УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Тридцять перша сесія
м.Бердянськ
17.08.2017 10:00
Присутні на сесії:
Запрошених:

33 (список додається)
11 (список додається)

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

Відкриття сесії

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Кількістний склад секретаріату – 3 особи
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Персональний склад секретаріату
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Порядок денний
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЧЕПУРНИЙ В.П.:
1. Включити до порядку денного наступні проекти:
№51. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по вул. Ляховського, 3, та вул.
Макарова, 165.
№52. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по вул. Підгірній (район
земельної ділянки ТОВ “РП “Бриз”).
№54. Про скасування рішень сесій Бердянської міської ради.
№55. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки.
№57.Про затвердження Програми фінансування витрат, повязаних з виконанням
рішення суду.
№58. Про прийняття майна до комунальної власності.
№59. Про затвердження Програми „Утримання та управління комунальним майном, яке
не
задіяне
в
господарській
діяльності
комунального
підприємства
„Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради ”.
№60. Про внесення змін до Програми „Внески до статутного капіталу комунального
підприємства „Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради” та затвердження її у
новій редакції.
№61. Про внесення змін до структури фінансового управління Бердянської міської
ради.
№62. Про затвердження Статуту комунального підприємства Бердянської міської
ради „Бердянський центральний ринок” у новій редакції.
№63. Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на
2017-2020 роки.
№64. Про внесення змін до Програми “Про забезпечення проведення міських заходів у
2017 році”.
№ 65. Про внесення змін до складу Спостережної комісії при Бердянській міській раді.
№66. Про внесення змін до складу комісії міської ради з поновлення прав
реабілітованих.

№ 67. Про внесення змін та доповнень до програми „Безпечне місто Бердянська на
2017 рік”.
№68. Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів
в житлових будинках ОСББ м.Бердянськ на 2016-2017 роки в новій редакції.
№ 69. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м.Бердянськ на 2017 рік.
№ 70. Про затвердження Програми «Утримання та управління комунальним майном,
яке не задіяне в господарській діяльності комунального підприємства «Житлосервіс 2А»
Бердянської міської ради.
№ 71. Про затвердження Програми збереження та відновлення архітектурно –
історичного обліку міста Бердянськ на 2017 рік.
2.Виключити з порядку денного наступні питання:
№5 Про орендні відносини з публічним акціонерним товариством «Бердянське
підприємство теплових мереж»;
№ 22 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди земельної ділянки;
№33 Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів у житлових будинках
м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції;
№40 Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень на
2017-2019 роки в новій редакції;
№ 42 Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Бердянська”;
№ 49 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 2017 року;
№ 53 Про відмову у внесенні зміни до рішення сесії Бердянської міської ради;
№ 56 Про надання згоди на передачу в суборенду земельних ділянок;
№ 57 Про затвердження Програми фінансування витрат, повязаних з виконанням
рішення суду.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЧЕПУРНИЙ В.П.:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

№ п/п

1.Порядок розгляду проектів сформувати за доповідачами.
2. Проект № 50 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2016 №
39 „Про міський бюджет на 2017 рік” розглянути останнім.
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний з урахуванням змін
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Регламент роботи сесії

42

Питання, зняті з розгляду порядку денного
Про орендні відносини з публічним акціонерним товариством «Бердянське підприємство
теплових мереж».
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини
земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди земельної ділянки.
Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів у житлових будинках
м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції.
Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень на 2017-2019
роки в новій редакції.
Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Бердянська”.

49

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 2017 року.

53

Про відмову у внесенні зміни до рішення сесії Бердянської міської ради.

56

Про надання згоди на передачу в суборенду земельних ділянок.

57

Про затвердження Програми фінансування витрат, повязаних з виконанням рішення суду.

5
22
33
40

№ п/п
1
2
3
4

Питання порядку денного
Про правовідносини щодо оренди майна комунальної власності
Про взаємовідносини щодо оренди комунального майна, орендодавцями якого виступають
комунальні підприємства Бердянської міської ради
Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської ради
Про майнові питання

6

Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності територіальної
громади м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році

7

Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності територіальної
громади м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році за способами

8
58
59

60

70
9
10
11
12

13

Про передачу в управління та утримання багатоквартирних будинків
Про прийняття майна до комунальної власності
Про затвердження Програми „Утримання та управління комунальним майном, яке не задіяне в
господарській діяльності комунального підприємства „Міськспецексплуатація” Бердянської
міської ради”
Про внесення змін до Програми „Внески до статутного капіталу комунального підприємства
„Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради” та затвердження її у новій редакції
Про затвердження Програми “Утримання та управління комунальним майном, яке не задіяне
в господарській діяльності комунального підприємства “Житлосервіс 2А” Бердянської міської
ради
Про переведення садових будинків у жилі будинки
Про надання земельній ділянці статусу „вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу”
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)

14

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

15

Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

16

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Волонтерів (до перейменування — вул. Піонерській), 91

17

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

18
19

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Про передачу в оренду земельних ділянок

20
21

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про погодження поділу земельних ділянок

23

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

51

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по вул. Ляховського, 3, та вул.
Макарова, 165

52

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по вул. Підгірній (район земельної
ділянки ТОВ “РП “Бриз”)

54
55

Про скасування рішень сесій Бердянської міської ради
Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

24

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

25

Про внесення змін до програми забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу
сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік

26

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

27

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”

28

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

63

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

29

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

30

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

31

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

32
34

35

36

37

Про затвердження міської Програми „Питна вода м.Бердянськ” на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та
благоустрою міських територій на 2017 рік в новій редакції
Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії Бердянської міської ради від 27.04.2017
№ 38 “Про погодження Інвестиційної програми
Публічного акціонерного товариства
“Бердянське підприємство теплових мереж” на 2017рік”
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 в новій редакції
Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на
2016-2020 роки

38

Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Бердянськ
на 2017 рік в новій редакції

39

Про затвердження Програми поховання невідомих та безрідних громадян на 2017 рік в новій
редакції

68

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

71

Про затвердження Програми збереження та відновлення архітектурно-історичного обліку
міста Бердянськ на 2017 рік

63

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

29

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

41

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

64
65
66
43
44
45
46
67

Про внесення змін до Програми “Про забезпечення проведення міських заходів у 2017 році”
Про внесення змін до складу Спостережної комісії при Бердянській міській раді
Про внесення змін до складу комісії міської ради з поновлення прав реабілітованих
Про персональний склад виконавчого комітету Бердянської міської ради
Про затвердження на посаду
Про внесення змін до Програми проведення рекламної кампанії міста Бердянська на 2017 рік
Про затвердження плану роботи Бердянської міської ради на II півріччя 2017 року
Про внесення змін та доповнень до програми „Безпечне місто Бердянськ на 2017 рік”

47

Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення Бердянської
об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області на 2017 рік

62

Про затвердження Статуту комунального підприємства
„Бердянський центральний ринок” у новій редакції

69

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

48
61
50
72
73

Бердянської

міської

ради

Про затвердження Положення про цільовий фонд Бердянської міської ради
Про внесення змін до структури фінансового управління Бердянської міської ради
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.16 № 39
бюджет на 2017 рік”
Різне
Закриття сесії

„Про міський

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

1 Про правовідносини щодо оренди майна комунальної
власності

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про правовідносини щодо оренди майна
комунальної власності (рішення № 1 додається)
2 Про взаємовідносини щодо оренди комунального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
майна, орендодавцями якого виступають комунальні
підприємства Бердянської міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

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 № 2 додається) з урахуванням змін
ВИРІШИЛИ:
рекомендованих постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної
політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю, а саме:
в п. 1.3 замість дати „від 30.03.2017р.” читати: „від 30.03.2007р.”
3 Про внесення змін до рішень сесій Бердянської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішень сесій Бердянської
ВИРІШИЛИ:
міської ради (рішення № 3 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
4 Про майнові питання
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про майнові питання (рішення № 4 додається) з
урахуванням доповнень рекомендованих постійною комісією з питань реалізації
державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління
комунальною власністю, а саме:
Преамбулу проекту рішення після слів: «враховуючи протоколи постійної комісії
міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької
діяльності та управління комунальною власністю від 09.06.2017 №36, від
17.07.2017 №38» доповнити словами: «від 08.08.2017 №39».
Пункт 1.4. проекту рішення доповнити наступним пунктом:
1.4.4. м. Бердянськ, вул. Франка, 32, приміщення №5, площею 159,50 кв.м.
Напрямок використання – орендар визначає самостійно, окрім виробничої
діяльності та закладів з нічним режимом роботи. Орендодавцем визначити
Управління комунальної власності Бердянської міської ради. Управлінню
комунальної власності Бердянської міської ради укласти за результатами
проведення конкурсу договір оренди комунального майна з особою, визначеною
постійно діючою конкурсною комісією для проведення конкурсу на право оренди
комунального майна територіальної громади міста Бердянська.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

