УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Двадцять восьма сесія
м.Бердянськ
22.06.2017 10:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
36 (список додається)
16 (список додається)

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

Відкриття сесії

За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Кількістний склад секретаріату – 3 особи
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ –Персональний склад секретаріату
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Порядок денний
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЧЕПУРНИЙ В.П.:
1. Включити до порядку денного наступні проекти:
№44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки квартирно-експлуатаційному відділу м. Запоріжжя.
№45. Про звільнення.
№46. Про затвердження Програми забезпечення державної безпеки і профілактики
правопорушень та розвитку матеріально – технічної бази Управління Служби безпеки
України в Запорізькій області на 2017 рік.
№47. Про затвердження Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.
№48. Про затвердження на посаду керуючого справами виконкому.
№49. Про затвердження делегованих кандидатур до складу Госпітальної ради
м.Бердянська.
ВИРІШИЛИ: №50. Про призначення на посаду та укладання контракту.
№51 Про персональний склад виконавчого комітету міської ради.
№52. Про внесення змін до Програми забезпечення громадської безпеки і профілактики
злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально – технічної бази Бердянського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області на 2017
рік.
№53. Про затвердження Програми сприяння зміцненню матеріально-технічної бази
Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2017
рік.
№55. Про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у
м.Бердянськ.
№56. Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Бердянська на
період до 2017 року.
№57. Про внесення змін до Програми поліпшення матеріально-технічного

забезпечення Бердянського управління Державної казначейської служби України
Запорізької області на 2017 рік.
№58. Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Запорізької області у м. Бердянськ на 2017 рік в новій редакції.
№ 59 Про внесення змін до Програми укріплення матеріально-технічної бази
комунальних лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок придбання
сучасного обладнання у 2017 році.
№ 60 Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м.Бердянськ на 2017 рік.
№ 61 Про внесення змін до Статуту комунального підприємства „Керуюча компанія
Водоканал” Бердянської міської ради та затвердження його у новій редакції.
№ 62 Про внесення змін до Статуту комунального підприємства „Бердянськводоканал”
Бердянської міської ради та затвердження його у новій редакції.
№ 64 Про встановлення розмірів плати за землю на території міста Бердянська на
2017 рік.
№ 65 Про умови оплати праці.
№ 66 Про вжиття заходів.
2. Виключити з порядку денного наступні питання:
№32 Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Бердянської
міської ради та її виконавчих органів.
№38
Про
затвердження
Програми
фінансової
підтримки
комунального
підприємства ”Бердянськводоканал” Бердянської міської ради на 2017 рік.
№54 Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у
м. Бердянськ на 2017 рік.
№ 63 Про погодження Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства
«Бердянське підприємство теплових мереж» на 2017 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЧЕПУРНИЙ В.П.
1. Порядок розгляду проектів сформувати за доповідачами.
2 .Блок проектів рішень напрямку соціально-економічного розвитку
пропоную
ВИРІШИЛИ:
розглянути після розгляду всіх програм.
3. Проект № 43 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2016
№ 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” розглянути останнім.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

№ п/п
32
38
54
63

№ п/п
5
6

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Порядок денний з урахуванням змін
За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Регламент роботи сесії

Питання, зняті з розгляду порядку денного
Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської
ради та її виконавчих органів.
Про
затвердження
Програми
фінансової
підтримки
комунального
підприємства ”Бердянськводоканал” Бердянської міської ради на 2017 рік.
Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м.
Бердянськ на 2017 рік.
Про погодження Інвестиційної програми
Приватного акціонерного товариства
«Бердянське підприємство теплових мереж» на 2017 рік.

Питання порядку денного
Про правовідносини щодо оренди та суборенди майна комунальної власності
Про

взаємовідносини

щодо

оренди

комунального

майна,

орендодавцями

якого

виступають комунальні підприємства Бердянської міської ради
7
8

Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської ради
Про майнові питання

9

Про орендні відносини з публічним акціонерним товариством „Бердянське підприємство
теплових мереж

61

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

62

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

10
11
12
13
14
15

16

Про переведення садових будинків у жилі будинки
Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу”
Про присвоєння назви проїзду в м.Бердянську
Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
комунального та соціально-культурного призначення на 2017 рік в новій редакції
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)

17

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

18

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

19

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Волонтерів (до перейменування — вул. Піонерській)

20

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

21
22
23
24
44

25

26

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Про передачу в оренду земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки квартирно-експлуатаційному відділу м. Запоріжжя
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
Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської ради від 23.02.2017 № 38 „Про
затвердження фінансування у 2017 році міської Програми поліпшення стану безпеки, умов

праці та виробничого середовища на 2017-2020 роки

27

28

Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської ради від 27.04.2017 № 24 “Про
затвердження Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям
громадян”
Про внесення змін до 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

29

Про затвердження Стратегії комплексного розвитку Комунальної установи Бердянської
міської ради „Бердянське територіальне медичне об’єднання” на 2017-2020 р.р.

30

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на 2017
рік

31

Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на
2017-2018 роки

49
56

57

59

46

47

52

53
45
48
50
51
33

34

Про затвердження делегованих кандидатур до складу Госпітальної ради м.Бердянська
Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Бердянська на період до 2017
року
Про внесення змін до Програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення
Бердянського управління Державної казначейської служби України Запорізької області на
2017 рік
Про внесення змін до Програми укріплення матеріально-технічної бази комунальних
лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного
обладнання у 2017 році
Про затвердження Програми забезпечення державної безпеки і профілактики
правопорушень та розвитку матеріально – технічної бази Управління Служби безпеки
України в Запорізькій області на 2017 рік
Про затвердження Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру
Про внесення змін до Програми забезпечення громадської безпеки і профілактики
злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально – технічної бази Бердянського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області на 2017 рік
Про затвердження Програми сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної
прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2017 рік
Про звільнення
Про затвердження на посаду керуючого справами виконкому
Про призначення на посаду та укладання контракту
Про персональний склад виконавчого комітету міської ради
Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
придбання об’єктів міського благоустрою 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
будинків у м.Бердянськ на 2015-2019 роки

