УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Двадцять шоста сесія
м.Бердянськ
27.04.2017 10:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
33 (список додається)
7 (список додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Відкриття сесії

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Кількістний склад секретаріату – 3 особи
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Персональний склад секретаріату
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Порядок денний
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Пропозиція Чепурного В.П.:
1. Включити до порядку денного наступні проекти:
№46. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального
підприємства Бердянської міської ради „Житлосервіс-2А” на 2017 рік;
№47. Про внесення змін до Програми сприяння діяльності комунального
підприємства Бердянська міська телекомпанія „ТБ-Бердянськ” Бердянської міської
ради на 2017 рік;
№48. Про внесення змін до Програми співфінансування проведення капітальних
ремонтів в житлових будинках ОСББ м.Бердянськ на 2016-2017 роки;
№49. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту м.
Бердянськ на 2017 рік;
№50. Про затвердження Програми фінансування розробки Стратегії розвитку
м.Бердянськ на період до 2022 року;
№51. Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Бердянської
міської ради та її виконавчих органів;
№52. Про внесення змін до Програми капітального ремонту ліфтів у житлових
будинках м.Бердянськ на 2017 рік;
№53. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного
розвитку м.Бердянськ на 2017 рік;
№54. Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення
на 2017 рік;
№55. Про затвердження Програми „Внески до статутного капіталу комунального
підприємства „Бердянськекотранс” Бердянської міської ради на 2017 рік”;
№56. Про внесення змін до Програми укріплення матеріально-технічної бази
комунальних лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок
придбання сучасного обладнання у 2017 році;
№57. Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 28.04.2016 №39 “Про
реформування друкованого засобу масової інформації, співзасновником якого є
Бердянська міська рада”;
№58. Про погодження поділу земельної ділянки ПрАТ “Приазовкурорт”.

2. Виключити з порядку денного питання:
№32 Про затвердження Програми поточного ремонту та утримання мереж
зовнішнього освітлення м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції;
№ 44 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017
року.
3. Порядок розгляду проектів сформувати за доповідачами.
4. Проект № 45 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.16
№ 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” розглянути останнім.
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Регламент роботи сесії
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Регламент роботи сесії

№
п/п

Питання, зняті з розгляду порядку денного

32

Про затвердження Програми поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього
освітлення м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції.

44

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року.

№
п/п

Питання порядку денного

Про звіт міського голови Чепурного В.П. про здійснення державної регуляторної політики
1 виконавчими органами Бердянської міської ради у 2016 році
2

Про правовідносини щодо оренди комунального майна

Про взаємовідносини щодо оренди комунального майна, орендодавцями якого виступають
3 комунальні підприємства Бердянської міської ради
4

Про майнові питання

Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності територіальної
5 громади м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році
Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності територіальної
6 громади м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році за способами
7
8
9
10

Про поділ об’єктів нерухомості
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
11 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
12
ділянок в натурі (на місцевості)

Про надання дозволів комунальному підприємству Бердянської міської ради
“Бердянський центральний ринок” на розроблення технічних документацій із землеустрою
13
щодо інвентаризації земельних ділянок
Про надання дозволу приватному підприємству “Водокрут” на розроблення технічної
14 документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
15 ділянок
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
16 ділянки по вул. Севастопольській
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
17 ділянок під об'єктами нерухомого майна
18

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам

Про надання в постійне користування релігійній громаді Української Православної Церкви
19 при храмі на ім'я Різдва Пресвятої Богородиці і Діви Марії земельної ділянки
20
21
22
23

Про передачу в оренду земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про погодження поділу земельних ділянок
Про надання згоди на передачу в суборенду земельних ділянок

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
24 ділянки
Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та капітального
54 ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2017 рік
Про затвердження Програми компенсаційних виплат за наданні пільги окремим категоріям
25 громадян
Про затвердження Програми розвитку і функціонування української мови в м.Бердянську
26 на 2017-2020 роки
Про затвердження Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів
27 на 2017 рік в новій редакції
Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради №30 від 30.06.2016 року „Про
збільшення штатної чисельності Бердянського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
28
молоді”
ро внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на 2017
49 рік
Про внесення змін до Програми укріплення матеріально-технічної бази комунальних
лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного
56
обладнання у 2017 році
Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг у
39 м.Бердянськ
40
41

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг у м.Бердянськ
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання

адміністративних послуг у м.Бердянськ
Про внесення змін до Програми сприяння діяльності комунального підприємства
47 Бердянська міська телекомпанія „ТБ-Бердянськ” Бердянської міської ради на 2017 рік
Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської ради
51 та її виконавчих органів
Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою
29 та благоустрою міських територій на 2017 рік в новій редакції
Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища
30 на 2016-2020 роки
Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у
31 м.Бердянськ на 2017 рік
Про погодження Інвестиційної програми публічного акціонерного товариства „Бердянське
33 підприємство теплових мереж” на 2017 рік
Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
34 поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
Про внесення змін до Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
35 придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік
36

