББ "Серафімовича 139") – 50000

ГОЛОСУВАЛИ:

Загальна сума по Програмі складатиме 1 млн. 396 тис. 493 грн.
За – 19, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - за перерву
61
Про
затвердження
Програми проведення
будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
поточного ремонту та утримання автомобільних доріг
на 2017 рік
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми проведення
будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та
утримання автомобільних доріг на 2017 рік
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ

-

В

ЦІЛОМУ-

Про

затвердження

Програми

проведення

будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та
утримання автомобільних доріг на 2017 рік (рішення №62 додається) зі
змінами
62 Про затвердження Програми капітального ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів
міського благоустрою на 2017 рік
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
СВІДЛО Олександр Петрович
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на
2017 рік
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
БУКАЛО Сергій Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на
2017 рік (рішення №63 додається) зі змінами
63 Про затвердження Міської програми „Питна вода м.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянськ на 2017 рік”
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
МАРТИНОВ Сергій Богданович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Міської програми „Питна вода м.
Бердянськ на 2017 рік”
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Міської програми „Питна вода м.
Бердянськ на 2017 рік” (рішення №64 додається) зі змінами
90 Про затвердження Програми капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ВИРІШИЛИ:

СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради
СВІДЛО Олександр Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік (рішення №65 додається)
92 Про внесення змін до Програми поточного ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
та утримання мереж зовнішнього освітлення м.
Бердянськ на 2017 рік
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми поточного ремонту
та утримання мереж зовнішнього освітлення м. Бердянськ на 2017 рік
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми поточного ремонту
та утримання мереж зовнішнього освітлення м. Бердянськ на 2017 рік
(рішення №66 додається)
64 Про затвердження Програми оновлення та підтримки
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
інформаційно-комунікаційної
мережі
виконавчого
комітету Бердянської міської ради на 2017 рік
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми оновлення та підтримки
інформаційно-комунікаційної мережі виконавчого комітету Бердянської
міської ради на 2017 рік (рішення №67 додається)
65 Про затвердження Програми вдосконалення системи
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
управління якістю виконавчого комітету Бердянської
міської ради на 2017 рік.
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми вдосконалення системи
управління якістю виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік
(рішення №68 додається)
66 Про затвердження Програми „Про забезпечення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проведення міських заходів у 2017 році”
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми „Про забезпечення
проведення міських заходів у 2017 році” (рішення №69 додається)
67 Про затвердження Програми „Про забезпечення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
підтримки органів самоорганізації населення міста на
2017 рік”
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми „Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення міста на 2017 рік” (рішення №70
ВИРІШИЛИ:

додається) зі змінами: виключити складову Програми „Проведення заходів згідно з
соціальними контрактами між Бердянською міською радою в особі міського голови
та комітетами мікрорайонів міста про спільні дії і співробітництво у 2017 році на
суму 130000,00 гривень.
Змінити загальну суму ресурсного забезпечення Програми з 1313145,00 (один
мільйон триста тринадцять тисяч сто сорок п’ять) гривень на 1183145,00 (один
мільйон сто вісімдесят три тисячі сто сорок п’ять) гривень .
68 Про затвердження Програми „Почесний громадянин
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міста Бердянська” на 2017 рік
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми „Почесний громадянин
міста Бердянська” на 2017 рік (рішення №71 додається)
69 Про затвердження Програми „Про забезпечення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
організації навчання депутатів Бердянської міської ради
у 2017 році
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми „Про забезпечення
організації навчання депутатів Бердянської міської ради у 2017 році
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми „Про забезпечення
організації навчання депутатів Бердянської міської ради у 2017 році (рішення
ВИРІШИЛИ:
№72 додається) зі змінами: р.4 замість суми 100 тис. читати 50 тис.грн; додати
слова: „Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок
перевиконання дохідної частини бюджету”.
70
Про внесення змін до структури та загальної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
чисельності апарату Бердянської міської ради та її
виконавчих органів
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до структури та загальної
чисельності апарату Бердянської міської ради та її виконавчих органів
рішення №73 додається)
71
Про внесення змін до Програми фінансової
підтримки комунального підприємства «Бердянська
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міська телекомпанія «ТБ - Бердянськ» Бердянської
міської ради» на 2017 рік
ФОЙТ О.А.
керуючий справами виконкому
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми фінансової
ВИРІШИЛИ:
підтримки комунального підприємства «Бердянська міська телекомпанія «ТБ
- Бердянськ» Бердянської міської ради» на 2017 рік
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми сприяння діяльності
комунального підприємства «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ»
Бердянської міської ради» на 2017 рік" (рішення №74 додається) з урахуванням
змін рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань, депутатської етики та
законності, а саме: змінити назву проекту: “Про затвердження Програми сприяння діяльності комунального підприємства «Бердянська міська телекомпанія
«ТББердянськ» Бердянської міськоїради» на 2017 рік»;