35
36

Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального
ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень на 2017-2019 роки

37

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

39

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

40

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

41

Про затвердження Програми „Питна вода м.Бердянськ” на 2017 рік в новій редакції

42

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

58

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

66
64
65

Про вжиття заходів
Про встановлення розмірів плати за землю на території міста Бердянська на 2017 рік
Про умови оплати праці

1

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

2

Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств Бердянської міської ради

3
4
55

Про приєднання до Європейської ініціативи „Мери за економічне зростання”
Про затвердження Статуту комунального підприємства Бердянської міської ради
„Бердянський центральний ринок” у новій редакції
Про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м.Бердянськ

60

Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м.Бердянськ на 2017 рік

43

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

67
68

Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

5 Про правовідносини щодо оренди та суборенди майна
комунальної власності

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про правовідносини щодо оренди та суборенди майна
ВИРІШИЛИ:
комунальної власності (рішення № 1 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про взаємовідносини щодо оренди комунального майна,
ВИРІШИЛИ: орендодавцями якого виступають комунальні підприємства Бердянської міської
ради (рішення № 2 додається)
7 Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської
ВИРІШИЛИ:
ради (рішення № 3 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
8 Про майнові питання
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про майнові питання
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про майнові питання (рішення № 4 додається) з
урахуванням доповнень рекомендованих постійною комісією з питань реалізації
ВИРІШИЛИ:
державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною
власністю
9
Про орендні відносини з публічним акціонерним
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
товариством „Бердянське підприємство теплових мереж
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про орендні відносини з публічним акціонерним
ВИРІШИЛИ:
товариством „Бердянське підприємство теплових мереж (рішення № 5 додається)
61
Про внесення змін до Статуту комунального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
підприємства „Керуюча компанія Водоканал” Бердянської
міської ради та затвердження його у новій редакції
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Статуту комунального підприємства
ВИРІШИЛИ: „Керуюча компанія Водоканал” Бердянської міської ради та затвердження його у
новій редакції (рішення № 6 додається)
62
Про внесення змін до Статуту комунального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської міської
ради та затвердження його у новій редакції

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Статуту комунального підприємства
ВИРІШИЛИ: „Бердянськводоканал” Бердянської міської ради та затвердження його у новій
редакції (рішення № 7 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
10 Про переведення садових будинків у жилі будинки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про переведення садових будинків у жилі будинки
ВИРІШИЛИ:
(рішення № 8 додається)
11 Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
невідповідності вимогам Зонінгу”
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної
ВИРІШИЛИ:
невідповідності вимогам Зонінгу” (рішення № 9 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
12 Про присвоєння назви проїзду в м.Бердянську
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про присвоєння назви проїзду в м.Бердянську (рішення №
ВИРІШИЛИ:
10 додається)
13 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції
та капітального ремонту об’єктів комунального та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
соціально-культурного призначення на 2017 рік в новій
редакції
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми будівництва, реконструкції
та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного
призначення на 2017 рік в новій редакції (рішення № 11 додається) з урахуванням
змін, а саме:
- доповнити п.74 “Реконструкція берегозахисних споруд (дамби) по вул.Горького
м.Бердянськ Запорізької області (1 черга)” (проектно-кошторисна документація) 200000,00
грн.
- в п.15 “Капітальний ремонт радіологічного корпусу КУ БМР “Бердянське територіальне
ВИРІШИЛИ:
медичне об'єднання”
м.Бердянськ Запорізької області (співфінансування)” замість
249056,00 грн. читати 149056,00 грн.;
- в п.50 “Капітальний ремонт міського палацу культури по вул.Італійська
(Дюміна)/пр.Азовський (Леніна),57/10 м.Бердянськ Запорізької області (співфінансування)
замість 557864,00 грн. читати 0,00 грн.;
- в п.51 Капітальний ремонт будівлі КУ “Бердянський центр первинної медико-санітарної
допомоги” БМР по пр.Перемоги,8/34 м.Бердянськ Запорізької області (співфінансування)
замість 400000,00 грн. читати 0,00 грн.

- п.15 “Капітальний ремонт радіологічного корпусу КУ БМР “Бердянське територіальне
медичне об'єднання” м.Бердянськ Запорізької області” замість 849794,00 грн. читати
649794,00 грн.
- в п.12 по об'єкту “Будівництво міні котельні ЗОШ №13 по вул.Фестивальній,58/38
м.Бердянськ Запорізької області (співфінансування)” замість
869294,00 грн. читати
89897,00 грн.;
1.2. В п.10 по об'єкту “Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №39 по вул.Ярослава Мудрого
(Шаумяна), 12а м.Бердянськ Запорізької області (співфінансування)” замість 654108,00 грн.
читати 454215,00 грн.
В рамках конкурсного відбору програм і проектів регіонального розвитку, що
можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку,
доповнити проект рішення пунктом 75, а саме:
1.1.1. “Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання шляхом
встановлення сонячних колекторів ДНЗ №3 по вул.Грецька, 38 м.Бердянськ Запорізької
області (співфінансування) 232360,00 грн.;
1.1.2. “Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання шляхом
встановлення сонячних колекторів ДНЗ №27 по вул.Яковлєва, 8 м.Бердянськ Запорізької
області (співфінансування) 232360,00 грн.”;
1.1.3. “Капітальний ремонт ДНЗ №41 по вул.Ямбольська,1 м.Бердянськ Запорізької
області (співфінансування)” 45273,00 грн..
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та
ВИРІШИЛИ: капітального ремонту об’єктів комунального та
соціально-культурного
призначення на 2017 рік в новій редакції
14
Про припинення права користування земельними
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянками
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про припинення права користування земельними
ВИРІШИЛИ:
ділянками (рішення № 12 додається)
15
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
ГОЛОСУВАЛИ За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення технічних
ВИРІШИЛИ: документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) (рішення № 13 додається)
16
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
ГОЛОСУВАЛИ За – 17, Проти – 1, Утрим. – 0.
:
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів приватному акціонерному
ВИРІШИЛИ: товариству “Бердянськбуд” на розроблення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
17
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
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 15, Проти – 1, Утрим. – 1.

НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволу приватному підприємству
“Водокрут” на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки
18 Про відмову в наданні дозволів на розроблення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів
ВИРІШИЛИ:
землеустрою щодо відведення земельних ділянок (рішення № 14 додається)
19
Про надання дозволу на розроблення проекту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Волонтерів (до перейменування — вул. Піонерській)
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволу на розроблення проекту
ВИРІШИЛИ: землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волонтерів (до
перейменування — вул. Піонерській) (рішення № 15 додається)
20
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
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
ВИРІШИЛИ: землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна
(рішення № 16 додається)
21
Про передачу у власність земельних ділянок
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
громадянам
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
ВИРІШИЛИ:
(рішення № 17 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
22 Про передачу в оренду земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу в оренду земельних ділянок (рішення № 18
ВИРІШИЛИ:
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
23 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 1.
:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – За надання слова представнику підприємця по п.20
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
За – 7, Проти – 0, Утрим. – 9.
НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція КЮРЧЕВ В.Д.- п.20 продовжити договір оренди на цей рік
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
(рішення № 19 додається) з урахуванням змін, рекомендованих постійною комісією з
ВИРІШИЛИ:
питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, а
саме:в п.12 замість слів: “строком до 01.06.2021 р.” читати: “строком до 01.06.2019 р.”.
24 Про надання згоди на передачу в суборенду земельної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання згоди на передачу в суборенду земельної
ВИРІШИЛИ:
ділянки (рішення № 20 додається)
44
Про надання дозволу на розроблення проекту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
квартирно-експлуатаційному відділу м. Запоріжжя
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволу на розроблення проекту
ВИРІШИЛИ: землеустрою щодо відведення земельної ділянки квартирно-експлуатаційному
відділу м. Запоріжжя (рішення № 21 додається)
25
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 – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до муніципальної Програми
ВИРІШИЛИ: соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах,
на 2014-2017 роки та її фінансування у 2017 році (рішення № 22 додається)
26 Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської
ради від 23.02.2017 № 38 „Про затвердження фінансування
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
у 2017 році міської Програми поліпшення стану безпеки,
умов праці та виробничого середовища на 2017-2020 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської
ради від 23.02.2017 № 38 „Про затвердження фінансування у 2017 році міської
ВИРІШИЛИ:
Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на
2017-2020 роки (рішення № 23 додається)
27 Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської
ради від 27.04.2017 № 24 “Про затвердження Програми
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
компенсаційних виплат за надані пільги окремим
категоріям громадян”
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської
ВИРІШИЛИ: ради від 27.04.2017 № 24 “Про затвердження Програми компенсаційних виплат за
надані пільги окремим категоріям громадян”
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 1.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської
ради від 27.04.2017 № 24 “Про затвердження Програми компенсаційних виплат за
надані пільги окремим категоріям громадян” (рішення № 24 додається) зі змінами, а
саме:
П.1 проекту рішення щодо розділу 7 «Фінансування компенсаційних виплат за надані пільги»
доповнити наступними пунктами:
- п.1 зменшити фінансування по заходу „Безплатний проїзд один раз на рік залізничним
ВИРІШИЛИ:
транспортом» (дальні сполучення)” в суммі 20 000,0 грн, розмір фінансування складе
32500, 0 грн.;
- п.4 збільшити фінансування по заходу „Пільговий проїзд на внутрішніх лініях (маршрутах)
залізничним транспортом в період з 1 жовтня по 15 травня” на 20 000,0 грн., розмір
фінансування складе 46000, 0 грн.;
- п.2 „Захід програми” викласти в редакції - „Послуги зв`язку, включаючи виконання рішень
суду на погашення витрат за надані пільги у минулих роках”.
28 Про внесення змін до 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
ГОЛОСУВАЛИ За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до 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 № 25 додається)
29 Про затвердження Стратегії комплексного розвитку
Комунальної
установи
Бердянської
міської
ради
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
„Бердянське територіальне медичне об’єднання” на
2017-2020 р.р.
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Стратегії комплексного розвитку
ВИРІШИЛИ: Комунальної установи Бердянської міської ради „Бердянське територіальне
медичне об’єднання” на 2017-2020 р.р. (рішення № 26 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

30 Про внесення змін до Програми розвитку фізичної
культури та спорту м. Бердянськ на 2017 рік