Про внесення змін до Міської програми „Питна вода м. Бердянськ” на 2017 рік

Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста
37 на 2017 рік в новій редакції
Про внесення змін до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на
впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних
38
будинків у м.Бердянськ на 2015-2019 роки
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального підприємства
46 Бердянської міської ради „Житлосервіс-2А” на 2017 рік
Про внесення змін до Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в
48 житлових будинках ОСББ м.Бердянськ на 2016-2017 роки
Про внесення змін до Програми капітального ремонту ліфтів у житлових будинках
52 м.Бердянськ на 2017 рік
Про затвердження Програми „Внески до статутного капіталу комунального підприємства
55 „Бердянськекотранс” Бердянської міської ради на 2017 рік”
Про внесення змін до Програми проведення рекламної кампанії міста Бердянська на 2017
42 рік
Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 28.04.2016 №39 “Про
реформування друкованого засобу масової інформації, співзасновником
кого є
57
Бердянська міська рада”
Про надання в постійне користування комунальному підприємству „Ритуал” Бердянської
43 міської ради земельної ділянки
Про затвердження Програми фінансування розробки Стратегії розвитку м.Бердянськ на
50 період до 2022 року
53

Про внесення змін

до Програми соціально-економічного та культурного розвитку

м.Бердянськ на 2017 рік
58

Про погодження поділу земельної ділянки ПрАТ “Приазовкурорт”

Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.16 № 39 „Про міський
45 бюджет на 2017 рік”
59
60

Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Міський голова
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління
комунальної власності
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління
комунальної власності
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

1
Про звіт міського голови Чепурного В.П. про
здійснення
державної
регуляторної
політики
виконавчими органами Бердянської міської ради у 2016
році

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про звіт міського голови
Чепурного В.П. про здійснення державної регуляторної
політики виконавчими органами Бердянської міської ради
у 2016 році (рішення № 1 додається)
2 Про правовідносини щодо оренди комунального майна

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про правовідносини щодо оренди
комунального майна (рішення № 2 додається)
3 Про взаємовідносини щодо оренди комунального
майна, орендодавцями якого виступають комунальні
підприємства Бердянської міської ради

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про взаємовідносини щодо
оренди комунального майна, орендодавцями якого
виступають комунальні підприємства Бердянської міської
ради
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про взаємовідносини щодо
оренди комунального майна, орендодавцями якого
виступають комунальні підприємства Бердянської міської
ради (рішення № 3 додається) з урахуванням змін
рекомендованих постійною комісією з питань реалізації
державної регуляторної політики, підприємницької діяльності
та управління комунальною власністю, а саме:
1. Пункт 1. проекту рішення після слів “Мелітопольське шосе”
доповнити словами “буд. 27”.
2. Пункт 3. проекту рішення викласти в наступній редакції: “3.
Дозволити
комунальному
підприємству
„Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради (Барзенок
Т.М.) внести зміни в договір оренди комунального майна від
27.05.2009 р. № б/н, площею 628,20 кв.м, розташованого за
адресою: м. Бердянськ, вул. Космонавтів, 2-д, визначивши

об’єкт оренди, як комплекс будівель та споруд, у складі:
основна будівля літ. „А”, „А1”, „А3”, загальною площею 586,10
кв.м; балкон та сходи до „А3”; навіс літ. „Б”, загальною площею
308,0 кв.м; трансформаторна підстанція літ. „В”, загальною
площею 13,50 кв.м; замощення літ. „І”, загальною площею
398,80 кв.м.
Підстава: лист приватного підприємства „Альфатехцентр”
(реєстр. номер ЦНАП від 22.03.2017 № 5261), технічний
паспорт, витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності”.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління
комунальної власності
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління
комунальної власності
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління
комунальної власності
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління
комунальної власності
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

4 Про майнові питання

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про майнові питання (рішення №
4 додається)
5
Про затвердження додаткового переліку об’єктів
комунальної
власності
територіальної
громади
м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження додаткового
переліку об’єктів комунальної власності територіальної
громади м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2017
році (рішення № 5 додається)
6
Про затвердження додаткового переліку об’єктів
комунальної
власності
територіальної
громади
м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році за
способами

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження додаткового
переліку об’єктів комунальної власності територіальної
громади м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2017
році за способами (рішення № 6 додається)
7 Про поділ об’єктів нерухомості

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про поділ об’єктів нерухомості
(рішення № 7 додається)
8 Про переведення садових будинків у жилі будинки

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про переведення садових
будинків у жилі будинки (рішення № 8 додається)
9 Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної
невідповідності вимогам Зонінгу”

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання земельним ділянкам
статусу „вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу”
(рішення № 9 додається)
10 Про припинення права користування земельними
ділянками

