УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Двадцять дев’ята (позачергова) сесія
м.Бердянськ
13.07.2017 12:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
28 (список додається)
8 (список додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
№ п/п

Відкриття сесії

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Кількістний склад секретаріату – 3 особи
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Персональний склад секретаріату
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Регламент роботи сесії

1

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

2

Про встановлення пільг на проїзд на внутрішніх лініях залізничним транспортом у
приміському сполученні окремим категоріям громадян у 2017 році

3

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

4

Про внесення змін до Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік в новій редакції

5

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

6

Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на
впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних
будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки у новій редакції

7

Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та капітального
ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2017 рік

8

Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва

9

Про внесення змін і доповнень до рішення Бердянської міської ради від 22.06.2017 № 53
“Про умови оплати праці”

10

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

11
12
13

14

Про затвердження Програми співфінансування заходів в рамках спільного з ЄС проекту
Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Бердянська”
Про внесення змін до рішення шістдесят другої сесії (ІІ частина) VI скликання від 29.12.2015
№ 3 “Про створення спеціалізованих служб цивільного захисту м. Бердянська”
Про надання дозволів відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради на
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості)

15

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

16

Про
погодження
Інвестиційної
програми
комунального
підприємства
“Бердянськводоканал” Бердянської міської ради на 2017 рік в новій редакції

17
18

Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку
галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017- 2018 роки (рішення №1 додається)
2 Про встановлення пільг на проїзд на внутрішніх лініях
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
залізничним транспортом у приміському сполученні
окремим категоріям громадян у 2017 році
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про встановлення пільг на проїзд на внутрішніх лініях
залізничним транспортом у приміському сполученні окремим категоріям
громадян у 2017 році (рішення №2 додається)
3 Про внесення змін до рішення 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
СВІДЛО Олександр Петрович
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ради від 27.04.2017 № 24 “Про затвердження Програми компенсаційних виплат
за надані пільги окремим категоріям громадян” (рішення №3 додається)
4 Про внесення змін до Програми капітального ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського
благоустрою на 2017 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ВИРІШИЛИ:

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ПОПОВА Ірина Олександрівна
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Протокольне доручення

За – 28, 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 в новій редакції
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на 2017
ВИРІШИЛИ: рік в новій редакції (рішення №4 додається) зі змінами, а саме: в розділі 3 видалити
частину ХVІ: Придбання тематичних малих архітектурних форм для благоустрою
центра міста на суму 1 122 000,00 грн.
5
Про затвердження Програми поточного ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою
міських територій на 2017 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, 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 №5 додається)
6 Про затвердження 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 у новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження,
ВИРІШИЛИ:
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на
2015-2019 роки у новій редакції (рішення №6 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
7
Про внесення змін та доповнень до Програми

будівництва, реконструкції та
об’єктів
комунального
та
призначення на 2017 рік

капітального ремонту
соціально-культурного

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та
соціально-культурного призначення на 2017 рік
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

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 №7 додається) зі
змінами, а саме:
- п.10 “Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №39 по вул.Ярослава Мудрого (Шаумяна),12а
м. Бердянськ Запорізької області" (співфінансування) замість 454125,00 грн. читати
214125,00 грн.;
- пункт 54 читати в редакції: “Будівництво спортивного майданчика в районі комплексу
ВИРІШИЛИ: будівель та споруд стадіону “Енергія” по Мелітопольському шосе,27А м.Бердянськ
Запорізької області (проектно-кошторисна документація)” 200000,00 грн. ;
- п.10 “Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №39 по вул.Ярослава Мудрого (Шаумяна),12а
м. Бердянськ Запорізької області" замість 1167121,00 грн. читати 931889,00 грн.;
- п.13 “Капітальний ремонт будівлі Гімназії №3 по вул Потійській,13 м.Бердянськ
Запорізької області” (співфінансування) замість 543950,00 грн. читати 0,00 грн.;
- п.15 “Капітальний ремонт радіологічного корпусу КУ БМР “Бердянське територіальне
медичне об'єднання м.Бердянськ Запорізької області” (співфінансування) замість
149056,00 грн. читати 0,00 грн.
8 Про затвердження розміру кошторисної заробітної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
плати при визначенні вартості будівництва
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження розміру кошторисної заробітної
плати при визначенні вартості будівництва (рішення №8 додається)
9 Про внесення змін і доповнень до рішення Бердянської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міської ради від 22.06.2017 № 53 “Про умови оплати
праці”
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна

Протокольне доручення

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін і доповнень до рішення Бердянської
міської ради від 22.06.2017 № 53 “Про умови оплати праці” (рішення №9
додається)
10
Про внесення змін до Програми оновлення та
підтримки
інформаційно-комунікаційної
мережі
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017
рік
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми оновлення та
підтримки
інформаційно-комунікаційної
мережі
виконавчого
комітету
Бердянської міської ради на 2017 рік (рішення №10 додається)
11 Про затвердження Програми співфінансування заходів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
в рамках спільного з ЄС проекту
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми співфінансування заходів
ВИРІШИЛИ:
в рамках спільного з ЄС проекту (рішення №11 додається)
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
12 Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянська”
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 2.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста
Бердянська”
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – за переголосування
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста
Бердянська” (рішення №12 додається)
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

13 Про внесення змін до рішення шістдесят другої сесії (ІІ
частина) VI скликання від 29.12.2015 № 3 “Про створення
спеціалізованих
служб
цивільного
захисту
м.
Бердянська”

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до рішення шістдесят другої сесії
(ІІ частина) VI скликання від 29.12.2015 № 3 “Про створення спеціалізованих
служб цивільного захисту м. Бердянська”
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення шістдесят другої сесії (ІІ
частина) VI скликання від 29.12.2015 № 3 “Про створення спеціалізованих служб
цивільного захисту м. Бердянська” (рішення №13 додається) зі змінами, а саме:
ВИРІШИЛИ:
В додатку до проекту рішення „Перелік спеціалізованих служб цивільного захисту
міста Бердянська” в п.8 стовбці „База створення” замість „....Держсанепідслужби
України” читати „....Міністерства охорони здоров'я України”.
14 Про надання дозволів відділу освіти виконавчого
комітету Бердянської міської ради на розроблення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
технічних
документацій
із
землеустрою
щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
За
–
28,
Проти
–
0,
Утрим.
– 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів відділу освіти виконавчого
комітету Бердянської міської ради на розроблення технічних документацій із
ВИРІШИЛИ:
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) (рішення №14 додається)
15 Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017
рік”
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового

управління виконкому
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, 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 №15 додається)
16 Про погодження Інвестиційної програми комунального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
підприємства “Бердянськводоканал” Бердянської міської
ради на 2017 рік в новій редакції
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про погодження Інвестиційної програми комунального
підприємства “Бердянськводоканал” Бердянської міської ради на 2017 рік в
новій редакції (рішення №16 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
17 Різне
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВИРІШИЛИ:

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

18 Закриття сесії

Міський голова

В. П. Чепурний

Секретар сесії,
депутат міської ради від Бердянської
міської партійної організації
політичної партії „НАШ КРАЙ”

Ж. В. Безродня