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми розвитку фізичної
ВИРІШИЛИ:
культури та спорту м. Бердянськ на 2017 рік (рішення № 27 додається)
31 Про внесення змін до Цільової програми розвитку
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі
«Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі
«Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки (рішення № 28 додається) зі змінами, а
саме:
Внести зміни до додатку 1 «Перелік заходів і завдань Програми з обсягами їх фінансування»:
1. розділу ІІ. «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком), спеціалізованою школою, ліцеєм, гімназіями»
додати:
- пункт 10 «Проведення капітального ремонту із впровадженням енергозберігаючих
технологій (у т.ч. утеплення будівлі) Бердянської гімназії №3 «Сузір’я» Бердянської міської
ради Запорізької області за адресою: вул. Потійська, 13, м. Бердянськ, Запорізька область»:
– 2017 рік – 1693, 938 тис. грн. *(субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам що утворився на початок бюджетного періоду)
- пункт 11 «Проведення капітального ремонту приміщення Бердянської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів №13 Бердянської міської ради Запорізької області за адресою: вул.
Фестивальна, 58/38, м. Бердянськ, Запорізька область » – 2017 рік – 314,140 тис. грн. *( інша
субвенція)
- пункт 12 «Проведення капітального ремонту дворового покриття Бердянського
муніципального ліцею Бердянської міської ради Запорізької області за адресою: вул. Чехова,
65, м. Бердянськ, Запорізька область » - 2017 рік – 316,356 тис. грн.
ВИРІШИЛИ: - пункт 13 «Придбання та встановлення в загальноосвітніх закладах м. Бердянська систем
відео спостереження: монтаж системи відео спостереження» - 2017 рік – 101,855 тис. грн.
**(інша субвенція надана з обласного бюджету на сприяння виконання депутатських
повноважень)
пункт 14 «Монтаж та підключення обладнання для кабінету хімії Бердянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Бердянської міської ради Запорізької області» 2017 рік – 45,000 тис. грн. **(інша субвенція надана з обласного бюджету на сприяння
виконання депутатських повноважень)
пункт 15 «Придбання обладнання для кабінету хімії Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №6 Бердянської міської ради Запорізької області» - 2017 рік – 94,418 тис. грн.
**(інша субвенція надана з обласного бюджету на сприяння виконання депутатських
повноважень)
пункт 16 «Придбання та встановлення в загальноосвітніх закладах м. Бердянська систем
відео спостереження: придбання обладнання для відео спостереження» - 2017 рік – 613,145
тис. грн. **(інша субвенція надана з обласного бюджету на сприяння виконання депутатських
повноважень)
- Всього по розділу ІІ: 2017 рік – 7193,654 тис. грн. (міський бюджет) замінити на суму
7510,010 тис. грн. (міський бюджет), додати 40,609 *(субвенція), 1693,938 *(субвенція за
рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам що
утворився на початок бюджетного періоду),314,140(інша субвенція)854,418 **(інша субвенція
надана з обласного бюджету на сприяння виконання депутатських повноважень).

2. до Розділу IV. «Діяльність закладів фізичної культури і спорту» додати пункт 4 „Придбання
комп’ютерного обладнання для ДЮСШ (ноутбук)” (1 шт. х 9 990,00 грн. = 9 990,00 грн.).
Всього - 107,430 тис. грн.
3.Всього: 9225,651 (міський бюджет), 40,609 *(субвенція),1693,938 *(субвенція за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам що утворився
на початок бюджетного періоду), 314,140 (інша субвенція),854,418 **(інша субвенція надана
з оз обласного бюджету на сприяння виконання депутатських повноважень).
49 Про затвердження делегованих кандидатур до складу
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Госпітальної ради м.Бердянська
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження делегованих кандидатур до складу
ВИРІШИЛИ:
Госпітальної ради м.Бердянська (рішення № 29 додається)
56 Про внесення змін до Програми зайнятості населення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міста Бердянська на період до 2017 року
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми зайнятості населення
ВИРІШИЛИ:
міста Бердянська на період до 2017 року
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми зайнятості населення
міста Бердянська на період до 2017 року (рішення № 30 додається) зі змінами, а саме:
Внести зміни до преамбули проекту рішення, виклавши її в наступній редакції:
«Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31
ВИРІШИЛИ: Закону України «Про зайнятість населення», ст.ст.25,70 Статуту територіальної громади
міста Бердянська, з метою проведення оплачуваних громадських робіт в КУ «Центр
соціальної реабілітації дітей інвалідів» БМР та матеріальної підтримки безробітних
мешканців міста шляхом залучення їх до оплачуваних громадських робіт Бердянська міська
рада вирішила…».
57
Про внесення змін до Програми поліпшення
матеріально-технічного
забезпечення
Бердянського
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
управління Державної казначейської служби України
Запорізької області на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми поліпшення
матеріально-технічного забезпечення Бердянського управління Державної
ВИРІШИЛИ:
казначейської служби України Запорізької області на 2017 рік (рішення № 31
додається)
59
Про внесення змін до Програми укріплення
матеріально-технічної
бази
комунальних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за
рахунок придбання сучасного обладнання у 2017 році
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми укріплення
ВИРІШИЛИ: матеріально-технічної бази комунальних лікувально-профілактичних установ
міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного обладнання у 2017 році

ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.

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 № 32
додається) зі змінами, а саме: у Додатку 1 "Перелік обладнання по матеріально-технічному
ВИРІШИЛИ: забезпеченню Комунальної Установи Бердянської міської ради "Бердянське територіальне
медичне об’єднання" за рахунок міського бюджету:
- п. 8 замість „матрац для функціонального ліжка” читати „матрац для медичного
функціонального ліжка”;
- п. 11 замість "Ліжко функціональне" читати "Медичне функціональне ліжко ".
46 Про затвердження Програми забезпечення державної
безпеки і профілактики правопорушень та розвитку
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
матеріально – технічної бази Управління Служби безпеки
України в Запорізькій області на 2017 рік
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми забезпечення державної
безпеки і профілактики правопорушень та розвитку матеріально – технічної бази
ВИРІШИЛИ:
Управління Служби безпеки України в Запорізькій області на 2017 рік (рішення № 33
додається)
47 Про затвердження Програми запобігання та ліквідації
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми запобігання та ліквідації
ВИРІШИЛИ: надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (рішення № 34
додається)
52
Про внесення змін до Програми забезпечення
громадської безпеки і профілактики злочинності у місті
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянську, розвитку матеріально – технічної бази
Бердянського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Запорізькій області на 2017 рік
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми забезпечення громадської
безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально –
ВИРІШИЛИ:
технічної бази Бердянського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Запорізькій області на 2017 рік (рішення № 35 додається)
53
Про затвердження Програми сприяння зміцненню
матеріально-технічної бази Державної прикордонної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
служби України Бердянського прикордонного загону на
2017 рік
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 1.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми сприяння зміцненню
ВИРІШИЛИ: матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України Бердянського
прикордонного загону на 2017 рік (рішення № 36 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
45 Про звільнення
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про звільнення

ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:

За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - Про звільнення (рішення № 37 додається)
48 Про затвердження на посаду керуючого справами
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження на посаду керуючого справами
ВИРІШИЛИ:
виконкому (рішення № 38 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
50 Про призначення на посаду та укладання контракту
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 1.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про призначення на посаду та укладання контракту
ВИРІШИЛИ:
(рішення № 39 додається)
51 Про персональний склад виконавчого комітету міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про персональний склад виконавчого комітету міської
ВИРІШИЛИ:
ради (рішення № 40 додається)
33 Про затвердження Програми капітального ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського
благоустрою на 2017 рік в новій редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
СВІДЛО Олександр Петрович
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік
в новій редакції
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Марченко К.В. – п.38 „Перадбачено використання у 2017 році”
480 000, 00 грн. (у т.ч. ПКД та експертиза проекту 12 000,00).
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік в
новій редакції (рішення № 41 додається) з урахуванням змін та доповнень
1.Рекомендованих комісією з питань
житлового, комунального господарства,
енергозбереження, транспорту та зв’язку.
ВИРІШИЛИ:
2. Доповнень Лимарчука С.В.: додати до розділу 3 частина XVI „ Сприяння виконанню
депутатських повноважень за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету”: п.1 Капітальний
ремонт скверу на розі вул. Університетської та вул. Горького у м. Бердянськ з обсягом
фінансування у 2017 році 90 582, 00 грн.; п.2
Придбання та встановлення дитячого
спортивного комплексу на вул. Горького (в районі 3-го пляжу) у м. Бердянськ з обсягом

фінансування у 2017 році 120 000, 00 грн
3. Пропозиції Марченко К.В.
34 Про внесення змін до Програми відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
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
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Протокольне доручення
ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 1.
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 – 33, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження,
ВИРІШИЛИ:
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м.Бердянськ на 2015-2019
роки (рішення № 42 додається)
35 Про затвердження Програми проведення будівництва,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та
утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 34, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання
автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
За – 34, 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 № 43 додається) зі
змінами, а саме:
Поточні видатки:
Перерозподіл коштів бюджетних видатків по поточному ремонту автомобільних доріг
здійснено в середині програми без зміни загальної суми фінансування.
По частині об’єктів обсяг виконаних робіт менше передбаченого, а саме по пунктам 1, 40,
44, 45, 46, 48, 50, 53, 55, 58. Загальна сума економії склала 111 351 тис. грн.,
По частині об’єктів, а саме: п.47, 52, 59 обсяг робіт по поточному ремонту перевищує
передбачений. До об’єктів додано 111 351 тис. грн.
ВИРІШИЛИ: Капітальні видатки:
У відповідності до розпорядження КМУ від 11.05.2017 року №310-р передбачено
субвенція у розмірі 15 000 000,00 грн.
За рахунок субвенції державного бюджету планується виконати капітальний ремонт
дорожнього покриття по вулицях Макарова та Північна.
Зазначені об’єкти
внесені до Програми на суму 15 000 000,00, крім того, на
співфінансування, передбачено 450 000 грн.
На капітальні видатки, з урахуванням перерозподілу, Програмою додатково
передбачено кошти державного бюджету в розмірі 15 000 000,00 грн.
Відповідно до проектно-кошторисної документації відкориговані суми по об’єктам:
п.1 загальна сума 1 294 302,0 грн.
п.2 загальна сума 688 000,00 грн.

п.5 загальна сума 131 550,00 грн.
п.6 загальна сума 891 380,00 грн.
Відкориговані назви об’єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації та
експертизи проектів в розділі 7 капітальних видатків. Читати їх в наступній редакції:
2) капітальний ремонт дороги по вул.І. Богуна від вул. Бакинська до вул.Фестивальна в
м.Бердянськ
9) капітальний ремонт дороги по вул.Василя Кравченко (Лазо) від вул. Фестивальна до
вул.С. Разіна в м. Бердянськ;
10) капітальний ремонт дороги по вул. Серафимовича від вул. Фестивальна в бік
вул.Вроцлавська в м. Бердянськ.
36 Про затвердження Програми розвитку та збереження
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
зелених насаджень на 2017-2019 роки
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми розвитку та збереження
ВИРІШИЛИ:
зелених насаджень на 2017-2019 роки (рішення № 44 додається)
37 Про затвердження Програми капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій
редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
БІЛОУСОВ Андрій Анатолійович
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції
За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції (рішення № 45
додається) з урахуванням змін та доповнень рекомендованих комісією з питань
житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку, а саме:
Виключити з розділу «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування
житлово-експлуатаційного господарства» п.18 «Капітальний ремонт внутрішньодворових
територій та вимощення житлових будинків у м. Бердянськ: пр. Азовський, 3,
вул. Італійська, 63,
вул. Італійська, 65,
вул. Італійська, 67,
вул. Італійська, 69,
вул. Центральна, 4, вул. Центральна, 18, вул. Шевченко, 8, вул. Шевченко, 13» – вартість
робіт 577 000,00 грн.
Додати до розділу «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування
ВИРІШИЛИ: житлово-експлуатаційного господарства» п.18 «Капітальний ремонт внутрішньодворових
територій та вимощення житлових будинків у м. Бердянськ: вул. Італійська, 63,
вул. Італійська, 65, вул. Італійська, 67, вул. Італійська , 69» – вартість робіт 350 000,00 грн.
Додати до розділу «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування
житлово-експлуатаційного господарства» п.19 «Капітальний ремонт внутрішньодворових
територій та вимощення житлових будинків у м. Бердянськ: пр. Азовський, 3,
вул. Шевченко, 8, вул. Шевченко, 13» – вартість робіт 160 000,00 грн.
Додати до розділу «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування
житлово-експлуатаційного господарства» п.20 «Капітальний ремонт внутрішньодворових
територій та вимощення житлових будинків у м. Бердянськ: вул. Центральна, 4,
вул. Центральна, 18» – вартість робіт 67 000,00 грн.

