УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Двадцять сьома (позачергова) сесія
м.Бердянськ
12.05.2017 12:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
31 (список додається)
9 (список додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

Відкриття сесії

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ – Кількістний склад секретаріату – 3 особи
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ – Персональний склад секретаріату
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
Пропозиція: внести до порядку денного проект „Про прийняття
майна”.
ЛИМАРЧУК С.В.
Пропозиція: внести до порядку денного проект „Про затвердження
заступник міського голови з
Програми „Внески до статутного капіталу комунального
питань діяльності виконавчих підприємства „Бердянськекотранс” Бердянської міської ради на
органів ради
2017 рік в новій редакції”
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ зі змінами -Порядок денний
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ – Регламент роботи сесії

№
п/п
1

Питання порядку денного
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року

2

Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури
Бердянської міської ради на 2017 рік в новій редакції

3

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

4

Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на 20172018 роки

5

Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування
Запорізької області у м. Бердянськ на 2017 рік

6

Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський
бюджет на 2017 рік”

7

Про затвердження Програми „Внески до статутного капіталу комунального підприємства
„Бердянськекотранс” Бердянської міської ради на 2017 рік в новій редакції

8
9
10

Про прийняття майна
Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 1 квартал 2017 року (рішення №1 додається)
2 Про затвердження Програми поліпшення матеріальноЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
технічного стану установ культури Бердянської міської
ради на 2017 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поліпшення матеріальнотехнічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2017 рік в новій
редакції (рішення №2 додається)
3
Про внесення змін до муніципальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та її
фінансування у 2017 році
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до муніципальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих
ВИРІШИЛИ:
обставинах, на 2014-2017 роки та її фінансування у 2017 році (рішення №3
додається)
4 Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
«Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку
галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку
галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки (рішення №4 додається) зі
ВИРІШИЛИ: змінами, а саме: до розділу I „Дошкільна освіта” пункт 5 „Придбання альтанок для
ДНЗ”- додати
„Дошкільний навчальний заклад № 3”.
5 Про затвердження Програми розвитку автомобільних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
доріг загального користування Запорізької області у м.
Бердянськ на 2017 рік
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - За надання слова представнику громадськості (Синиця Р.)
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми розвитку автомобільних
доріг загального користування Запорізької області у м. Бердянськ на 2017 рік
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми розвитку автомобільних
доріг загального користування Запорізької області у м. Бердянськ на 2017 рік
(рішення №5 додається) зі змінами запропонованими Лимарчуком С.В., а саме:
В розділах Програми слова «на ділянці дороги в м. Бердянськ від вул. Північна (Морозова) до
вул. Довганюка (Орджонікідзе)» читати в наступній редакції: «на ділянці дороги в м. Бердянськ
від вул. Штурманська до вул. Довганюка (Орджонікідзе)» .
ВИРІШИЛИ:
В додатку 1 до Програми графу 2 «Найменування заходів» читати в наступній редакції:
«Експлуатаційне утримання
автомобільної дороги загального користування місцевого
значення О081491 Пологи – Кін-ські Роздори – Андрі-ївка - Нововасилівка – Бердянськ на
ділянці дороги в м. Бердянськ від вул. Штурманська до вул. Довганюка (Орджонікідзе) (на
умовах спів фінансування на договірних засадах).
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

6 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік”

Протокольне доручення
Протокольне доручення

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
Пропозиція внести зміни до проекту рішення, а саме:
За рахунок зменшення обсягу резервного фонду збільшити
призначення відділу сім’ї, молоді та спорту на 150000 грн для
придбання машини по догляду за штучною травою для стадіону
«Енергія» дитячо-юнацької спортивної школи на умовах
ПЛЮЩІЙ І.М.
співфінансування по «Програмі розвитку фізичної культури та
заступник міського голови з питань
спорту м.Бердянськ на 2017 рік» (КПКВ 1115031 «Утримання та
діяльності виконавчих органів ради
навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл»).
Затвердити резервний фонд міського бюджету у сумі 2750000
грн.
Внести зміни в текстову частину та додатки до проекту рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік”
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” (рішення №6 додається) зі
змінами запропонованими Плющій І.М.
7 Про затвердження Програми „Внески до статутного
капіталу
комунального
підприємства
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
„Бердянськекотранс” Бердянської міської ради на 2017 рік
в новій редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми „Внески до статутного
капіталу комунального підприємства „Бердянськекотранс” Бердянської міської
ради на 2017 рік в новій редакції(рішення №7 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
8 Про прийняття майна
ВИРІШИЛИ:

БРАТЕНЬКОВ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про прийняття майна (рішення №8 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

9 Різне
Протокольне доручення
Протокольне доручення
10 Закриття сесії

Міський голова

В.П.Чепурний

Секретар сесії, депутат міської ради
від Бердянської міської організації партії
„Блок Петра Порошенка” „Солідарність”

В.В.Цуканов