6 Про затвердження додаткового переліку об’єктів
комунальної
власності
територіальної
громади

м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження додаткового переліку об’єктів
комунальної власності територіальної громади м.Бердянська, що підлягають
приватизації у 2017 році (рішення № 5 додається)
7 Про затвердження додаткового переліку об’єктів
комунальної
власності
територіальної
громади
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2017 році
за способами
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

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)
8
Про передачу в управління та утримання
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
багатоквартирних будинків
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу в управління та утримання
багатоквартирних будинків (рішення № 7 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
58 Про прийняття майна до комунальної власності
СВІДЛО Олександр Петрович
ВИРІШИЛИ:

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26, Проти – 0, Утрим. – 5.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про прийняття майна до комунальної власності
(рішення № 8 додається)
59
Про затвердження Програми „Утримання та
управління комунальним майном, яке не задіяне в
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
господарській діяльності комунального підприємства
„Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради”
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми „Утримання та
управління комунальним майном, яке не задіяне в господарській діяльності
комунального підприємства „Міськспецексплуатація” Бердянської міської
ради”
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми „Утримання та
управління комунальним майном, яке не задіяне в господарській діяльності
комунального підприємства „Міськспецексплуатація” Бердянської міської
ради” (рішення № 9 додається) з урахуванням доповнень:
- р. 1. програми
„Характеристика програми та мета” „Загальний обсяг
фінансування” читати 145770,00 грн, в т.ч. видатки міського бюджету – 145770,00

грн.;
- р.6 програми „Ресурсне забезпечення програми” читати: Фінансове забезпечення
Програми здійснюється за рахунок коштів, виділених із міського бюджету за КПКВК
4518600 «Інші видатки» у загальній сумі 145770,00 грн. Відповідальний виконавець
– Управління комунальної власності Бердянської міської ради (далі за текстом);
- доповнити програму р.7 „Очікувані результати виконання програми” в наступній
редакції: Забезпечення дотримання вимог діючого законодавства України у сфері
житлово – комунальних послуг та здійснення права комунальної власності шляхом
здійснення розрахунків з ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж» за
безпідставно отриману теплову енергію за період з 01.04.2013р. по 31.12.2015р. за
допомогою якої здійснювалося опалення вбудованого приміщення розташованого
по вул. Італійській (Дюміна), буд. 65, яке належить територіальній громаді міста
Бердянська в особі Бердянської міської ради та перебувало на балансі
комунального підприємства „Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради, але
не задіяне в господарській діяльності останнього у сумі 145770,00 грн.
60
Про внесення змін до Програми „Внески до
статутного
капіталу
комунального
підприємства
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
„Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради” та
затвердження її у новій редакції
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми „Внески до
статутного капіталу комунального підприємства „Міськспецексплуатація”
ВИРІШИЛИ:
Бердянської міської ради” та затвердження її у новій редакції (рішення №10
додається)
70
Про затвердження
Програми “Утримання та
управління комунальним майном, яке не задіяне в
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
господарській діяльності комунального підприємства
“Житлосервіс 2А” Бердянської міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження
Програми “Утримання та
ВИРІШИЛИ: управління комунальним майном, яке не задіяне в господарській діяльності
комунального підприємства “Житлосервіс 2А” Бердянської міської ради
За
– 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження
Програми “Утримання та
управління комунальним майном, яке не задіяне в господарській діяльності
комунального підприємства “Житлосервіс 2А” Бердянської міської ради
(рішення №11 додається) з урахуванням доповнень:
- р.6.”Ресурсне забезпечення програми” викласти в наступній редакції: Фінансове
забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, виділених із міського
бюджету за КПКВК 4018600 «Інші видатки» у загальній сумі 252680 грн.
Відповідальний виконавець – Управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Бердянської міської ради. Одержувач коштів – комунальне
підприємство «Житлосервіс 2А» Бердянської міської ради.
- доповнити програму розділом 7 „ Очікувані результати виконання програми” в
наступній редакції: Забезпечення дотримання вимог діючого законодавства України
у сфері житлово-комунальних послуг та здійснення права комунальної власності
шляхом здійснення розрахунків з ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж»
за безпідставно отриману теплову енергію:
1. за період з 01.10.2012 р. по 07.04.2013 р. за допомогою якої здійснювалося
опалення вбудованого приміщення розташованого по вул. Італійській (Дюміна), буд.
65, яке належить територіальній громаді міста Бердянська в особі Бердянської
міської ради та перебувало на балансі комунального підприємства «Житлосервіс
2А»
Бердянської міської ради, але не задіяне в господарській діяльності
останнього у сумі 36765 грн.;

2. за період з 03.01.2013р. по 31.12.2015р. за допомогою якої здійснювалося
опалення цільного вбудованого приміщення розташованого по вул. Центральній
(К.Маркса), буд. 49 у сумі 215915 грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
9 Про переведення садових будинків у жилі будинки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про переведення садових будинків у жилі будинки
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про переведення садових будинків у жилі будинки
(рішення №12 додається) з урахуванням змін, рекомендованих постійною комісією
з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології,
ВИРІШИЛИ: а саме: перший абзац п. 1.1. викласти в наступній редакції: Садовий будинок № 50
(літ. “А,а,а1”) в ОКСТ “Першотравневець-1” з присвоєнням йому адреси: проїзд
Огірковий, буд. 63, що належить Авраменку Анатолію Петровичу, який проживає за
адресою: м. Бердянськ, вул. Фестивальна-вул. П'ятигорська, буд. 28/58.
10 Про надання земельній ділянці статусу „вимушеної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
невідповідності вимогам Зонінгу”
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про надання земельній ділянці статусу „вимушеної
ВИРІШИЛИ:
невідповідності вимогам Зонінгу”
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання земельній ділянці статусу „вимушеної
невідповідності вимогам Зонінгу” (рішення №13 додається) з урахуванням змін,
рекомендованих постійною комісією з питань архітектури, містобудування,
регулювання земельних відносин та екології, а саме:
- пункт 1 рішення викласти у такій редакції: „Надати статус „вимушеної
невідповідності вимогам Зонінгу””.;Додати пункт 1.1. рішення такого змісту:
„земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Бердянськ, вул. Ботанічна, 8,
визнавши вид використання земельної ділянки „для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд” (гр. Ремізова Ю.А.).
- додати пункт 1.2. рішення такого змісту: „земельній ділянці, розташованій за
адресою: м. Бердянськ, вул. Петровський шлях, 62 (ЗОШ № 4) визнавши вид
ВИРІШИЛИ:
використання земельної ділянки „для розміщення та обслуговування
загальноосвітньої школи”;
- додати пункт 1.3. рішення такого змісту: „земельній ділянці, розташованій за
адресою: м. Бердянськ, вул. Яковлєва, 8 (ДНЗ № 27 „Сонечко”) визнавши вид
використання земельної ділянки „для розміщення та обслуговування дошкільного
навчального закладу”;
- додати пункт 1.4. рішення такого змісту: „земельній ділянці, розташованій за
адресою: м. Бердянськ, пр. Західний, 2-а, визнавши вид використання земельної
ділянки „для розміщення та обслуговування магазину з продажу меблів”
(гр. Шалєєв В.В.);
- пункт 2 рішення викласти в наступній редакції: „На земельних ділянках,
зазначених у пунктах 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. цього рішення” і далі за текстом.
11 Про припинення права користування земельними
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянками
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про припинення права користування земельними
ВИРІШИЛИ: ділянками (рішення №14 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

12

Про надання дозволів на розроблення технічних

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 – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про надання дозволів на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості)
За – 26, 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 №15 додається) з урахуванням змін,
рекомендованих постійною комісією з питань архітектури, містобудування,
регулювання земельних відносин та екології, а саме: додати п. 3: 3. Надати дозвіл
товариству з обмеженою відповідальністю “Скорпіон і Ко” (вул. Шмідта, 1,
ідентифікаційний код) на розроблення технічних документацій із земле- устрою
ВИРІШИЛИ:
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості): 3.1. Земельної
ділянки площею 0,1443 га, яка перебуває в користуванні, розташо- ваної за
адресою: вул. Шмідта, 1, для розміщення та обслуговування культурно-розважального центру. Підстава: лист від 01.08.2017 № 810. 3.2. Земельної ділянки
площею 0,0337 га, яка перебуває в користуванні, розташо- ваної за адресою: вул.
Шмідта, 1, для розміщення кафе прибудованого до культурно-розважального
центру. Підстава: лист від 01.08.2017 № 811. та привести нумерацію у відповідність.
13 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 – 15, Проти – 0, Утрим. – 1.
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів приватному акціонерному
товариству “Бердянськбуд” на розроблення технічних документацій із
ВИРІШИЛИ:
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
14 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 – 10, Проти – 0, Утрим. – 4.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволу приватному підприємству
“Водокрут” на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки
За – 0, Проти – 0, Утрим. – 0.