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про припинення права
користування земельними ділянками (рішення № 10
додається)
11 Про надання дозволів на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про надання дозволів на
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) (рішення № 11 додається) з урахуванням змін,
рекомендованих постійною комісією з питань архітектури,
містобудування, регулювання земельних відносин та екології, а
саме: в пункті 2:
- замість слів: “площею 0,5100 га” читати: “площею 0,1364 га”;
- замість слів: “вул. пр. Західний (до перейменування — вул. 12
Грудня), 13 / вул. Свободи, 2” читати: “вул. Шевченка, 12-а”;
- замість слів: “для розміщення та обслуговування учбового
корпусу” читати: “для розміщення та обслуговування
майстерень і службових приміщень”.
12
Про надання дозволів приватному акціонерному
товариству “Бердянськбуд” на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

За – 13, Проти – 0, Утрим. – 0.
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів
приватному акціонерному товариству “Бердянськбуд” на
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
13 Про надання дозволів комунальному підприємству

Бердянської міської ради “Бердянський центральний
ринок” на розроблення технічних документацій із
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

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

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

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

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів
комунальному підприємству Бердянської міської ради
“Бердянський центральний ринок” на розроблення
технічних
документацій
із
землеустрою
щодо
інвентаризації земельних ділянок (рішення № 12
додається)
14
Про надання дозволу приватному підприємству
“Водокрут” на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки

За – 11, Проти – 0, Утрим. – 2.
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУПро надання дозволу
приватному підприємству “Водокрут” на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки
15
Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок (рішення № 13 додається)
16
Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Севастопольській

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Севастопольській (рішення №
14 додається)
17
Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під
об'єктами нерухомого майна

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна

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

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

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

(рішення № 15 додається)
18
Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу у власність
земельних ділянок громадянам (рішення № 16 додається)
19 Про надання в постійне користування релігійній
громаді Української Православної Церкви при храмі на
ім'я Різдва Пресвятої Богородиці і Діви Марії земельної
ділянки

За – 28, Проти – 1, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання в постійне
користування релігійній громаді Української Православної
Церкви при храмі на ім'я Різдва Пресвятої Богородиці і
Діви Марії земельної ділянки (рішення № 17 додається)
20 Про передачу в оренду земельних ділянок

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

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

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про
земельних ділянок
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.

передачу

в

оренду

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу в оренду земельних
ділянок (рішення № 18 додається) з урахуванням змін,
рекомендованих постійною комісією з питань архітектури,
містобудування, регулювання земельних відносин та екології,
а саме:
- до пункту 2, замість слів: “строком до 01.04.2027 р.” читати:
“строком до 01.04.2037 р.” (на підставі листа ТОВ “ГеліосЕлектро” від 11.04.2017 № 4/07 (вхід. № 2222/31-04 від
11.04.2017 р.));
- до пункту 3, після слів: “площею 0,7557 га” доповнити
наступними
словами:
“кадастровий
номер
2310400000:01:009:0128” (на підставі листа ТОВ “Бердянський
Двір” від 04.04.2017 р. (вхід. № 1994/31-04 від 04.04.2017 р.) та
витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
від 04.04.2017 № НВ-2303008362017);
- до пункту 4, після слів: “вул. Димитрова” доповнити
наступними словами: “44”.
21 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок

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

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про поновлення договорів
оренди земельних ділянок (рішення № 19 додається)
22 Про погодження поділу земельних ділянок

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про поновлення договорів
оренди земельних ділянок (рішення № 20 додається)
23
Про надання згоди на передачу в суборенду
земельних ділянок

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

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

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про надання згоди на передачу
в суборенду земельних ділянок
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання згоди на передачу в
суборенду земельних ділянок (рішення № 21 додається) з
урахуванням рекомендації постійної комісії з питань
архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин
та екології, а саме: пункт 2 проекту зняти на доопрацювання.
24
Про відмову в наданні дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відмову в наданні дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки (рішення № 22 додається)
54 Про внесення змін та доповнень до 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
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін та доповнень
до Програми будівництва, реконструкції та капітального
ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного
призначення на 2017 рік (рішення № 23 додається)
25 Про затвердження Програми компенсаційних виплат
за наданні пільги окремим категоріям громадян

питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
БЕЗРОДНЯ Жанна Віталіївна

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми
компенсаційних виплат за наданні пільги окремим
категоріям громадян (рішення № 24 додається)
26
Про
затвердження
Програми
розвитку
і
функціонування української мови в м.Бердянську на
2017-2020 роки

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми
розвитку
і
функціонування
української
мови
в
м.Бердянську на 2017-2020 роки
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми
розвитку
і
функціонування
української
мови
в
м.Бердянську на 2017-2020 роки (рішення № 25 додається)
зі змінами.:
1. Вилучити з додатку п.2.23 „Створення інформаційного вебсайту відділу охорони здоров’я на державній мові”.
2. Викласти в новій редакції п.2.17 „Популяризація української
культури через проведення творчих концертів та звітів
художніх колективів, оглядів-конкурсів, фестивальних заходів,
виставок народного мистецтва тощо...”
27 Про затвердження Програми підтримки проведення
міських культурно-мистецьких заходів на 2017 рік в новій
редакції