По розділу «Капітальний ремонт житлового фонду»:
1. Виключити п.22 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №3 по
вул. Шевченка в м. Бердянськ» – вартість робіт 136 000,00 грн.
Додати п.22 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №3 по вул. Шевченка в
м. Бердянськ» – вартість робіт 31 931,00 грн.
2. Виключити п.23 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №8 по
Мелітопольське шосе в м. Бердянськ» – вартість робіт 91 890,00 грн.
Додати п.23 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №8 по
Мелітопольському шосе в м. Бердянськ» – вартість робіт 165 000,00 грн.
3. Виключити п.30 «Капітальний ремонт систем водопостачання ж/б №8 по
вул. Ростовська» – вартість робіт 14 336,00 грн.
Додати п.30 «Капітальний ремонт систем водопостачання ж/б №8 по
вул. Ростовська» – вартість робіт 20 000,00 грн.
4. Виключити п.32 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи
проекту на капітальний ремонт стін житлового будинку №8 Мелітопольське шосе в
м. Бердянськ» – вартість робіт 15 000,00 грн.
Додати п.32 «Капітальний ремонт стін житлового будинку №8 Мелітопольське шосе в
м. Бердянськ» – вартість робіт 195 000,00 грн.
5. Виключити п.38 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та
експертизи проекту на капітальний ремонт фасаду житлового будинку №33/1 по
пр. Азовський в м. Бердянськ» – вартість робіт 19 900,00 грн.
39
Про затвердження Програми поточного ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою
міських територій на 2017 рік в новій редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
БІЛОУСОВ Андрій Анатолійович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на
2017 рік в новій редакції
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на
2017 рік в новій редакції (рішення № 46 додається) зі змінами, а саме:
1. Виключити з пункту програми 2.1.3. «Послуги та роботи з благоустрою території» підпункт
6 Поточний ремонт зливостоку (зовнішньої мережі зливової каналізації) вздовж вул.
Руднєвої з фінансуванням у розмірі 175,0 тис.грн.
2.Включити до
програми новий пункт
2.1.7. «Сприяння виконанню депутатських
повноважень за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету» для виконання робіт
«Облаштування (поточний ремонт) та озеленення території скверу (майданчик з ялинкою) по
вул. Петровський шлях в районі Бердянської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4
Бердянської міської ради» на загальну суму 288,803 тис.грн. за рахунок виділення іншої
ВИРІШИЛИ:
субвенції з обласного бюджету, згідно рішення Запорізької обласної ради від 08.06.2017 №
88.
3.Внести зміни до пункту 3.1.4. Санітарна очистка та благоустрій міста комунальним
підприємством «Бердянськекотранс» БМР, а саме:
- По підпункту 3.1.4.13. Поточний ремонт майданчиків для збирання твердих побутових
відходів зменшуємо фінансування на 100,0 тис.грн. та визначаємо його у сумі 50,0 тис.грн.
(замість 150,0 тис.грн.)
- По підпункту 3.1.4.14. Поточний ремонт покриття Приморської площі зменшуємо
фінансування на 100,0 тис.грн. та визначаємо його у сумі 85,0 тис.грн. (замість 185,0
тис.грн.).
В результаті усіх змін по Програмі загальне фінансування програми зменшується на

164 217,0 грн. та становитиме 17 085 379,0 грн. проти 17 249 596,00.
Програма відкрита для внесення змін та доповнень.
40 Про затвердження Програми поточного ремонту та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
утримання мереж зовнішнього освітлення м.Бердянськ на
2017 рік в новій редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми поточного ремонту та
ВИРІШИЛИ:
утримання мереж зовнішнього освітлення м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поточного ремонту та
ВИРІШИЛИ: утримання мереж зовнішнього освітлення м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції
(рішення № 47 додається)
41 Про затвердження Програми „Питна вода м.Бердянськ”
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
на 2017 рік в новій редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми „Питна вода м.Бердянськ”
ВИРІШИЛИ:
на 2017 рік в новій редакції
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження міської Програми „Питна вода
м.Бердянськ” на 2017 рік в новій редакції (рішення № 48 додається) зі змінами, а саме:
Пункт 2 «Реконструкція проспекту Азовський» будівництво другої нитки напірного колектору
від КНС №5 по пр.Азовському, м.Бердянська (з урахуванням авторського та технічного
нагляду) на суму 1270000,00 грн. зробити перерозподіл коштів, а саме 29232,00 грн
перенести на на новий об’єкт Пункт 9 «Поточного ремонту» заміна участку зовнішньої
каналізації по вул.Морська.
В розділі «Поточний ремонт» включити новий об’єкт - Заміна участку зовнішньої
каналізації по вул.Морська на суму 29232,00 грн.
В розділі «Поточний ремонт» включити новий об’єкт – Заміна участку водопроводу по
вул.Польська (вул.К.Лібкнехта) від перехрестя вул.Волонтерів (вул.Піонерська) на сумму
85680,00 грн.
В розділі «Поточний ремонт» Пункт 2 відновлення асфальтобетонного покриття на
перехресті вул.Ля-Сейнська – пр.Західний після заміни участку напірного колектору від
КНС4 на суму 85680,00 грн. залишити незмінним.
Пункт 22 «Реконструкція водоводу «Прилів» від вул.Черняховського - К.Лібкнехта по
ВИРІШИЛИ: вул.К.Лібкнехта -вул.Донецькой - вул.Космонавтів до вул.Єгорова» Рішенням восьмої сесії
VII скликання від 18.02.2016 року №56 «Про перейменування назв вулиць вулиць, проїздів,
площ, просперків, скверів, бульварів в м.Бердянськ» вул.К.Лібкнехта та вул.Єгорова були
перейменовані відповідно на вул.Польська та вул.Туристична.
Пункт 22 «Реконструкція водоводу «Прилів» додати назву об’єкту В-2.
В розділ «Водопостачання» включити новий об’єкт - Придбання насосів ЕЦВ8 25/100
на артезіанські свердловини Луначарського комплексу водопостачання у кількості 2 од. на
суму 39600,00 грн.
В розділ «Водопостачання» включити новий об’єкт – Придбання насосу Profile 60/80 на
артезіанські свердловини Луначарського комплексу водопостачання у кількості 1 од. на суму
35000,00 грн.
В розділ «Водопостачання» включити новий об’єкт – Придбання шаф керування на
насоси водопостачання у кількості 3 од. на суму 22400,00 грн.
В розділ «Водовідведення» включити новий об’єкт – Придбання трансформатору
НТМН-6 для цеху очисних споруд каналізації у кількості 1 од. на суму 11000,00 грн.
В розділ «Водовідведення» включити новий об’єкт – Придбання рем.комплекту для
ремонту каналізаційних насосів на суму 65000,00грн.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