НЕ ПРИЙНЯТИ - Про надання дозволу приватному підприємству “Водокрут”
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки
15 Про відмову в наданні дозволу на розроблення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відмову в наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (рішення №16
ВИРІШИЛИ:

додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

16
Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул.
Волонтерів
(до
перейменування
—
вул.
Піонерській), 91

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, 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), 91 (рішення №17 додається)
17 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 – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
ВИРІШИЛИ: землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого
майна
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого
ВИРІШИЛИ: майна (рішення №18 додається) з урахуванням змін, рекомендованих постійною
комісією з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та
екології, а саме: пункт 2 зняти з розгляду.
18
Про передачу у власність земельних ділянок
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
громадянам
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам (рішення №19 додається) з урахуванням змін, рекомендованих
ВИРІШИЛИ:
постійною комісією з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних
відносин та екології, а саме: пункт 4 відкласти на доопрацювання.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
19 Про передачу в оренду земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу в оренду земельних ділянок (рішення
№20 додається)
20
Про поновлення договорів оренди земельних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про поновлення договорів оренди земельних
ВИРІШИЛИ:
ділянок
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 2.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-

Про поновлення договорів оренди земельних

ділянок
(рішення №21 додається) з урахуванням змін, рекомендованих
постійною комісією з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних
відносин та екології, а саме:
- пункт 8 - замість слів: „строком до 01.08.2022 р.” читати: “строком до 01.08.2019
р.”
- пункт 9 - замість слів „для реконструкції нежитлових приміщень під магазин
будівельних матеріалів з прибудовою другого поверху під офісні приміщення,
строком до 01.08.2022 р.” читати: „для розміщення та обслуговування нежитлових
приміщень під магазин будівельних матеріалів з прибудовою другого поверху під
офісні приміщення, строком до 01.08.2022 р.”;
- пункт 11 - відмовити у поновленні договору оренди землі;
- пункт 12 - замість слів: „строком до 01.08.2037 р.” читати: “строком до 01.08.2022
р.”;
- пункт 13 - замість слів: „строком до 01.08.2066 р.” читати: “строком до 01.08.2027
р.”;
- пункт 15 - замість слів: „для реконструкції торгового магазину та літнього
торговельного майданчика, строком до 01.08.2022 р.” читати: „для розміщення та
обслуговування торгового магазину та літнього торговельного майданчика, строком
до 01.08.2022 р.”;
- пункт 16 - замість слів: „строком до 01.08.2022 р.” читати: “строком до 01.08.2019
р.”;
- пункт 17 - замість слів: „строком до 01.08.2042 р.” читати: „строком до 01.08.2022
р.”;
- пункт 18 - замість слів: „строком до 01.08.2022 р.” читати: „строком до 01.08.2019
р.”;
- пункт 20 - замість слів: „строком до 01.08.2022 р.” читати: „строком до 01.08.2019
р.”;
- пункт 21 - замість слів: „строком до 01.08.2037 р.” читати: „строком до 01.08.2022
р.”;
- пункт 22 - замість слів: „строком до 01.08.2066 р.” читати: „строком до 01.08.2022
р.”;
- пункти 23 , 24, 27, 29 - відмовити у поновленні договору оренди землі;
– пункти 25, 26, 28, 30, 31 - відкласти розгляд питання;
- пункти 32 – 43 - відкласти розгляд питання;
- пункт 51 — відкласти розгляд питання;
- пункт 52 - викласти в наступній редакції „Погодити внесення змін до п. 11 рішення
14 сесії Бердянської міської ради від 29.09.2011 № 39, а саме, замість слів: “для
тимчасового розміщення металевого гаража, строком до 01.10.2016 р.” читати “для
тимчасового розміщення металевого гаража, строком до 01.08.2022 р.”.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
21 Про погодження поділу земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про погодження поділу земельних ділянок (рішення
ВИРІШИЛИ:
№22 додається)
23 Про внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
об’єктів
комунального
та
соціально-культурного
призначення на 2017 рік
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін та доповнень до Програми
ВИРІШИЛИ: будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та
соціально-культурного призначення на 2017 рік
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 2.
ВИРІШИЛИ:

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) з
урахуванням змін, а саме:
- п.10 по об'єкту “Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №39 по вул.Ярослава Мудрого
(Шаумяна), 12а м.Бердянськ Запорізької області замість “1821229,00 грн.” читати
“1146104,00 грн.”;
- п.14 по об'єкту “Капітальний ремонт будівлі КУ “Бердянський центр первинної
медико-санітарної допомоги” БМР по пр.Перемоги,8/34 м.Бердянськ Запорізької
області” замість “735998,00 грн.” читати “633748,00 грн.”;
- п.23 по об'єкту “Реконструкція пр.Азовський (від вул.Свободи до гори)
м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)” замість
“170605,00 грн.” читати “112998,00 грн.”;
- п.28 по об'єкту Капітальний ремонт будівлі по вул.Консульська (Комунарів),80
м.Бердянськ Запорізької області” замість “430428,00 грн.” читати “419826,00 грн.”;
- п.31 по об'єкту “Капітальний ремонт будівлі краєзнавчого музею по
пр.Перемоги,14 м.Бердянськ Запорізької області” замість “1417815,00 грн.” читати
“1370827,00 грн.”;
- пункт 41 по об'єкту “Реконструкція приміщень ЗОШ №6 по вул.Запорозьких
козаків,9/97 м.Бердянськ Запорізької області” читати в редакції рішення 28-ї сесії
від 22.06.2017р. №11 “900000,00 грн.”;
- п.42 по об'єкту “Реконструкція будівлі ЗОШ №9 по пр.Західний,2 м.Бердянськ
Запорізької області (проектно-кошторисна документація)” замість “203825,00 грн.”
читати “189022,00 грн.”;
- п.45 по об'єкту “Реконструкція учбового закладу гімназії №1 “Надія” по
вул.Шмідта,12
м.Бердянськ
Запорізької
області
(проектно-кошторисна
документація)” замість “200000,00 грн.” читати “150000,00 грн.”;
- п.46 по об'єкту “Капітальний ремонт клубу юних моряків по вул.Підгірній,181
м.Бердянськ Запорізької області” замість “1035143,00 грн.” читати “978119,00 грн.”,
в тому числі інші кошти субвенції 421790,00 грн.;
- п.47 по об'єкту “Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання КУ БМР
“Бердянське територіальне медичне об'єднання” м.Бердянськ Запорізької
області”замість “324866,00 грн.” читати “295384,00 грн.”;
- п.52 по об'єкту “Реконструкція комплексу будівель та споруд по
вул.Лютеранській,40 (стадіон “Торпедо”) м.Бердянськ Запорізької області
(проектно-кошторисна документація) замість “1500000,00 грн.” читати “0,00 грн.”;
- п.55 по об'єкту “Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 по вул.Франка,103
м.Бердянськ Запорізької області” замість “199348,00 грн.” читати “168104,00 грн.”;
- п.76 по об'єкту “Капітальний ремонт будівлі по вул.Перемоги,38 м.Бердянськ
Запорізької області” замість “900000,00 грн.” читати “880000,00 грн.”
- в пункті 77: виключити об'єкт “Будівництво спортивного майданчика в районі
житлових будинків по вул.Європейська,82,84,88 м.Бердянськ Запорізької області”
(проектно-кошторисна документація) 50000,00 грн., включити об'єкт “Реконструкція
фонтану в сквері Пушкіна м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна
документація) 70000,00 грн.;
- пункті 78: виключити об'єкт “Реконструкція трибун з улаштуванням навісу стадіону
“Енергія” по Мелітопольському шосе, 27А
м.Бердянськ Запорізької області”
(проектно-кошторисна документація) 150000,00 грн., включити об'єкт “Будівництво
фонтану (Приморська площа) м.Бердянськ Запорізької області (проектнокошторисна документація)” 150000,00 грн.;
- доповнити п.79 “Реконструкція будівлі міського палацу культури по
вул.Дюміна,57/10 м.Бердянськ Запорізької області” (інші кошти субвенції)
1873508,00 грн.;
- доповнити п.80 “Капітальний ремонт 1 і 2 поверхів інфекційного корпусу КУ БМР
“Бердянське територіальне медичне об'єднання” м.Бердянськ Запорізької області”
(інші кошти субвенції) 1501707,00 грн.”;
- доповнити п.81 “Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР “Бердянське
територіальне медичне об'єднання” м.Бердянськ Запорізької області” (інші кошти
субвенції) 1361038,00 грн.;
- доповнити п.82 “Реконструкція будівлі управління праці та соціального захисту
населення по вул.Дзержинського,27/34 м.Бердянськ Запорізької області” (інші
кошти субвенції) 1528705,00 грн.;
- доповнити п. 83 “Будівництво тенісних кортів на території прилеглій до КП
“Міський Палац спорту” БМР по Мелітопольському шосе. 27 м. Бердянськ