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми
підтримки проведення міських культурно-мистецьких
заходів на 2017 рік в новій редакції (рішення № 26
додається)
28 Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ради №30 від 30.06.2016 року „Про збільшення штатної
чисельності Бердянського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді”

Протокольне доручення

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до рішення
Бердянської міської ради №30 від 30.06.2016 року „Про
збільшення штатної чисельності Бердянського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення
Бердянської міської ради №30 від 30.06.2016 року „Про
збільшення штатної чисельності Бердянського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (рішення №
27 додається) з урахуванням змін
рекомендованих
постійною комісією з гуманітарних питань, депутатської етики
та законності та комісією з питань планування бюджету,
соціально-економічного
розвитку,
промисловості
та
інвестиційної діяльності, а саме: в п. 1 замість “додати з
01.05.2017 року до штатної чисельності 5 одиниць фахівців із
соціальної роботи до Бердянського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді” змінити на “додати з
01.05.2017 року до штатної чисельності 3 одиниці фахівців із
соціальної роботи до Бердянського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді”.
49 Про внесення змін до Програми розвитку фізичної
культури та спорту м. Бердянськ на 2017 рік

Протокольне доручення

МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми
розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на
2017 рік
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми
розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на
2017 рік (рішення № 28 додається) з урахуванням змін
рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань,
депутатської етики та законності та комісією з питань
планування
бюджету,
соціально-економічного
розвитку,
промисловості та інвестиційної діяльності, а саме:
- у п. 1.1. проекту рішення “Про внесення змін до програми
розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на 2017 рік”
замість суми “437 090.00” читати “458 890.00”. У п. 1.2. замість
речення “Фінансове забезпечення Програми на 2017 рік
складає 3 682 783 грн. (три мільйони шістсот вісімдесят дві
тисячі сімсот вісімдесят три грн.) у тому числі по загальному
фонду – 3 594 283 грн., по спеціальному – 88 500 грн.”, читати:
“Фінансове забезпечення Програми на 2017 рік складає
3 704 583 грн. (три мільйони сімсот чотири тисячі п’ятсот
вісімдесят три грн.) у тому числі по загальному фонду –
3 616 083 грн., по спеціальному – 88 500 грн.”.
56
Про внесення змін до Програми
укріплення
матеріально-технічної
бази комунальних лікувальнопрофілактичних установ міста Бердянськ за рахунок
придбання сучасного обладнання у 2017 році

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми
укріплення матеріально-технічної
бази комунальних
лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за
рахунок придбання сучасного обладнання у 2017 році
(рішення № 29 додається)
39 Про затвердження Регламенту роботи Центру надання
адміністративних послуг у м.Бердянськ

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Регламенту
роботи Центру надання адміністративних послуг у
м.Бердянськ (рішення № 30 додається)
40 Про затвердження Положення про Центр надання
адміністративних послуг у м.Бердянськ

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Положення
про
Центр
надання
адміністративних
послуг
у
м.Бердянськ (рішення № 31 додається)
41 Про затвердження Переліку адміністративних послуг,
які надаються через Центр надання адміністративних
послуг у м.Бердянськ

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, які надаються через Центр
надання адміністративних послуг у м.Бердянськ (рішення
№ 32 додається)
47 Про внесення змін до Програми сприяння діяльності
комунального
підприємства
Бердянська
міська
телекомпанія „ТБ-Бердянськ” Бердянської міської ради
на 2017 рік

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми
сприяння
діяльності
комунального
підприємства
Бердянська
міська
телекомпанія
„ТБ-Бердянськ”
Бердянської міської ради на 2017 рік (рішення № 33
додається)
51
Про внесення змін до структури та загальної
чисельності апарату Бердянської міської ради та її
виконавчих органів

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до структури
та загальної чисельності апарату Бердянської міської
ради та її виконавчих органів (рішення № 34 додається)
29
Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання
об’єктів
міського
благоустрою
та
благоустрою міських територій на 2017 рік в новій
редакції

Протокольне доручення
Протокольне доручення

ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми
поточного
ремонту,
утримання
об’єктів
міського
благоустрою та благоустрою міських територій на 2017 рік
в новій редакції
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми
поточного
ремонту,
утримання
об’єктів
міського
благоустрою та благоустрою міських територій на 2017 рік
в новій редакції (рішення № 35 додається) зі змінами
30 Про внесення змін до Міської програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020
роки

ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Міської
програми
охорони
навколишнього
природного
середовища на 2016-2020 роки
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Міської
програми
охорони
навколишнього
природного
середовища на 2016-2020 роки (рішення № 36 додається)
зі змінами
31
Про внесення змін до Програми регулювання