Загальну суму фінансування в межах сприяння діяльності комунального підприємства
«Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради» на 2017
рік, яка складала 1527,4 тис. грн. залишити суму 1млн. 200 грн.
Додати слова: „Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок
перевиконання дохідної частини бюджету”.
73
Про персональний склад виконавчого комітету
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянської міської ради
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про персональний склад виконавчого комітету
ВИРІШИЛИ:
(рішення №75 додається)
74
Про внесення змін до Програми проведення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
рекламної кампанії міста Бердянська на 2017 рік
ХОЛОД О.О.
Секретар міської ради
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми проведення
ВИРІШИЛИ:
рекламної кампанії міста Бердянська на 2017 рік
За
– 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми проведення
рекламної кампанії міста Бердянська на 2017 рік (рішення №76 додається) з
урахуванням змін рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань,
ВИРІШИЛИ:
депутатської етики та законності, а саме: додати слова „Програма відкрита для
внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини
бюджету”.
75 Про затвердження плану роботи Бердянської міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради на I півріччя 2017 року
ХОЛОД О.О.
Секретар міської ради
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження плану роботи Бердянської міської
ВИРІШИЛИ:
ради на I півріччя 2017 року (рішення №77 додається)
76
Про внесення доповнень до міської цільової
Програми
захисту
населення
і
територій
від
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2015-2017 роки
ХОЛОД О.О.
Секретар міської ради
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення доповнень до міської цільової
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
ВИРІШИЛИ:
техногенного та природного характеру на 2015-2017 роки (рішення №78
додається)
77
Про затвердження програми „Безпечне місто
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянськ на 2017 рік”
ХОЛОД О.О.
Секретар міської ради
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження програми „Безпечне місто
ВИРІШИЛИ:
Бердянськ на 2017 рік”
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження програми „Безпечне місто
Бердянськ на 2017 рік” (рішення №79 додається) з урахуванням змін: додати
слова „Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок
ВИРІШИЛИ:
перевиконання дохідної частини бюджету”; пункт 4 – відповідальність покласти на
секретаря міської ради Холода О.О.
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

85
Про затвердження 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 2017 рік

ХОЛОД О.О.
Секретар міської ради
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми забезпечення
громадської безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку
ВИРІШИЛИ:
матеріально – технічної бази Бердянського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Запорізькій області на 2017 рік
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУПро затвердження 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 2017 рік (рішення №80
ВИРІШИЛИ:
додається) з урахуванням змін рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань, депутатської етики та законності, а саме: додати слова „Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохі дної частини бюджету”; змінити п. 7. характеристики «Загальний обсяги
фінансування на - 350000 грн.»
86
Про
затвердження
Програми
поліпшення
матеріально-технічного забезпечення Бердянського
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
управління Державної казначейської служби України
Запорізької області на 2017 рік
ХОЛОД О.О.
Секретар міської ради
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поліпшення
матеріально-технічного забезпечення Бердянського управління Державної
ВИРІШИЛИ:
казначейської служби України Запорізької області на 2017 рік (рішення №81
додається)
78 Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради від 23.12.2016 №34 „Про затвердження списку
присяжних”
СОРОКА Р.Ю.
в.о.начальника юридичного
правління
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ВИРІШИЛИ:
ради від 23.12.2016 №34 „Про затвердження списку присяжних” (рішення №82
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
79 Про внесення змін до договору оренди землі
КЮРЧЕВ В.Д.
Депутат міської ради
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до договору оренди землі
(рішення №83 додається)
80 Про внесення змін до рішення міської ради від 30
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
червня 2016 р. № 54 „Про встановлення ставок єдиного
податку на території міста Бердянська”
ПОПОВА Ірина Олександрівна
Голова постійної комісії
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про внесення змін до рішення міської ради від 30
червня 2016 р. № 54 „Про встановлення ставок єдиного податку на території
міста Бердянська”

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до рішення міської ради від 30
червня 2016 р. № 54 „Про встановлення ставок єдиного податку на території
міста Бердянська” (рішення №84 додається) з урахуванням змін
ВИРІШИЛИ:
рекомендованих постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної
політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю, а саме:
у п. 1. читати: “Внести зміни до рішення міської ради від 30 червня 2016 р. № 54” .
91 Про внесення змін до рішення міської ради від 30
червня 2016 р. № 53 „Про встановлення податку на
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на
території міста Бердянська”
ПОПОВА Ірина Олександрівна
Голова постійної комісії
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до рішення міської ради від 30
червня 2016 р. № 53 „Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, на території міста Бердянська”
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення міської ради від 30
червня 2016 р. № 53 „Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне
ВИРІШИЛИ:
від земельної ділянки, на території міста Бердянська” (рішення №85
додається)
81
Про встановлення нормативу відрахування
комунальними унітарними підприємствами та їх
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
об’єднаннями до бюджету міста Бердянська частини
чистого прибутку (доходу) у 2017 році
ПОПОВА Ірина Олександрівна
Голова постійної комісії
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про встановлення нормативу відрахування
комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету
ВИРІШИЛИ:
міста Бердянська частини чистого прибутку (доходу) у 2017 році (рішення №86
додається)
82 Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради від 23.12.16 № 39 „Про міський бюджет на 2017
рік”
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ВИРІШИЛИ:
ради від 23.12.16 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” (рішення №87
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
93 Різне
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
НОВАК Надія Федорівна
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БАЙДАЛА Віталій В’ячеславович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
МАРТИНОВ Сергій Богданович
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.

начальник управління комунальної
власності
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
ЛОЛА Віталій Григорович
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

94 Закриття сесії

Міський голова

Секретар сесії,
депутат міської ради
від територіальної організації
політичної партії „Опозиційний блок”
в місті Бердянськ Запорізької області

В.П.Чепурний

О.П.Свідло