Запорізької області (проектно-кошторисна документація)” 200000,00 грн.;
- доповнити п. 84 “Реконструкція комплексу будівель та споруд стадіону “Азовець”
по вул. Баха. 11 м. Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна
документація)” 600000,00 грн.;
- в п.2 по об'єкту “Капітальний ремонт бульвару Шевченка (Гайдара) м.Бердянськ”
замість “3000000,00 грн.” читати “5670403,00 грн.”;
- в п.6 по об'єкту “Технічне переоснащення ДНЗ №25 по пров.Транспортний,8 в
м.Бердянськ Запорізької області” замість “746561,00 грн.” читати “749861,00 грн.”, в
тому числі, інші кошти субвенції — 543423,00 грн.;
- в п.9 по об'єкту “Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання ДНЗ
№37 по вул.Верещагіна,6 м.Бердянськ Запорізької області” замість “2143240,00
грн.” читати “2961440,00 грн.”, співфінансування 0,00 грн.;
- п.12 по об'єкту “Будівництво міні котельні ЗОШ №13 по вул.Фестивальній,58/38
м.Бердянськ Запорізької області” замість “5382,00 грн.” читати “95279,00 грн.”,
співфінансування 0,00 грн.;
- в п.16. по об'єкту “Капітальний ремонт будівлі дитячо-юнацької спортивної школи
по вул.Горбенка,29 м.Бердянськ” додати графу - інші кошти субвенції 500000,00
грн.
- п.26 по об'єкту “Капітальний ремонт шляхопроводу по вул.Чернишевського
м.Бердянськ Запорізької області” замість “50000,00 грн.” читати 250000,00 грн.;
- п.29 по об'єкту “Капітальний ремонт приміщень територіального центру
соціального обслуговування по пр.Праці,47/14 м.Бердянськ Запорізької області”
замість “242971,00 грн.” читати “251233,00 грн., в тому числі інші кошти субвенції —
171848,00 грн.;
- доповнити п.30.1 по об'єкту “Будівництво скверу в районі житлових будинків по
вул.Італійська,63,65,67,69 та вул.Шевченка,8 м.Бердянськ Запорізької області”
500000,00 грн.;
- п.37 по об'єкту “Технічне переоснащення ДНЗ №1 по вул. Ульянових,21 в
м.Бердянськ Запорізької області” замість “485902,00 грн.” читати “899041,00 грн.”, в
тому числі, інші кошти субвенції — 536544,00 грн.;
- п.43 по об'єкту “Капітальний ремонт Бердянського навчально-виховного
комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад
№1 “Мрія” по вул.Центральна,5 с.Нововасилівка Запорізької області” додати графу
— інші кошти субвенції — 2000000,00 грн.;
- п.49 по об'єкту “Реконструкція пологового корпусу КУ БМР “Бердянське
територіальне медичне об'єднання” м.Бердянськ Запорізької області” додати графу
— інші кошти субвенції — 788298,00 грн.;
- п.59 по об'єкту “Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ДНЗ №1 по
вул.Університетська,21 м.Бердянськ Запорізької області” додати графу - інші кошти
субвенції 260466,00 грн.;
- п.60 по об'єкту “Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ДНЗ №28 по
вул.Лієпайській,48 м.Бердянськ Запорізької області” додати графу - інші кошти
субвенції 1054702,00 грн.”;
- п.61 по об'єкту “Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ДНЗ №33 по
вул.Кутузова,2а м.Бердянськ Запорізької області” додати графу - інші кошти
субвенції 1819071,00 грн.”;
- п.62 по об'єкту “Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ДНЗ №34 по
вул.Софіївська,111 м.Бердянськ Запорізької області” додати графу - інші кошти
субвенції 2054850,00 грн.”;
- п.63 по об'єкту “Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ДНЗ №36 по
вул.Північна,17 м.Бердянськ Запорізької області” додати графу - інші кошти
субвенції 1098089,00 грн.”;
- п.64 по об'єкту “Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ДНЗ №37 по
вул.Верещагіна,6 м.Бердянськ Запорізької області” додати графу - інші кошти
субвенції 2016722,00 грн.”;
- п.65 по об'єкту “Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ДНЗ №40 по
вул.Володимира Довганюка,93а м.Бердянськ Запорізької області” додати графу інші кошти субвенції 1750981,00 грн.”;
- п.66 по об'єкту “Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ЗОШ №5 по
вул.Руденка,13/24 м.Бердянськ Запорізької області” додати графу - інші кошти
субвенції 1673594,00 грн.”;
- п.67 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ЗОШ №3 по

вул.Волонтерів,162
м.Бердянськ
Запорізької
області»
додати
графи
співфінансування – 114488,00 грн., субвенція з державного бюджету – 3816330,00
грн.;
- п.68 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів гімназії №1
«Надія» по вул.Шмідта,12 м.Бердянськ Запорізької області» додати графи
співфінансування – 11561,00 грн., субвенція с державного бюджету – 385367,00
грн.;
- п.69 по об'єкту “Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів гімназії №2 по
вул.Волонтерів,61 м.Бердянськ Запорізької області” додати графу - інші кошти
субвенції 1960561,00 грн.”;
- в п. 70 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів гімназії №3 по
вул.Потійська,13 м.Бердянськ Запорізької області» додати графи співфінансування
– 151040,00 грн., субвенція з державного бюджету – 5034680,00 грн.;
- в п.71 по об'єкту “Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів другого
корпусу Бердянського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній заклад —
дошкільний навчальний заклад №1 “Мрія” по вул. 40 років Перемоги,45 пос.Роза
Запорізької області” додати графу - інші кошти субвенції 793024,00 грн.”.
- доповнити п.73.1 по об'єкту “Реконструкція нежитлових приміщень будівлі по
вул.Університетській,31 м.Бердянськ Запорізької області” 500000,00 грн.”;
- пункт 50 читати в редакції «Капітальний ремонт міського палацу культури по
вул.Дюміна/Леніна,57/10
м.Бердянськ
(1-ша
черга
проектування)»
співфінансування – 77777,00 грн., субвенція з державного бюджету – 2592580,00
грн.
51
Про поновлення договорів оренди земельних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянок по вул. Ляховського, 3, та вул. Макарова, 165
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 2.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок по вул. Ляховського, 3, та вул. Макарова, 165
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 2.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про поновлення договорів оренди земельних ді
лянок по вул. Ляховського, 3, та вул. Макарова, 165 (рішення №24 додається) з
ВИРІШИЛИ: урахуванням змін, рекомендованих постійною комісією з питань архітектури,
містобудування, регулювання земельних відносин та екології, а саме: в п.п. 1., 2.
замість слів „строком до 01.08.2022 р.” читати: „строком до 01.08.2018 р.”.
52
Про поновлення договорів оренди земельних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянок по вул. Підгірній (район земельної ділянки ТОВ
“РП “Бриз”)
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про поновлення договорів оренди земельних
ВИРІШИЛИ: ділянок по вул. Підгірній (район земельної ділянки ТОВ “РП “Бриз”) (рішення
№25 додається)
54 Про скасування рішень сесій Бердянської міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про скасування рішень сесій Бердянської міської
ради (рішення №26 додається)
55 Про відмову в наданні дозволу на проведення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
експертної грошової оцінки земельної ділянки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 24, Проти – 0, Утрим. – 3.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відмову в наданні дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки (рішення №27 додається)
24 Про внесення змін до програми розвитку фізичної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
культури та спорту м. Бердянськ на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до програми розвитку фізичної
ВИРІШИЛИ:
культури та спорту м. Бердянськ на 2017 рік
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до програми розвитку фізичної
культури та спорту м. Бердянськ на 2017 рік (рішення №28 додається) з
урахуванням змін: у додатку до п. VII, розділі Х «Перелік програмних заходів
розвитку фізичної культури та спорту за рахунок міського бюджету на 2017 рік», у
рядку 3 «Утримання та навчально-тренувальна робота Дитячо-юнацької спортивної
школи на 2017 рік» у колонці «сума» замість суми «2 991 160.00» читати «2 835
304.00».
ВИРІШИЛИ:
Замість речення «Фінансове забезпечення Програми на 2017 рік складає
5 791 570,00 грн. (п’ять мільйонів сімсот дев’яносто одна тисяча п’ятсот сімдесят
грн.) у тому числі по загальному фонду – 4 203 070 грн., по спеціальному – 1
588 500 грн.», читати: «Фінансове забезпечення Програми на 2017 рік складає
5 635 714,00 грн. (п’ять мільйонів шістсот тридцять п’ять тисяч
сімсот
чотирнадцять грн.) у тому числі по загальному фонду – 4 047 214 грн., по
спеціальному – 1 588 500 грн.».
25
Про внесення змін до програми забезпечення
транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської
міської ради на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до програми забезпечення
транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту
ВИРІШИЛИ:
виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік (рішення №29
додається)
26 Про внесення змін до фінансування у 2017 році
муніципальної Програми соціального захисту сімей
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах,
на 2014-2017 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до фінансування у 2017 році
муніципальної Програми соціального захисту сімей міста, які знаходяться в
складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до фінансування у 2017 році
муніципальної Програми соціального захисту сімей міста, які знаходяться в
складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки (рішення №30 додається) з
урахуванням змін:
- викласти п.п. 4.1. п.4 “Заходи соціального захисту мешканців міста, які знаходяться
в складних життєвих обставинах”: Виплата одноразової допомоги за рішенням
постійної комісії міської ради з питань планування та бюджету, соціальноекономічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності, включаючи
поштовий збір — 6492,0грн. – обсяг фінансування - 1 113 160,00;