42 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
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми капітального ремонту
ліфтів у житлових будинках м.Бердянськ на 2017 рік (рішення № 49 додається) з
урахуванням змін рекомендованих комісією з питань
житлового, комунального
господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку, а саме:
1.1. Внести зміни в пункт 2.1. таблиці „Капітальний ремонт електродвигунів пасажирських
ВИРІШИЛИ:
ліфтів розташованих у житлових будинках ОСББ”, а саме: в графі „Вартість, грн.” додати
суму 302,00 грн., та замість 18 518,00 читати 18 820,00.
1.2. Внести зміни в пункт 2 таблиці „Капітальний ремонт електродвигунів пасажирських
ліфтів”, а саме: в графі „Вартість, грн.” замість 53293,00 читати 53595,00.
1.3. Внести зміни в графу „Усього” таблиці замість 1 439 845,00 читати 1 440 147,00.
58 Про затвердження Програми розвитку автомобільних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
доріг загального користування Запорізької області у м.
Бердянськ на 2017 рік в новій редакції
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми розвитку автомобільних
ВИРІШИЛИ: доріг загального користування Запорізької області у м. Бердянськ на 2017 рік в
новій редакції (рішення № 50 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
66 Про вжиття заходів
ЛИМАРЧУК С.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про вжиття заходів
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про вжиття заходів (рішення № 51 додається) зі змінами, а
саме:
- п.7. „Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії...” доповнитити
словами „з питань організації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності
та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).”;
Статуту
комунального
підприємства
Бердянської
міської
ради
ВИРІШИЛИ: -п.2.24
„Рятувально-водолазна служба” замість „облаштування” читати „впорядкування”;
- Перелік пунктів базування (місць для тимчасового тримання стоянок маломірних суден ) в
м. Бердянськ доповнити „вул.Набережна, в районі №30”;
- п.6 „Відповідальність за виконанням даного рішення покласти” доповнити словами
„начальника управління комунальної власності Бердянської міської ради Тахтаджиєву
-Поклад А.І.”.
64 Про встановлення розмірів плати за землю на території
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міста Бердянська на 2017 рік
ЦИНДРА Алла Іванівна
Депутат міської ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про встановлення розмірів плати за землю на території
ВИРІШИЛИ:
міста Бердянська на 2017 рік
ГОЛОСУВАЛИ За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про встановлення розмірів плати за землю на території
міста Бердянська на 2017 рік (рішення № 52 додається) з урахуванням доповнення
рекомендованого
постійною
комісією
з
питань
планування
бюджету,
ВИРІШИЛИ:
соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності, а саме:
після слів: „службово-побутових приміщень” додати слова: „земельні ділянки для
будівництва багатоквартирних житлових будинків” (п.8 додатку 1) .
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
65 Про умови оплати праці
САРАБЄЄВА Н.А.
начальник відділу юридичного
управління
ГОЛОСУВАЛИ За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про умови оплати праці
ГОЛОСУВАЛИ За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про умови оплати праці ( за переголосування)
ГОЛОСУВАЛИ За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про умови оплати праці (рішення № 53 додається)
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
ВИРІШИЛИ: виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для
розгляду на сесіях міської ради у 2017 році (рішення № 54 додається)
2 Про внесення змін до Порядку складання, затвердження
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
та контролю виконання фінансових планів комунальних
підприємств Бердянської міської ради
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Порядку складання, затвердження
ВИРІШИЛИ: та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Бердянської
міської ради (рішення № 55 додається)
3 Про приєднання до Європейської ініціативи „Мери за
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
економічне зростання”
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про приєднання до Європейської ініціативи „Мери за
ВИРІШИЛИ:
економічне зростання” (рішення № 56 додається)
4 Про затвердження Статуту комунального підприємства
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянської міської ради „Бердянський центральний
ринок” у новій редакції
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Статуту комунального підприємства
Бердянської міської ради „Бердянський центральний ринок” у новій редакції
(рішення № 57 додається)
55 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
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ
:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ
:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Положення про громадський
бюджет (бюджет участі) у м.Бердянськ
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Положення про громадський
бюджет (бюджет участі) у м.Бердянськ (рішення № 58 додається) зі змінами, а саме:
- вилучити п.1.1, 1.4.;
- п.1.2. (підпункти 2.3, 2.4, 2.5 - викласти в новій редакції:
2.3. Загальний обсяг бюджету участі на 2018 рік затверджується рішенням сесії Бердянської
міської ради та становить 1500,0 тис. грн (один мільйон п’ятьсот тисяч гривень 00 коп.) у
ВИРІШИЛИ: загальній сумі видатків бюджету на відповідний бюджетний період та не може бути
зменшений при затвердженні бюджету міста Бердянська.
2.4. Обсяг бюджету участі на малі проекти складає 500,0 тис. грн (33,3% від загальної суми),
на великі проекти – 1000,0 тис. грн (66,7% від загальної суми)..
2.5. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету участі розподіляються на:
- малі - з обсягом фінансування до 100,0 тис. грн включно;
- великі - з обсягом фінансування від 101,0 тис. грн до 500,0 тис. грн включно.
60
Про
внесення
змін
до
Програми
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
м.Бердянськ на 2017 рік
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми соціально-економічного
ВИРІШИЛИ:
та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік
ГОЛОСУВАЛИ За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми соціально-економічного
та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік (рішення № 59 додається) зі
змінами, а саме:
1. вилучити пункт 1.4. проекту рішення „У рамках реалізації проекту міжнародної
технічної допомоги ЄС „Створення комплексної системи надання допомоги для ВПО та
громаді м.Бердянськ” та Грантової програми ЄС „Підтримка політики регіонального розвитку
в Україні” доповнити пріоритет 7 „Покращення інвестиційного іміджу міста. Впровадження
енергоефективних заходів у бюджетній сфері міста” наступним заходом:
„ реконструкція будівлі по вул.Земська, 38 на загальну суму 1500,077 тис. грн”
ВИРІШИЛИ:
2. включити до пріоритету 4 „Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція
об’єктів комунального та соціально-культурного призначення, адміністративних будівель”
наступні заходи:
- технічне переоснащення системи гарячого водопостачання шляхом встановлення
сонячних колекторів ДНЗ №3 по вул.Грецька, 38 м.Бердянськ Запорізької області
(співфінансування) у сумі 232,36 тис. грн;
- технічне переоснащення системи гарячого водопостачання шляхом встановлення
сонячних колекторів ДНЗ №27 по вул.Яковлєва, 8 м.Бердянськ Запорізької області
(співфінансування) у сумі 232,36 тис. грн;
- капітальний ремонт ДНЗ №41 по вул. Ямбольська, 1 м.Бердянськ Запорізької області