чисельності безпритульних тварин у м.Бердянськ на
2017 рік
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
БУХАНОВА Ксенія Валеріївна
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
МАРТИНОВ Сергій Богданович
БЕЗРОДНЯ Жанна Віталіївна
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми
регулювання чисельності безпритульних тварин у
м.Бердянськ на 2017 рік
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми
регулювання чисельності безпритульних тварин у
м.Бердянськ на 2017 рік (рішення № 37 додається) зі
змінами, а саме:
1. В
пункті 1 «Відлов, перевезення
та утримання
безпритульних тварин» в порівнянні з проектом, який було
розміщено на сайті міської ради, зменшити загальне
фінансування на 159,261 тис. грн. та замість фінансування 1
592,660 тис. грн. читати 1 433,399 тис. грн., у тому числі: у тому
числі:
- в підпункті 1.1 «Утримання безпритульних тварин» збільшити
фінансування на 76,439 тис. грн. та замість фінансування 1
096,820 тис. грн. читати 1173,259 тис. грн., виконавець заходу
Програми КП «Бердянськекотранс» БМР;
- в підпункті 1.2 додати виконавець заходу Програми
КП «Бердянськекотранс» БМР;
- в підпункті 1.3 «Придбання засобів та спецодягу для відлову
тварин» зменшити фінансування на 119,700 тис. грн. та замість
фінансування
145,544 тис. грн. читати 25,844 тис. грн.,
виконавець заходу Програми КП «Бердянськекотранс» БМР;
- в підпункт 1.4 «Придбання вольєрів для безпритульних
тварин» зменшити фінансування на 116,0 тис. грн., додати
«Придбання кліток». В результаті зазначених змін підпункт 1.4
читати «Придбання кліток, вольєрів для безпритульних
тварин» з фінансуванням 64,000 тис. грн., виконавець заходу
Програми КП «Бердянськекотранс» БМР;
- додати новий пункт 2 «Придбання обладнання та предметів
довгострокового користування для відлову безпритульних
тварин» з фінансуванням 119,700 тис. грн., у тому числі
- додати новий підпункт 2.1 «Придбання засобів відлову (3
од.), спецодяг (3 од)» з фінансуванням 119,700 тис. грн.
виконавець
заходу
Програми
Управління
житловокомунального господарства виконавчого комітету Бердянської
міської ради.
- Всього за Програмою читати 1553,099 тис. грн.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

За – 25, Проти – 1, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - за перерву 30 хвилин
33 Про погодження Інвестиційної програми публічного
акціонерного товариства „Бердянське підприємство
теплових мереж” на 2017 рік

ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про погодження Інвестиційної
програми
публічного
акціонерного
товариства
„Бердянське підприємство теплових мереж” на 2017 рік
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЦУКАНОВ В.В.: п.1 конкретизувати
„ в термін до 01.10.2017 року”
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЦУКАНОВ В.В.: додати пункт
„Інвестиційну програму Публічного акціонерного товариства
«Бердянське підприємство теплових мереж» на 2018 рік
погодити за умови виконання п.1 даного рішення у повному
обсязі.
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про погодження Інвестиційної
програми
публічного
акціонерного
товариства
„Бердянське підприємство теплових мереж” на 2017 рік
(рішення № 38 додається) зі змінами, а саме:
1. Доповнити новим пунктом 4, а саме:Публічному
акціонерному товариству «Бердянське підприємство теплових
мереж» (Литовченко Ю.А.) на виконання Інвестиційної
програми на 2016 рік, погодженої рішенням Бердянської
міської ради від 31.03.2016 №12 та схваленої постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 07.07.2016 №
1235, встановити у багатоквартирних житлових будинках м.
Бердянськ до кінця 2017 року 70 (сімдесят) приладів обліку
теплової енергії.
2. Пункт 1 викласти в новій редакції: Погодити Інвестиційну
програму Публічного акціонерного товариства «Бердянське
підприємство теплових мереж»
на 2017 рік. Публічному
акціонерному товариству «Бердянське підприємство теплових
мереж»
(Литовченко Ю.А.) згідно з пунктом 2.3. Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства України від 14.12.2012 №630
встановити 63 (шістдесят три) додаткові прилади обліку
теплової енергії у багатоквартирних житлових будинках м.
Бердянськ.
за кошти
Інвестиційної програми
ПАТ
«Бердянське підприємство теплових мереж» на 2017 рік.
3. Пропозиціями депутата Цуканова В.В.
34 Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту
та утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій
редакції

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
СВІДЛО Олександр Петрович

Протокольне доручення
Протокольне доручення

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ФУРМАНОВА Тетяна Ігорівна
МЕЖУЄВ Олександр Григорович