- викласти п.п. 3.7. п.3 “Муніципальна підтримка осіб з обмеженими фізичними
можливостями”: Проведення компенсаційних виплат власникам автостоянок за
безоплатне зберігання транспортних засобів інвалідів (5,42 грн. х 167 дн. х 1 особа) обсяг фінансування - 905,00;
-викласти п.п. 2.6. п.2 “Відзначення мешканців міста до знаменних дат”: До Дня
Незалежності України
Виплата матеріальної допомоги інвалідам-учасникам АТО (300,0грн. х 12 осіб ) обсяг
фінансування - 3 600,0
27 Про внесення змін до рішення сесії Бердянської
міської ради від 27.04.2017 № 24 “Про затвердження
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Програми компенсаційних виплат за надані пільги
окремим категоріям громадян”
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
СВІДЛО Олександр Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- 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”
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

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 №31
додається) з урахуванням змін:
- доповнити пункт 1 підпунктом 4 наступного змісту: „Завдання Програми”:
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; „Заходи Програми ”: Погашення кредиторської
заборгованості за надані пільги у 2015 році, утвореної за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевому бюджету; „Обсяги фінансування (грн.), у 2017 році”
- 540000,0;
- підпункт 3 пункту 1 викласти в наступній редакції: „Завдання Програми”:
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; „Заходи Програми”: Проїзд міським
ВИРІШИЛИ: автомобільним транспортом загального користування; „Обсяги фінансування (грн.),
у 2017 році” - 2560000,0;
- пункти 2, 3 викласти в наступній редакції:
„2. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Бердянської міської ради після виконання пункту 1.1. даного рішення проводити
розрахунок сум компенсації витрат за надані пільги при перевезенні міським
автомобільним транспортом загального користування окремих категорії громадян
без зменшення місячних бюджетних призначень.
3. Програма компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям
громадян відкрита для внесення змін щодо фінансування компенсаційних виплат за
надані пільги при проїзді міським автомобільним транспортом загального
користування окремим категоріям громадян та буде уточнена за результатами
виконання бюджету за 9 місяців поточного року.”
- нумерацію привести у відповідність.
28 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
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку
ВИРІШИЛИ:
галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку

галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки (рішення №32 додається) з
урахуванням змін:
- до додатку 1 «Перелік заходів і завдань Програми з обсягами їх фінансування».
До розділу ІІ. «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком), спеціалізованою школою,
ліцеєм, гімназіями»
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»
змінити на «Облаштування сучасних медіатек: капітальний ремонт приміщення
Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №13 Бердянської міської ради
Запорізької області за адресою: вул. Фестивальна, 58/38, м. Бердянськ, Запорізька
область»;
- до розділу IV. «Діяльність закладів фізичної культури і спорту» Додати пункт 5
«Фінансування участі команди «Чайка – ДЮСШ - Бердянськ» в Чемпіонаті України з
баскетболу серед жіночих команд Дивізіону А (суперліга) сезону 2017/2018 р.р. –
2017 рік – 401 142,00 грн., а саме:
- придбання спортивного одягу для гравців команди «Чайка – ДЮСШ - Бердянськ» 55 800,00 грн.;
- харчування – 147 000,00 грн.;
- видатки на відрядження – 152 942,00 грн.;
- інші поточні видатки – 38 400,00 грн.;
- інші виплати населенню (для страхування гравців та тренерів команди) – 7 000,00
грн.
Всього по розділу IV: 2017 рік – 107,430 тис. грн. замінити на суму 508,572 тис.
грн.;
- до розділу VI. «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» внести зміни до
пункту 1 «Придбання комп’ютерного обладнання» замість слів (системний блок)
читати (персональний комп’ютер у комплекті)».
Всього (Розділи І-ІХ) – 2017 рік – 10404,453 тис. грн. замінити на суму 10805,595 тис.
грн. (міський бюджет)
- внести зміни до додатку ІІ. «Загальні обсяги та джерела фінансування
Програми» Графа «Обсяг фінансування (тис. грн.)»:
Обсяг фінансування на 2017 рік «Міський бюджет» – 10404,453 тис. грн. замінити
на суму 10805,595 тис. грн.
Обсяг фінансування на 2017 рік «Усього» – 13307,540 тис. грн. замінити на суму
13708,682 тис. грн.
63 Про внесення змін до Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям інвалідів і
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ветеранів,
діяльність
яких
має
соціальну
спрямованість, на 2017-2020 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має
соціальну спрямованість, на 2017-2020 роки
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має
соціальну спрямованість, на 2017-2020 роки
29 Про затвердження Програми капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в
новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту

ГОЛОСУВАЛИ:

житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції
30 Про затвердження 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
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
БІЛОУСОВ Андрій Анатолійович
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович

Протокольне доручення
Протокольне доручення
Протокольне доручення

СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Протокольне доручення

За – 29, 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
За – 28, 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 №35 додається) з урахуванням змін, а саме:
В розділу 3 у стовпці «Вартість робіт на 2017 рік» змінити кількість колонок та
читати : 1. «Загальний обсяг фінансування, грн.» 2. «Кошти місцевого бюджету,
грн.» 3. «Субвенція з державного бюджету, грн.»
В розділ 3 частини І у пункт 8 внести зміни, а саме: у колонці „ Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 255 178,00 грн.
В розділ 3 частини І пункт 10: Виготовлення проектно-кошторисної документації та
експертизи проекту на капітальний ремонт тротуарів „Центр міста” по вул.
Лютеранській ( від пр. Азовського до вул. Центральної ) ( непарна сторона) м.
Бердянськ видалити. Пункт 11 замінити на 10: Капітальний ремонт тротуарів „Центр
міста” по вул. Лютеранській (від пр. Азовського до вул. Центральної)
( непарна
сторона) ( з урахуванням ПКД, експертизи проекту, авторського та технічного
нагляду) та у колонках Кошти місцевого бюджету - 24 344,00 грн. Субвенція з
державного бюджету – 811 456,00 грн.
В розділ 3 частини І пункт 12 видалити. Пункт 13 замінити на пункт 11:
- Капітальний ремонт тротуарів „Центр міста” по вул. Грецькій ( від вул. Центральної
до пр. Азовського) м. Бердянськ ( І черга) ( з урахуванням ПКД, експертизи проекту,
авторського та технічного нагляду) та у колонках Кошти місцевого бюджету – 36
353,00 грн. Субвенція з державного бюджету – 1 211 756,00 грн.
- Капітальний ремонт тротуарів „Центр міста” по вул. Грецькій ( від вул. Центральної
до пр. Азовського) м. Бердянськ ( ІІ черга) ( з урахуванням ПКД, експертизи проекту,
авторського та технічного нагляду) Кошти місцевого бюджету – 27 019,00 грн.
Субвенція з державного бюджету –900645 грн.
В розділ 3 частини І пункт 17 замінити на пункт 15 та внести зміни, а саме: у колонці
„ Кошти місцевого бюджету, грн.” читати: 182 000,00 грн.
В розділ 3 частини І пункт 18 видалити. Пункт 19 замінити на пункт 16: Капітальний
ремонт тротуарів „Центр міста” по вул. Ля-Сейнській (від пр.Праці до пр. Західного )
м. Бердянськ (І черга) ( з урахуванням ПКД, експертизи проекту, авторського та
технічного нагляду) та у колонках Кошти місцевого бюджету – 32 870,00 грн.
Субвенція з державного бюджету – 1 095 654,00 грн.
В розділ 3 частини І пункт 20 видалити. Пункт 21 замінити на пункт 17: Капітальний