(співфінансування) у сумі 45,273 тис. грн.
Усього на загальну суму 509,993 тис. грн”.
43 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік”
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
ВИРІШИЛИ:
від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік”
ГОЛОСУВАЛИ За – 31, 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 № 60 додається) з
доповненнями, а саме:
1. На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 №310-р,
повідомлення Державної казначейської служби України від 09.06.2017 №28, рішення
виконавчого комітету Бердянської міської ради від 22.06.2017 №217 збільшити доходну
частину загального фонду бюджету за кодом 41034500 «Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій» на 15000000 грн. Збільшити видатки управлінню житлово-комунального
господарства по спеціальному фонду (бюджету розвитку) за КПКВ 4016650 «Видатки на
проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг» на 15000000 грн за рахунок субвенції на заходи Програми проведення
будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання
автомобільних доріг на 2017 рік. Для проведення капітальних видатків здійснити передачу
коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 15000000 грн.
2. На підставі звернення в.о. начальника управління житлово-комунального
господарства, з метою співфінансування до субвенції, зменшити обсяг резервного фонду на
450000 грн, збільшити видатки управлінню житлово-комунального господарства по
спеціальному фонду (бюджету розвитку) за КПКВ 4016650 «Видатки на проведення робіт,
пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»
на 450000 грн на заходи Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального
ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2017 рік.
3. На підставі звернення в.о. начальника управління житлово-комунального
господарства, за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку по
ВИРІШИЛИ: спеціальному фонду (бюджету розвитку) здійснити перерозподіл для реалізації заходів
Програми «Питна вода м.Бердянськ»: по спеціальному фонду (бюджету розвитку)
зменшити видатки за КПКВ 4016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» на 258680 грн на будівництво другої нитки напірного колектору від КНС №5 по
пр.Азовскому, м.Бердянська (з урахуванням авторського та техничного нагляду), збільшити
видатки за КПКВ 4016110 «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» на 74600 грн для
придбання насосів, за КПКВ 4016120 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів,
надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем» на 76000 грн для придбання
трансформатору, ремкомплекту; по загальному фонду збільшити видатки за КПКВ 4016110
«Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» на 108080 грн для придбання шаф
керування, заміни участку водопроводу.
4. На підставі службової заступника міського голови Лимарчука С.В. збільшити
призначення управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду на
заходи Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального
та соціально-культурного призначення на 2017 рік на 509993 грн (в т.ч. за КПКВК 4716310
«Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій» по об’єкту «Технічне
переоснащення системи гарячого водопостачання шляхом встановлення сонячних
колекторів ДНЗ №3 по вул. Грецька,38 м. Бердянськ Запорізької області» на 232360 грн, за
КПКВК 4716310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій» по об’єкту
«Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання шляхом встановлення
сонячних колекторів ДНЗ №27 по вул. Яковлєва,8 м. Бердянськ Запорізької області» на
232360 грн, по КПКВК 4711010 «Дошкільна освіта» по об’єкту «Капітальний ремонт ДНЗ
№41 по вул. Ямбольська,1 м.Бердянськ Запорізької області» на 45273 грн) за рахунок
зменшення обсягу резервного фонду на 509993 грн.
Затвердити резервний фонд міського бюджету у сумі 375802 грн.

5. Внести відповідні зміни у текстову частину та додатки до проекту рішення.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович

67 Різне
Протокольне доручення

БІЛОУСОВ Андрій Анатолійович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

68 Закриття сесії

Міський голова

В.П.Чепурний

Секретар сесії,
депутат міської ради
від Бердянської міської організації
Партії ветеранів Афганістану

О. Д. Врублевський

