УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Тридцять друга (позачергова) сесія
м.Бердянськ
22.09.2017 14:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
27 (список додається)
11 (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 – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Персональний склад секретаріату
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Регламент роботи сесії

Питання порядку денного

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
1 транспортування, постачання
Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
2 поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на
3 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та
4 благоустрою міських територій на 2017 рік в новій редакції
5

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

Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на
6 2016-2020 роки
Про внесення змін до Програми капітального ремонту ліфтів у житлових будинках
7 м.Бердянськ на 2017 рік
Про створення нового дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу для
8 дітей віком від двох до шести років
9

Про внесення змін Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський
10 бюджет на 2017 рік”
11
12

Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

1 Про затвердження Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання

ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Процедури встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання (рішення №1
додається)
2 Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
та утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій
редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
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 №2 додається)
3 Про затвердження Програми капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в
новій редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції (рішення
№3 додається)
4
Про затвердження Програми поточного ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою
міських територій на 2017 рік в новій редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на
2017 рік в новій редакції (рішення №4 додається)
5
Про затвердження міської Програми „Питна вода
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
м.Бердянськ” на 2017 рік в новій редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження міської Програми „Питна вода
м.Бердянськ” на 2017 рік в новій редакції (рішення №5 додається) з урахуванням

змін рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме:
Зробити перерозподіл коштів з об'єкту «Капітальний ремонт самопливного
водоводу В-4 по пр. Азовський (пр. Леніна) - вул. Консульська (вул. Комунарів) –
вул. Центральна (вул. К. Маркса) – до вул. Грецької (вул. Р. Люксембург) в м. Бердянськ
(з урахуванням авторського и технічного нагляду) (на ділянці пр. Азовський (пр. Леніна) вул. Консульська (вул. Комунарів)» на суму 723 940,00 грн. зробити перерозподіл коштів
на об’єкт:
 В
розділі
«Водопостачання»
пункт
№ 21
«Реконструкція
водопроводу від ПНС по вул. Туристичній (вул. Єгорова) до
Мелітопольського шосе, № 114, м. Бердянськ Запорізької області (з
урахуванням експертизи проекту, авторського и технічного нагляду) на
суму 590 000,00 грн.
Та на нові об’єкти :
 В розділі «Поточні видатки» включити новий об’єкт – Придбання
водорозбірних пристроїв на свердловини № 52 та № 56 Луначарського
комплексу водопостачання на суму 5 000,00 грн.
 В розділі «Поточні видатки» включити новий об’єкт – Придбання 2
шафи керування на свердловини № 57 та № 61 Луначарського
комплексу водопостачання на суму 14 500,00 грн.
 В розділі «Поточний ремонт» включити новий об’єкт – Поточний
ремонт водопровідної мережі на свердловинах № 53 та № 57 Д=89,
L=160 м. Луначарського комплексу водопостачання
на суму
29 440,00 грн.
 В розділі «Поточні видатки» включити новий об’єкт - Придбання
обладнання GSM та шафи керування на свердловини Луначарського
комплексу водопостачання № 52, 53, 56, 57, 61 на суму 20 000,00 грн.
 В розділі «Водопостачання» включити новий об’єкт - Придбання
насосного
агрегату
у
лабораторію
ОСВ
(очисні
споруди
водопостачання) на суму 15 000 грн.
 В розділі «Поточний ремонт» включити новий об’єкт – Поточний
ремонт водопровідної мережі по вул. Франко на суму 35 000,00 грн.
 В розділі «Поточний ремонт» включити новий об’єкт – Заміна
водопровідної мережі по вул. Руденко на суму 15 000,00 грн.
В розділі «Водопостачання» видалити пункт № 19 та перерозподілити суму
150 000,00 грн. на новий об’єкт розділу «Поточного ремонт» «Поточний ремонт ділянки
водоводу В-1 по вул. Заслонова до перехрестя вул. Жовтнева Д=500 мм-45 п.м.
В розділі «Водопостачання» видалити пункт № 20 (Капітальний ремонт ділянок
водоводу В-1 по вул. Запорозьких козаків (вул. Жовтневій) від вул. Волкова до
вул. Заслонова та на перехрестях вул. Бородіна – вул. Лермонтова, вул. Бородіна –
вул. Короленка, вул. Бородіна – вул. Герцена, вул. Бородіна – вул. Белінського (із
заміною засувки), вул. Бородіна – вул. Котляревського в м. Бердянськ (з урахуванням
експертизи проекту, авторського и технічного нагляду) та зробити перерозподіл суми
500 000,00 грн. на новий об’єкт «Поточний ремонт ділянок водоводу В-1 по
вул. Запорозьких козаків (вул. Жовтневій) від вул. Волкова до вул. Заслонова та на
перехрестях вул. Бородіна – вул. Лермонтова, вул. Бородіна – вул. Короленка,
вул. Бородіна – вул. Герцена, вул. Бородіна – вул. Белінського (із заміною засувки),
вул. Бородіна – вул. Котляревського в м. Бердянськ.
В розділ 2 «Водопостачання» читати новий об’єкт зі змінами «Розробка проектно–
кошторисної документації на реконструкцію ділянок водоводу від насосної станції
Луначарського комплексу до очисних споруд водопостачання Д=500 мм протяжністю
2 860 п. м» на суму 200 000,00 грн.
6 Про внесення змін до Міської програми охорони
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
навколишнього природного середовища на 2016-2020
роки
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Міської програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (рішення №6
додається) з урахуванням змін рекомендованих спільним засіданням постійних