ремонт тротуарів „Центр міста” по вул. Університетській ( від будинку № 39 до житл.
будинку 17) м. Бердянськ ( з урахуванням ПКД, експертизи проекту, авторського та
технічного нагляду)та у колонках Кошти місцевого бюджету – 24 073,00 грн.
Субвенція з державного бюджету – 802 444,00 грн.
В розділ 3 частини І пункт 22 видалити. Пункт 23 замінити на пункт 18: Капітальний
ремонт тротуарів „Центр міста” по вул. Італійській ( від пр.Праці до вул. Захисників
України) непарна сторона м. Бердянськ ( з урахуванням ПКД, експертизи проекту,
авторського та технічного нагляду)та у колонках Кошти місцевого бюджету – 12
587,00 грн. Субвенція з державного бюджету – 419 558,00 грн.
В розділ 3 частини І пункт 26 замінити на пункт 21 та внести зміни, а саме: у колонці
«Кошти місцевого бюджету» читати: 12 500,00 грн.
В розділ 3 частини І пункт 27 замінити на пункт 22 та внести зміни, а саме: у колонці
«Кошти місцевого бюджету» читати: 16 000,00 грн.
В розділ 3 частини І пункт 30 замінити на пункт 25: Капітальний ремонт тротуарів
„Центр міста” по вул. Лютеранській ( від пр. Азовського уздовж ЗОШ №2) ( парна
сторона) та в'їзди у двори (від вул.Центральної до ЗОШ №2) м. Бердянськ ( з
урахуванням ПКД, експертизи проекту, авторського та технічного нагляду)та у
колонках Кошти місцевого бюджету – 15 458,00 грн. Субвенція з державного
бюджету – 515 260,00 грн.
В розділ 3 частини І пункт 40 замінити на пункт 34 та внести зміни, а саме: у колонці
«Кошти місцевого бюджету» читати: 6000,00 грн.
В розділ 3 частини І додати пункт 39: Капітальний ремонт тротуарів „Центр міста” по
вул. Лютеранській ( від вул. Центральної до вул. Богуславського) ( непарна
сторона) в м. Бердянськ ( виготовлення проектно-кошторисної документації та
експертизи проекту) та у колонці «Кошти місцевого бюджету» читати: 12 000,00
грн.
В розділ 3 частини І додати пункт 40: Капітальний ремонт тротуарів „Центр міста” по
вул. Першотравневій (від вул. Морській до вул.Грецькій) в м. Бердянськ (
виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи проекту) та у
колонці «Кошти місцевого бюджету» читати: 14 500,00 грн.
В розділ 3 частини І додати пункт 41 та читати: Капітальний ремонт тротуарів
„Центр міста” по вул. Центральній (від вул. Шевченко до вул. Свободи) (непарна
сторона) в м. Бердянськ (виготовлення проектно-кошторисної документації та
експертизи проекту) та у колонці «Кошти місцевого бюджету» читати: 10 500,00
грн.
В розділ 3 частини ІІ у пункт 1 внести зміни, а саме: у колонці „ Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 393 093,00 грн.
В розділ 3 частини ІІ у пункт 2 внести зміни, а саме: у колонці „ Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 276 442,00 грн.
В розділ 3 частини ІІ у пункт 11 внести зміни, а саме: у колонці «Кошти місцевого
бюджету» читати: 12 000,00 грн.
В розділ 3 частини ІІ у пункт 13 внести зміни, а саме: у колонці „ Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 724 459,00 грн.
В розділ 3 частини ІІ пункт 14 читати: Капітальний ремонт тротуарів по вул.
Бахчисарайська (від СТ „Зелені сади” до моря) м. Бердянськ ( з урахуванням ПКД,
експертизи проекту, авторського та технічного нагляду)та у колонках: Кошти
місцевого бюджету – 6 440,00 грн. Субвенція з державного бюджету – 214 668,00
грн.
В розділ 3 частини ІІ додати пункт 15: Капітальний ремонт тротуару по
вул.Софівській ( від буд. 101 до буд.109) в м. Бердянськ (з урахуванням ПКД та
експертизи проекту, авторського та технічного нагляду) та у колонці «Кошти
місцевого бюджету» читати: 70 356,00 грн.
В розділ 3 частини ІІІ внести зміни, а саме: у колонці „ Кошти місцевого бюджету,
грн.” замість 348 000,00 грн. читати: 190 592,00 грн. Субвенція з державного
бюджету – 157 408,00 грн.
В розділ 3 частини V внести зміни, а саме: замість «Придбання дитячих, спортивних
майданчиків для мікрорайонів міста» читати:
1. Придбання дитячих ігрових майданчиків для мікрорайонів міста; колонка: Кошти
місцевого бюджету – 1 218 505,00 грн.
2. Придбання дитячих спортивних майданчиків для мікрорайонів міста; колонка:
Кошти місцевого бюджету – 230 000,00 грн.
Вносяться зміни в заходи до Програми в розділ 3 частини ХVІ: Сприяння

виконанню депутатських повноважень за рахунок іншої субвенції з обласного
бюджету, а саме:
Пункт 1 „Капітальний ремонт скверу на розі вул. Університетської та вул. Горького у
м. Бердянськ” замінити на : «Придбання дитячих майданчиків (в кількості 2 од.) у м.
Бердянськ»
Пункт 2 „Придбання та встановлення дитячого спортивного комплексу на вул.
Горького (в районі 3-го пляжу) у м. Бердянськ” читати: «Придбання дитячого
спортивного комплексу на вул. Горького (в районі 3-го пляжу) у м. Бердянськ»
Додати пункт 3: «Капітальний ремонт тротуарів „Центр міста” по вул. Ля-Сейнській
(від пр.Праці до пр. Західного ) м. Бердянськ (ІІ черга) ( з урахуванням авторського та
технічного нагляду)» у колонці „ Кошти місцевого бюджету - 0,00 грн. За рахунок
іншої субвенції з обласного бюджету – 700 000,00 грн.
Всього по Програмі капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік в новій редакції знімається
600 167,00 грн. з місцевого бюджету.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по Програмі
виділено – 6 128 858,00 грн.
31
Про
затвердження
Програми
проведення
будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
поточного ремонту та утримання автомобільних доріг
на 2017 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми проведення
ВИРІШИЛИ: будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та
утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми проведення
будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та
утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції (рішення №36
додається) з урахуванням змін, а саме:
В переліку заходів і завдань Програми змінено кількість колонок щодо вартості
робіт. Читати їх в наступній редакції: 1. «Загальна вартість робіт,грн.» , 2. «Кошти
місцевого бюджету, грн.», 3. «Субвенція з державного бюджету, грн.».
В розділі 1 «Поточні видатки»:

п.59 зменшено на 10 503,0 грн.;
 до п.1 додана вул. Тищенка;
 до п.60 додано пров. Космічний, вул. Д. Бєдного (від вул. Весела до вул.
Фестивальна) (грейдерування);
 додано п.62 « пров. Транспортний, м. Бердянськ - поточний ремонт» на сумму
18 000,0 грн.
Загальна сума поточних видатків – 4 629 000,0 грн. (кошти місцевого бюджету без
зміни загальної суми фінансування).
В розділі 2 «Капітальні видатки»
Субвенція державного бюджету розподілена по наступним об’єктам:

п.2 «Капітальний ремонт дороги по вул. Азовського козацтва (вул.
Пархоменка)» субвенція - 662 440,00 грн., співфінансування - 19 870,00 грн.;