Протокольне доручення
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми
проведення будівництва, реконструкції, капітального
ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних
доріг на 2017 рік в новій редакції
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми
проведення будівництва, реконструкції, капітального
ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних
доріг на 2017 рік в новій редакції (рішення № 39 додається)
зі змінами, а саме:
До поточних видатків пропонується додати 499 тис. грн.
на наступні об’єкти: п.17 вул. Волонтерів додати 50 000,00 грн.;
п.18 вул. Софіївська додати 70 000,0 грн.;п.22 вул. Нагірна
додати 90 000,0 грн.;п.25 пр. Східний (від вул. Довганюка до
вул. Лієпайська) додати 90 000,0 грн.; додається п.60
«Проведення паспортизації автомобільних доріг м. Бердянськ»
на суму 199 000,0 грн.; до п.1 «Поточний аварійний ремонт
вулиць» додатково внести Мелітопольське шосе від вул.
Володимира Довганюка в бік вул. Правди.
До капітальних видатків пропонується додати об’єкти на
загальну суму 1 300,00 тис. грн., а саме: п.9 Виготовлення
проектно-кошторисної документації та експертизи проектів
на:1) капітальний ремонт дорожнього покриття по пр. Західний
від Мелітопольського шосе до перетинання з вул. Консульська
в м. Бердянськ; 2) капітальний ремонт дорожнього покриття по
пр. Західний від перетинання з вул. Консульська до вул.
Горького в м. Бердянськ;3) капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул.Переможців в м. Бердянськ.- на загальну суму
500 тис.грн.; п.10 Капітальний ремонт дороги по вул. 8 Березня
у м. Бердянськ (на ділянці від вул. Яблочкова до вул. Мінська)
(з урахуванням корегування ПКД, експертизи,технічного і
авторського нагляду) на загальну суму 800 тис.грн.
Загальна сума по Програмі складає 10 804 098,00 грн.
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Про внесення змін до Програми капітального
ремонту, будівництва, реконструкції та придбання
об’єктів міського благоустрою на 2017 рік

Протокольне доручення

БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
НОВАК Надія Федорівна
МАРТИНОВ Сергій Богданович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Протокольне доручення
Протокольне доручення
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми
капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми
капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік
(рішення № 40 додається) зі змінами, а саме:
- в розділ 3 в частину ІV внести зміни, а саме: замість
„Придбання зупинок місцевого транспорту” читати „Придбання та облаштування зупинок місцевого транспорту”;
- в розділ 3
частини І у пункт 10 внести зміни, а саме: у
стовпці „Передбачено використання у 2017 р” читати: 4531,00
грн.;
- в розділ 3
частини І у пункт 12 внести зміни, а саме: у
стовпці „Передбачено використання у 2017 р” читати: 7165,00
грн.;
- в розділ 3
частини І у пункт 14 внести зміни, а саме: у
стовпці „Передбачено використання у 2017 р” читати: 5500,00
грн.;
- в розділ 3
частини І у пункт 18 внести зміни, а саме: у
стовпці „Передбачено використання у 2017 р” читати: 8419,00
грн.;
- в розділ 3
частини І у пункт 20 внести зміни, а саме: у
стовпці „Передбачено використання у 2017 р” читати: 5238,00
грн.;
- в розділ 3
частини І у пункт 20 внести зміни, а саме: у
стовпці „Передбачено використання у 2017 р” читати: 4870,00
грн.;
- додати в розділ 3 частину ХІІ та читати:
Виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту:
«Капітальний ремонт сходин з вул. Правди (біля "Талісману")
на Мелітопольське шосе»
у стовпці „Передбачено
використання у 2017 р”- 18 000,00 грн.;
- додати в розділ 3 частину ХІІІ та читати:
Придбання автовишки у стовпці „Передбачено використання у
2017 р” - 1 600 000,00 грн.
Внести зміни в графу „Всього по Програмі” „Передбачено
використання у 2017 році” (грн.) замість 3 725 685,00 читати
6 007 737,00.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

36 Про внесення змін до Міської програми „Питна вода
м. Бердянськ” на 2017 рік

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Міської
програми „Питна вода м. Бердянськ” на 2017 рік
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Міської
програми „Питна вода м. Бердянськ” на 2017 рік в новій
редакції (рішення № 41 додається) зі змінами, а саме :
Назву проекту рішення читати в наступній редакції: “ Про
затвердження Міської програми “Питна вода м. Бердянськ” на
2017 рік в новій редакції”.
Додати пункт: “Рішення двадцять четвертої сесії від 23.03.2017
№ 9 „Про затвердження Міської програми “Питна вода
м. Бердянськ на 2017 рік в новій редакції”, вважати таким, що
втратило дію.
В розділі „Водопостачання” п.2 конкретизується на 2 підпункти,
а саме: “Придбання на ПНС “Коса” насосного агрегату NCB
100-200B з двигуном АИЗ 200 М2 на суму – 70 000,00 грн.” та
“Придбання на ПНС “Коса” шафи керування Aqua Star grand 13-37,0-1DOA на суму 190 000,00 грн. ( без додаткового
фінансування)”.
В
розділі
„Водопостачання”
додатково
передбачити
фінансування з місцевого бюджету пункту 20 на суму
500 000,00 грн.
В розділі „Водовідведення” п.16 замінити на: “Виконання
проектно-кошторисної документації по об'єкту: “Реконструкція
очисних споруд м. Бердянськ Запорізької області (І черга)” та
додатково передбачити фінансування з місцевого бюджету на
суму 160 000,00 грн.
В розділі „Водовідведення” додати п.17: “Виконання проектнокошторисної
документації
по
об'єкту:
“Встановлення
енергоефективного котла на альтернативному виді палива на
очисних спорудах ОСВ” та додатково передбачити
фінансування з місцевого бюджету на суму 160 000,00 грн.
В розділі „Поточний ремонт” п.1 конкретизується на 2
підпункти, а саме: “Заміна участку напірного колектору від
КНС-4 на перехресті вул. Ля- Сейнська - пр. Західний на суму
199 030,00 грн.” та “Відновлення асфальтобетонного покриття
на перехресті вул. Ля-Сейнська - пр.Західний після заміни
участку напірного колектору від КНС-4 на суму 85 680,00 грн.
( без додаткового фінансування)”.
В розділі „Разом” колонки „місцевий бюджет” – загальна
сума збільшується по вищезазначеним об’єктам на 820 000,00
грн. та РАЗОМ: 6 070 288,00 грн.
37 Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в
новій редакції

ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ВАТУТІН Валерій Володимирович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
БУХАНОВА Ксенія Валеріївна
СЕВЕРІНА Галина Степанівна

Протокольне доручення

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми
капітального ремонту житлово-комунального комплексу
міста на 2017 рік в новій редакції
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція МАРЧЕНКО К.В.: в пунктах 19-44
передбачити поетапне виконання робіт
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми
капітального ремонту житлово-комунального комплексу
міста на 2017 рік в новій редакції (рішення № 42
додається) зі змінами, а саме:
- у зв’язку з технічною помилкою: у п.16 – назва
вул. Волонтерів (вул. Піонерська), у п.39 – житловий будинок
№14/39 по вул. Університетська;
- додати до п.14 – «Виготовлення проектно-кошторисної
документації та експертизи проекту на капітальний ремонт
внутрішньодворових територій та вимощення житлових
будинків у м. Бердянськ: вул. Європейська (вул. Кірова)
будинки №54 (ОСББ «Веста»), №60 (ОСББ «Полигон»), №62
(ОСББ «Амулет»), №64 (ОСББ «Ландиш»), №66 (ОСББ
«Украина»)»;
-додати
п.44
«Виготовлення
проектно-кошторисної
документації та експертизи проекту з капітального ремонту
покрівлі житлового будинку №24 по вул. Ярослава Мудрого
(вул. Шаумяна) (КК «Коменерго-Бердянськ»)».
Загальна сума проекту «Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій
редакції» без змін і складає 5 742 523,00 грн.
38
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

ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 29, Проти – 1, 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 – 1, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- 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 (рішення № 43 додається) з урахуванням
змін рекомендованих комісією з питань
житлового,
комунального господарства, енергозбереження, транспорту та
зв’язку, а саме:
У зв’язку з несвоєчасним поданням даних
ЗОУ АТ
«Ощадбанк» (в листах від 04 квітня 2017 року №№126, 127,
128) щодо прийнятих позитивних рішень про надання кредиту
трьом ОСББ: «Олімпійський» (буд. №27а по вул. Північній),

ОСББ «Івушка» (буд. 27 по вул. Північній), ОСББ
«Молодіжний» (буд. №25 по вул. Північній) необхідно
додаткове фінансування за Програмою для відшкодування
частини кредитів за кредитними договорами на заходи з
енергозбереження в сумі 296 тис.712 грн. (Сума за кредитними
договорами по трьом ОСББ складає 596 тис. 903 грн.)
Таким чином, загальна сума необхідного додаткового
фінансування складає 467 тис.358 грн.
Загальна сума фінансування за Програмою у 2017 році 567
тис. 358 грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

46 Про внесення змін до Програми фінансової підтримки
комунального підприємства Бердянської міської ради
„Житлосервіс-2А” на 2017 рік

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми
фінансової
підтримки
комунального
підприємства
Бердянської міської ради „Житлосервіс-2А” на 2017 рік
(рішення № 44 додається)
48 Про внесення змін до Програми співфінансування
проведення капітальних ремонтів в житлових будинках
ОСББ м.Бердянськ на 2016-2017 роки

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
СОРОКА Р.Ю.
в.о. начальника юридичного
управління
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми
співфінансування проведення капітальних ремонтів в
житлових будинках ОСББ м.Бердянськ на 2016-2017 роки
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми
співфінансування проведення капітальних ремонтів в
житлових будинках ОСББ м.Бердянськ на 2016-2017 роки
(рішення № 45 додається)

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

52 Про внесення змін до Програми капітального ремонту
ліфтів у житлових будинках м.Бердянськ на 2017 рік

ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми
капітального ремонту ліфтів у житлових будинках
м.Бердянськ на 2017 рік
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми
капітального ремонту ліфтів у житлових будинках
м.Бердянськ на 2017 рік (рішення № 46 додається) з
урахуванням змін рекомендованих постійною комісією з
питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку,
промисловості та інвестиційної діяльності, а саме:
- у пункті 1.5 таблиці, розділу 5 “перелік заходів і завдань
Програми” слова: “ПКД з урахуванням авторського та
технічного нагляду та експертизи проекту”, замінити словами:
“коригування ПКД з урахуванням авторського та технічного
нагляду та експертизи проекту”.
55 Про затвердження Програми „Внески до статутного
капіталу
комунального
підприємства
„Бердянськекотранс” Бердянської міської ради на 2017
рік”

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми
„Внески
до
статутного
капіталу
комунального
підприємства „Бердянськекотранс” Бердянської міської
ради на 2017 рік”
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми
„Внески
до
статутного
капіталу
комунального
підприємства „Бердянськекотранс” Бердянської міської
ради на 2017 рік” (рішення № 47 додається) зі змінами, а
саме: В розділі 1 „Характеристика програми та мета”:
- в абзаці 6 „Загальний обсяг фінансування” замість „483393,00
грн.” читати „363693,00 грн.”, в т.ч. видатки міського бюджету
замість „483393,00 грн.” читати „363693,00 грн.”;
В розділі 2 „Склад проблеми та обґрунтування необхідності її
розв'язання програмним методом” в абзаці 2 виключити слова
„захисних костюмів та щитів для ловців тварин та”.
В розділі 5 „Перелік заходів програми”:
- в пункті 2 замість „придбання обладнання та предметів
довгострокового користування для вилову та утримання
безпритульних тварин (засоби вилову, спецодяг, вольєри)
254700,00”
читати „придбання обладнання та предметів
довгострокового користування для утримання безпритульних
тварин ( вольєри) 135000,00”;
- в пункті „Разом” замість „483393,00” читати „363693,00”.
В розділі 6 „Ресурсне забезпечення програми” в абзаці 1 замість
„483393,00 грн.” читати „363 693,00 грн.”.
42
Про внесення змін до Програми проведення
рекламної кампанії міста Бердянська на 2017 рік
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми
проведення рекламної кампанії міста Бердянська на 2017
рік (рішення № 48 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

57 Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ради
від
28.04.2016
№39
“Про
реформування
друкованого
засобу
масової
інформації,
співзасновником кого є Бердянська міська рада”

СОРОКА Р.Ю.
в.о. начальника юридичного
управління
ВАТУТІН Валерій Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до рішення
Бердянської міської ради від 28.04.2016 №39 “Про
реформування друкованого засобу масової інформації,
співзасновником кого є Бердянська міська
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення
Бердянської міської ради від 28.04.2016 №39 “Про
реформування друкованого засобу масової інформації,
співзасновником кого є Бердянська міська (рішення № 49
додається) зі змінами, а саме: пункт 1 викласти в наступній
редакції: „Внести зміни до рішення Бердянської міської ради
від 28.04.2016 №39 “Про реформування друкованого засобу
масової інформації, співзасновником якого є Бердянська
міська рада”, виклавши п.2 в наступній редакції: “Вийти зі
складу засновників друкованого засобу масової інформації
газети “Південна зоря” з перетворенням редакції членами її
трудового колективу у суб'єкт господарювання”.
43 Про надання в постійне користування комунальному
підприємству „Ритуал” Бердянської міської ради
земельної ділянки
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання в постійне
користування комунальному підприємству „Ритуал”
Бердянської міської ради земельної ділянки (рішення №
50 додається)
50 Про затвердження Програми фінансування розробки
Стратегії розвитку м.Бердянськ на період до 2022 року

ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
МЕЖУЄВ Олександр Григорович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми
фінансування розробки Стратегії розвитку м.Бердянськ на
період до 2022 року
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - Пропозиція МАРЧЕНКО К.В.: загальний обсяг
фінансування – 18,0 тис.грн
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

фінансування розробки Стратегії розвитку м.Бердянськ на
період до 2022 року (рішення № 51 додається) зі змінами
(пропозіція Марченко К.В.)
53
Про внесення змін
до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на
2017 рік

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
м.Бердянськ на 2017 рік (рішення № 52 додається)
58 Про погодження поділу земельної ділянки ПрАТ
“Приазовкурорт”
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 3.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про погодження поділу земельної
ділянки ПрАТ “Приазовкурорт” (рішення № 53 додається)
45 Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 23.12.16 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік”

БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового
управління виконкому
НОВАК Надія Федорівна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін і доповнень
до рішення міської ради від 23.12.16 № 39 „Про міський
бюджет на 2017 рік” (рішення № 54 додається)
59 Різне

ПОПОВА Ірина Олександрівна
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович

Протокольне доручення

МАРТИНОВ Сергій Богданович
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
БАЙДАЛА Віталій В’ячеславович
Олешко В.І.
МЕШКАНЕЦЬ МІСТА
ПУТРЯ Сергій Валерійович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

Міський голова

Секретар сесії,
депутат міської ради
від територіальної організації

60 Закриття сесії

В.П.Чепурний

політичної партії „Опозиційний блок”
в місті Бердянськ Запорізької області

С.В.Путря