комісій, а саме:
1. На вимогу Міністерства екології та природних ресурсів України, з метою
фінансування природоохоронних заходів з Державного екофонду в преамбулі рішення
сесії зазначаються нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюватиметься
фінансування заходів, вказаних у Додатку 3 Програми.
2. Для забезпечення фінансування заходів № 1–№ 3 з Додатку 3 за кошти
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища за всіма ними
коригуються назви, а саме:
- у пункті № 1 «Технічне переоснащення КНС № 10 по вул. Айвазовського
м. Бердянськ Запорізької області» вказується додаткова назва - «Технічне
переоснащення насосної станції КНС № 10 по вул. Айвазовського, м. Бердянськ
Запорізької області»;
- у пункті № 2 «Технічне переоснащення – заміна насосів з переведенням на
автоматизоване управління на насосних станціях водовідведення КНС № 3, КНС № 9,
КНС № 21 м. Бердянськ Запорізької області» вказується додаткова назва – «Технічне
переоснащення – заміна насосів з переведенням на автоматизоване управління на
насосних станціях водовідведення КНС № 3, КНС № 9, КНС № 21, м. Бердянськ
Запорізької області»;
- у пункті № 3 «Будівництво другої нитки напірного каналізаційного колектору від
КНС № 5 в м. Бердянську» вказується додаткова назва – «Будівництво другої нитки
напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції № 5 в
м. Бердянську».
3.
З метою фінансування заходу з Державного екофонду в 2017 році, а
також відповідно до експертного звіту ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області
від 20.02.2015 № 08-0342/2-14 коригується назва пункту № 1 в Додатку 1 (Розділ І
«Охорона водних ресурсів») та пункту № 3 в Додатку 3, а саме: замість «Будівництво
другої нитки напірного каналізаційного колектору від КНС № 5 в м. Бердянську» читати
«Будівництво другої нитки напірного каналізаційного колектору від КНС № 5 в
м. Бердянськ».
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми капітального ремонту
ліфтів у житлових будинках м.Бердянськ на 2017 рік (рішення №7 додається)
8
Про створення нового дошкільного навчального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
закладу (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком
від двох до шести років
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ВИРІШИЛИ:

За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:


ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про створення нового дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від двох до шести
років Бердянської міської ради Запорізької області (рішення №8 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

9 Про внесення змін Програми запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру

ХОЛОД О.О.
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін Програми запобігання та ліквідації
ВИРІШИЛИ: надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (рішення №9
додається)
10 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 – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ВИРІШИЛИ:
ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік”
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, 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 № 10
додається) з доповненнями:
1. На підставі звернення в.о. начальника управління житлово-комунального
господарства, за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку по
спеціальному фонду (бюджету розвитку) здійснити перерозподіл для реалізації заходів
Програми «Питна вода м.Бердянськ»:
по спеціальному фонду (бюджету розвитку) зменшити видатки за КПКВ 4016110
«Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» на 1358940 грн на капітальні ремонти
водоводів, збільшити видатки за КПКВ 4016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території» на 590000 грн для реконструкції водопроводу від ПНС по
вул.Туристичній (вул.Єгорова) до Мелітопольського шосе, №114, м.Бердянськ
Запорізької області (з урахуванням експертизи проекту, авторського та технічного
ВИРІШИЛИ:
нагляду);
по загальному фонду збільшити видатки за КПКВ 4016110 «Заходи, пов’язані з
поліпшенням питної води» на 768940 грн для поточного ремонту водопровідних мереж,
придбання водорозбірних пристроїв, обладнання та шаф керування.
2. На підставі звернення в.о. начальника управління житлово-комунального
господарства, за рахунок залишків коштів станом на 01.01.2017 року, які надійшли за
забруднення навколишнього природного середовища, збільшити видатки по
спеціальному фонду бюджету управлінню житлово-комунального господарства за КПКВ
4019110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на 161511 грн на
заходи Програми охорони навколишнього природного середовища для озеленення
міста.
3. Внести відповідні зміни у текстову частину та додатки до проекту рішення.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
МАРТИНОВ Сергій Богданович

11 Різне

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

12 Закриття сесії

Міський голова

Секретар сесії,
депутат міської ради від Бердянської
міської організації партії

В. П. Чепурний

„Відродження”

В.Д.Кюрчев