п.3 «Капітальний ремонт дороги по вул. Мінська від вул. Яблочкова в бік вул. 8
Березня » субвенція - 976 165,00 грн., співфінансування 29 290,00грн.;

п.4 «Капітальний ремонт дороги по вул. Благовіщенська (вул. Красіна)»
субвенція - 866 777,00 грн., співфінансування - 26 000,00 грн.;

п.5 «Капітальний ремонт дороги по вул. Жуковського від вул. Баха до вул.
Бородіна» субвенція - 1 528 608,00 грн., співфінансування - 45 860,00 грн.;

п.6 «Капітальний ремонт дороги по вул. Медова (вул. Шпитальна) від вул.
Фестивальна до вул. Лесі Українки» субвенція - 867 756,00
грн.,
співфінансування - 26 030,00 грн.;
 п.13 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пр. Західний від
перетинання з вул. Консульська до вул. Горького» субвенція - 6 485 262,00

грн., співфінансування - 188 790,00 грн.;
п.7 зменшено на 150 000,0 грн,
п.10 зменшено на 50 000,0 грн,
п. 9 збільшено на 200 000,0 грн,
В п. 8 змінено назва об’єкту: вул .Менделєєва змінено на вул. 8 Березня від
вул. Яблочкова до вул. Сеченова в м. Бердянськ;
 До п.9 додано виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи
проекту по об’єктам «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Софіївська в м.Бердянськ»; «Капітальний ремонт дорожнього покриття по
пр.Східний від вул.Володимира Довганюка до вул. Горького в м. Бердянськ».
Загальна сума капітальних видатків - 30 155 754,0 грн. (кошти місцевого
бюджету 3 768 746,0 грн., субвенція з державного бюджету - 26 387 008,0 грн.)
Всього за Програмою 34 784 754,00 грн.





ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження міської Програми „Питна вода
м.Бердянськ” на 2017 рік в новій редакції
За – 29, Проти – 1, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження міської Програми „Питна вода
м.Бердянськ” на 2017 рік в новій редакції (рішення №37 додається) з
урахуванням змін, а саме:
Виключити з Проекту програми наступні заходи:
В розділі «Поточний ремонт» пункт 9 –на суму 25600,00 грн.
· «Поточні видатки» пункт 5–на суму 3952,00 грн.
· «Поточні видатки» пункт 6 –на суму 14500,00грн.
· Водопостачання» пункт 31 –на суму 20000,00грн.
· «Поточний ремонт» пункт 10 –на суму 90555 грн.
· «Водовідведення» пункт 20- на суму 70000,00 грн.
· «Водовідведення» пункт 21 –на суму 70000,00 грн.
· «Водопостачання» пункт 32 –на суму 15000,00 грн.
· «Поточні видатки» пункт 7 - на суму 1336680,00 грн.
ВИРІШИЛИ:
Доповнення:
· В розділі «Поточний ремонт» видалити Пункт 2 «Відновлення
асфальтобетонного покриття на перехресті вул.Ля-Сейнська –пр.Західний після
заміни участку напірного колектору від КНС-4 на суму 85680,00грн.
·В розділі «Водопостачання» включити новий об’єкт - Придбання насосів для
підвищення тиску води у комплекті 2 од. на суму 48000,00 грн
·Внести зміни в розділі «Забезпечення
функціонування водопровідноканалізаційного господарства», а саме в частині назви об'єкту добавити назву Забезпечення надання підтримки КП «Бердянськводоканал»БМР на безповоротній
основі для стабілізації фінансово-економічного стану підприємства водопровідноканалізаційного господарства на погашення заборгованості перед КП
«Облводоканал», в т.ч шляхом погашення заборгованості КП «Облводоканал»
перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» за договором поруки.
34 Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання
об’єктів
міського
благоустрою
та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
благоустрою міських територій на 2017 рік в новій
редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми поточного ремонту,

ГОЛОСУВАЛИ:

утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій
на 2017 рік в новій редакції
За – 31, 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 №38 додається) з урахуванням змін:
-у пункті 4 замість слів «рішення двадцять дев’ятої (позачергової) сесії від
13.07.2017 № 5» читати «рішення тридцятої (позачергової) сесії від 28.07.2017 №
6» і далі за текстом.
Внести наступні зміни до Програми поточного ремонту, утримання обїєктів міського
благоустрою та благоустрою міських територій на 2017 рік та викласти її в новій
редакції, а саме:
1.Внести зміни до пункту програми 2.1.3. «Послуги та роботи з благоустрою
території» наступні зміни, а саме.
Підпункт 4 «Виготовлення інформаційно-навігаційних щитів та схем на
шляхах та вулицях міста» з фінансуванням у сумі 165,100 тис.грн. та підпункт 5
«Встановлення інформаційно-навігаційних щитів та схем на шляхах та вулицях
міста» з фінансуванням у сумі 24,200 тис.грн. об’єднати в один підпункт 4
«Встановлення інформаційно-навігаційних щитів та схем на шляхах та вулицях
міста» з загальною сумою фінансування 189,300 тис.грн.
2.Додати до пункту програми 2.1.3. «Поточний ремонт об’єктів благоустрою»
новий підпункт 5 «Огородження спортивного майданчика по вул. Софіївська, 105»
з фінансуванням 100,0 тис.грн.
3.Збільшити фінансування по підпункту 2 «Нанесення та відновлення дорожньої
розмітки» пункту 3.1.1. «Утримання в належному технічному стані об’єктів
дорожнього
господарства
КП «Міськсвітло» на 85,680 тис.грн. та затвердити його у сумі 453,946 тис.грн.
4. Збільшити фінансування по підпункту 2 «Обрізка та знесення аварійних дерев»
ВИРІШИЛИ:
пункту
3.1.1. «Утримання та поточний ремонт зелених насаджень КСП
«Зеленгосп» на 500,0 тис.грн. та затвердити його у сумі 2 152,700 тис.грн.
Ці кошти в першу чергу направити на виконання листа – заявки відділу освіти
щодо здійснення робіт з обрізки дерев на територіях 18-ти шкіл та гімназій і 14-ти
дитячих садків.
5. Внести наступні зміни до пункту 3.1.4. програми «Санітарна очистка та
благоустрій міста КП «Бердянськекотранс», а саме:
- Збільшити фінансування по підпункту 3 «Вивезення стихійних звалищ»
на
суму 232,0 тис.грн. та затвердити його у сумі 633,536 тис.грн.
- Виключити підпункт 13 «Поточний ремонт майданчиків для збирання твердих
побутових відходів» пункту 3.1.4 «Санітарна очистка та благоустрій міста КП
«Бердянськекотранс»
з фінансуванням 20,0 тис.грн. та направити ці кошти на
вивезення стихійних звалищ,
- Виключити підпункт 14 «Поточний ремонт покриття Приморської площі» пункту
3.1.4 «Санітарна очистка та благоустрій міста КП «Бердянськекотранс»
з
фінансуванням 85,0 тис.грн. та направити кошти у сумі 37,0 тис.грн. на вивезення
стихійних звалищ, а 48,0 тис.грн. направити на міську програму «Питна вода м.
Бердянськ» для придбання насосів для підвищення тиску води.
- Виключити підпункт 15 «Поточний ремонт зливостоку по вул. Лієпайська від пр..
Східного до 3-го пляжу» пункту 3.1.4 «Санітарна очистка та благоустрій міста КП
«Бердянськекотранс» з фінансуванням 175,0 тис.грн. та направити ці кошти на
вивезення стихійних звалищ.
В результаті вищезазначених змін загальне фінансування Програми збільшується
на 637,680 тис.грн. і складе 17 723,059тис.грн. проти затверджених 17 085 379,0
грн.
Програма відкрита для внесення змін та доповнень.
35 Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії
Бердянської міської ради від 27.04.2017 № 38 “Про
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
погодження Інвестиційної програми
Публічного
акціонерного товариства “Бердянське підприємство
теплових мереж” на 2017рік”
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії
Бердянської міської ради від 27.04.2017 № 38 “Про погодження Інвестиційної
ВИРІШИЛИ:
програми Публічного акціонерного товариства “Бердянське підприємство
теплових мереж” на 2017рік” (рішення №39 додається)
36 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 в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- 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 в новій редакції
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження,
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на
ВИРІШИЛИ:
2015-2019 роки в новій редакції (рішення №40 додається) з урахуванням змін, а
саме: в таблицю 1 пункту 7.2.”обсяги та джерела фінансування” 2017 рік замість слів
3 млн.560 тис.213 грн. читати 3 млн.760 тис. 453 грн.
37 Про внесення змін до Міської програми охорони
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
навколишнього природного середовища на 2016-2020
роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Міської програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Міської програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (рішення №41
додається) з урахуванням змін, а саме:
У Додатку 2:
На виконання рішення сесії Запорізької обласної ради від 27.07.2017 № 3
«Про внесення змін та доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та
раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів
охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2017 році,
затвердженого рішенням обласної ради від 22.12.2016 № 53, зі змінами та
доповненнями» пропонується до Розділу ІІ «Охорона земельних ресурсів і надр»
внести пункт 5 «Реконструкція берегоукріплюючих споруд (дамби) по вул. Підгірній
м. Бердянськ Запорізької області» з фінансуванням з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища на суму 4943,783 тис. грн. Таким чином
загальна сума фінансування з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища в 2017 році збільшується до 23 119,848 тис. грн.
Відповідальним за заходом визначити управління капітального будівництва,
реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради.
У Додатку 3:
Згідно з експертним звітом філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій
області від 05.05.2017 №08-0220-17 щодо розгляду проектної документації та
кошторисної частини проекту будівництва вносяться зміни до п.2 «Технічне
переоснащення – заміна насосів з переведенням на автоматизоване управління на
насосних станціях водовідведення КНС №3, КНС № 9, КНС № 21 м. Бердянськ

Запорізької області», а саме: загальна кошторисна вартість заходу збільшується з 3
916,363 тис. грн. до 4 250,228 тис. грн., а планові обсяги фінансування з Державного
фонду ОНПС – з 3 890,576 тис. грн. до 4 224,441 тис. грн.
38
Про затвердження Програми регулювання
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
чисельності безпритульних тварин у м.Бердянськ на
2017 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ВАТУТІН Валерій Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми регулювання
чисельності безпритульних тварин у м.Бердянськ на 2017 рік в новій
редакції(рішення №42 додається)
39 Про затвердження Програми поховання невідомих та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
безрідних громадян на 2017 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поховання невідомих та
ВИРІШИЛИ:
безрідних громадян на 2017 рік в новій редакції (рішення №43 додається)
68
Про затвердження Програми співфінансування
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проведення капітальних ремонтів в житлових будинках
ОСББ м.Бердянськ на 2016-2017 роки в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми співфінансування
ВИРІШИЛИ: проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м.Бердянськ на
2016-2017 роки в новій редакції (рішення №44 додається)
71
Про затвердження Програми збереження та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
відновлення архітектурно-історичного обліку міста
Бердянськ на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми збереження та
ВИРІШИЛИ: відновлення архітектурно-історичного обліку міста Бердянськ на 2017 рік
(рішення №45 додається)
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - За повернення до розгляду проектів № 63, № 29
63 Про внесення змін до Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям інвалідів і
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ветеранів,
діяльність
яких
має
соціальну
спрямованість, на 2017-2020 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми надання фінансової
ВИРІШИЛИ: підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має
соціальну спрямованість, на 2017-2020 роки (рішення №33 додається)
29 Про затвердження Програми капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в
новій редакції

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції (рішення
№34 додається)
41
Про внесення змін до структури та загальної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
чисельності апарату Бердянської міської ради та її
виконавчих органів
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до структури та загальної
чисельності апарату Бердянської міської ради та її виконавчих органів
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до структури та загальної
чисельності апарату Бердянської міської ради та її виконавчих органів
(рішення №46 додається) з урахуванням змін, а саме:
1. Доповнити підпункт 3.1 такими словами: „- головного спеціаліста відділу охорони
здоровʼя виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця”.
2. З підпункту 3.3 вилучити слова: “- інспектора сектору по роботі з органами
самоорганізації населення, національностями та релігіями відділу організаційної
роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради – 3
ВИРІШИЛИ:
штатні одиниці”.
3. Доповнити підпункт 3.3 такими словами: „- адміністратора відділу з надання
адміністративних послуг “Єдиний офіс” виконавчого комітету Бердянської міської
ради – 6 штатних одиниць”.
4. У підпункті 3.3 замість слів “- головного спеціаліста відділу інформаційнокомунікаційних ресурсів виконавчого комітету Бердянської міської ради – 3 штатні
одиниці” читати слова “- головного спеціаліста відділу інформаційно-комунікаційних
ресурсів виконавчого комітету Бердянської міської ради – 2 штатні одиниці”.
64 Про внесення змін до Програми “Про забезпечення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проведення міських заходів у 2017 році”
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми “Про забезпечення
ВИРІШИЛИ:
проведення міських заходів у 2017 році”
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми “Про забезпечення
ВИРІШИЛИ: проведення міських заходів у 2017 році” (рішення №47 додається) з
урахуванням змін
65 Про внесення змін до складу Спостережної комісії
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
при Бердянській міській раді
САРАБЄЄВА Н.О.
начальник відділу
юридичного управління
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до складу Спостережної комісії
ВИРІШИЛИ:
при Бердянській міській раді (рішення №48 додається)
66 Про внесення змін до складу комісії міської ради з
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
поновлення прав реабілітованих
САРАБЄЄВА Н.О.
начальник відділу
юридичного управління

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до складу комісії міської ради з
поновлення прав реабілітованих (рішення №49 додається)
43
Про персональний склад виконавчого комітету
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про персональний склад виконавчого комітету
Бердянської міської ради (рішення №50 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
44 Про затвердження на посаду
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження на посаду (рішення №51
додається)
45
Про внесення змін до Програми проведення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
рекламної кампанії міста Бердянська на 2017 рік
МІЩЕНКО В. В.
начальник відділу реклами
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- 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 №52 додається) ) з
урахуванням змін рекомендованих постійною комісією з питань планування
бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної
діяльності, а саме: доповнити пункт 1 наступними підпунктами:
ВИРІШИЛИ:
1.6. У пункті 2 “Розміщення реклами на транспортних засобах в інших містах
України” в графі вартість тис. грн замість 288,0 читати 283,0.
1.7. У підрозділі 6.3. в план заходів Програми проведення рекламної кампанії міста
Бердянська на 2017 рік додати п. 10 “Виготовлення рекламних фотоматеріалів”, в
графі вартість тис. грн читати 5,0.
46 Про затвердження плану роботи Бердянської міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради на II півріччя 2017 року
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження плану роботи Бердянської міської
ВИРІШИЛИ:
ради на II півріччя 2017 року (рішення №53 додається)
67
Про внесення змін та доповнень до програми
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
„Безпечне місто Бердянськ на 2017 рік”
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін та доповнень до програми
ВИРІШИЛИ:
„Безпечне місто Бердянськ на 2017 рік”
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін та доповнень до програми
„Безпечне місто Бердянськ на 2017 рік” (рішення №54 додається) з
урахуванням змін, а саме: доповнення до пункту 5, „Контроль за виконанням даного
ВИРІШИЛИ:
рішення покласти....” додати слова „постійну комісію міської ради з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності”.
47
Про
затвердження
Програми
поліпшення
матеріально-технічного
забезпечення
Бердянської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у
Запорізькій області на 2017 рік
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поліпшення
матеріально-технічного забезпечення Бердянської об’єднаної державної
ВИРІШИЛИ:
податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області на 2017 рік (рішення №55
додається)
62
Про затвердження
Статуту комунального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
підприємства Бердянської міської ради „Бердянський
центральний ринок” у новій редакції
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Статуту комунального
ВИРІШИЛИ: підприємства Бердянської міської ради „Бердянський центральний ринок” у
новій редакції (рішення №56 додається)
69 Про внесення змін до Програми соціальноЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на
2017 рік
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми соціальноВИРІШИЛИ: економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік (рішення №57
додається)
48 Про затвердження Положення про цільовий фонд
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянської міської ради
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Положення про цільовий фонд
ВИРІШИЛИ:
Бердянської міської ради (рішення №58 додається)
61
Про внесення змін до структури фінансового
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
управління Бердянської міської ради
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до структури фінансового
управління Бердянської міської ради (рішення №59 додається)
50 Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради від 23.12.16 № 39 „Про міський бюджет на 2017
рік”
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 23.12.16 № 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 23.12.16 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” (рішення №60
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
72 Різне
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
ВИРІШИЛИ:

МАРТИНОВ Сергій Богданович

Протокольне доручення

БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович

Протокольне доручення

ПОПОВА Ірина Олександрівна
БЕЗРОДНЯ Жанна Віталіївна
СЕВЕРІНА Галина Степанівна
БУХАНОВА Ксенія Валеріївна
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

73 Закриття сесії

Міський голова

В. П. Чепурний

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

І.В.Варванін

