УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Тридцять четверта сесія
м.Бердянськ
26.10.2017 10:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
31 (список додається)
16 (список додається)

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

Відкриття сесії

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Кількісний склад секретаріату – 3 особи
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Персональний склад секретаріату
За – 31, 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:
№47. Про затвердження Програми капітального ремонту мереж централізованого
водопостачання по вулицях м. Бердянськ з одноповерховою забудівлею та скорочення
необлікованих втрат води на 2017-2019 роки;
№48. 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»;
№49. Про затвердження Програми
поліпшення матеріально-технічного стану
установ культури Бердянської міської ради на 2017 рік в новій редакції;
№50. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного
розвитку м.Бердянськ на 2017 рік;
№51 Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту
м.Бердянськ на 2017 рік;
№52 Про внесення змін до фінансування у 2017 році муніципальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах, на
2014-2017 роки;
№53 Про внесення змін до Програми компенсацій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, на 2017 рік;
№54 Про внесення змін до Програми сприяння зміцненню матеріально-технічної
бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на
2017 рік;
№55 Про внесення змін до рішення;
№56 Про внесення змін до
Програми поліпшення матеріально-технічного
забезпечення Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС
у Запорізькій області на 2017 рік;
№57 Про клопотання про передачу земельних ділянок із державної власності до
комунальної власності територіальної громади міста Бердянська Запорізької області;
№58 Про погодження Інвестиційної програми комунального підприємства

«Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2018 рік;
№59 Про надання згоди комунальному підприємству "Бердянськводоканал"
Бердянської міської ради на розміщення мулових осадів у 2018-2020 роках;
№60 Про визначення якісних показників та надання згоди комунальному
підприємству «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на постачання питної
води з відхиленнями від ДСанПіН 2.2.4-171-10 в період аварійних ситуацій на
магістральному водогоні Західно-групового водопроводу;
№ 61 Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії Бердянської міської
ради VII скликання від 22.06.2017 № 52 “Про встановлення розмірів плати за землю на
території міста Бердянська на 2017 рік”.
2. Виключити з порядку денного наступні питання:
№ 14 Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою по вул.
Північній (до перейменування — вул. Морозова), 29-а;
№28 Про створення інклюзивно-ресурсного центру;
№31 Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного
середовища на 2016-2020 роки;
№32 Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних
тварин у м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції;
№ 38 Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень
м.Бердянськ на 2017-2019 роки в новій редакції;
№ 45 Про затвердження Порядку моніторингу придбання товарів, робіт, послуг
комунальними підприємствами Бердянської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЧЕПУРНИЙ В.П.:
1. Порядок розгляду проектів сформувати за доповідачами;
ВИРІШИЛИ:
2. Проект № 46 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від
23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” розглянути останнім.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Порядок денний з урахуванням змін
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – за надання слова Маленку О.Ю. виконувачу обов’язків керівника
Бердянської місцевої прокуратури
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний
МАЛЕНКО О.Ю.
Виступив з інформацією
„Про результати роботи
виконувач обов’язків керівника
Бердянської місцевої прокуратури за I півріччя 2017 року”.
Бердянської місцевої прокуратури
№
п/п

Питання, зняті з розгляду порядку денного

14 Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою по вул. Північній (до
перейменування — вул. Морозова), 29-а
28 Про створення інклюзивно-ресурсного центру
Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища
31
на 2016-2020 роки
Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у
32
м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень м.Бердянськ на
38
2017-2019 роки в новій редакції
Про затвердження Порядку моніторингу придбання товарів, робіт, послуг комунальними
45
підприємствами Бердянської міської ради

№
Питання порядку денного
п/п
1 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року

2

Про правовідносини щодо майна комунальної власності

Про взаємовідносини щодо оренди комунального майна, орендодавцями якого виступають
3 комунальні підприємства Бердянської міської ради
4
5

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

Про орендні відносини з публічним акціонерним товариством «Бердянське підприємство
6 теплових мереж»
7
8
9
10

Про поділ об’єктів нерухомості
Про списання майна
Про прийняття майна до комунальної власності
Про переведення садових будинків у жилі будинки

Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
11 комунального та соціально-культурного призначення на 2017 рік в новій редакції
12

Про припинення права користування земельними ділянками

Про припинення права користування земельною ділянкою по вул. Лютеранській (до
13 перейменування — вул. Горбенка), 87
Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо
15 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
16
(на місцевості)
Про надання дозволу приватному підприємству “Водокрут” на розроблення технічної
17 документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
Про надання дозволу комунальній установі Бердянської міської ради “Бердянське
територіальне медичне об’єднання” на розроблення технічної документації із землеустрою
18
щодо інвентаризації земельної ділянки
Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частин
19 земельних ділянок, на які поширюються право сервітутів земельних ділянок
ро надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
20 ділянок
21

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її
22 цільового призначення
23
24
25

Про передачу в оренду земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок

26 Про відмову в наданні дозволів на проведення експертних грошових оцінок земельних

ділянок
Про клопотання про передачу земельних ділянок із державної власності до комунальної
57 власності територіальної громади міста Бердянська Запорізької області
Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі „Освіта” міста Бердянська на 201727 2018 роки
Про внесення змін до Програми укріплення матеріально-технічної бази комунальних
лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного
29
обладнання у 2017 році
Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської ради від 27.04.2017 № 24 «Про
затвердження Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям
48
громадян»
Про внесення змін до фінансування у 2017 році муніципальної Програми соціального
52 захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки
Про внесення змін до Програми компенсацій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
53
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, на 2017 рік
Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури
49 Бердянської міської ради на 2017 рік в новій редакції
Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту м.Бердянськ на 2017
51 рік
Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
30 поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання
33 об’єктів міського благоустрою на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста
34 на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та
35 благоустрою міських територій на 2017 рік в новій редакції
36

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

Про внесення змін до Програми капітального ремонту ліфтів у житлових будинках
37 м.Бердянськ на 2017 рік
Про внесення змін до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на
впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних
39
будинків у м.Бердянськ на 2015-2019 роки
Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження статуту комунального
40 підприємства „Бердянськекотранс” Бердянської міської ради в новій редакції
Про затвердження Програми капітального ремонту мереж централізованого водопостачання
по вулицях м. Бердянськ з одноповерховою забудівлею та скорочення необлікованих втрат
47
води на 2017-2019 роки
Про погодження Інвестиційної програми комунального підприємства «Бердянськводоканал»
58 Бердянської міської ради на 2018 рік
59 Про надання згоди комунальному підприємству "Бердянськводоканал"

Про визначення якісних показників та надання згоди комунальному підприємству
«Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на постачання питної води з відхиленнями
60 від ДСанПіН 2.2.4-171-10 в період аварійних ситуацій на магістральному водогоні Західногрупового водопроводу
41

Про персональний склад виконавчого комітету Бердянської міської ради

Про призначення членів Редакційної ради комунального підприємства „Бердянська міська
42 телекомпанія „ТБ-Бердянськ” Бердянської міської ради
55

Про внесення змін до рішення

Про внесення змін до Програми сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної
54 прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2017 рік
Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання
від 22.06.2017 № 52 “Про встановлення розмірів плати за землю на території міста
61
Бердянська на 2017 рік”
Про внесення змін до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської
43 міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2017 році
Про затвердження плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської
44 ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2018 році
Про внесення змін до Програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення
Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області на 2017
56
рік
Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку
50 м.Бердянськ на 2017 рік
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський
46 бюджет на 2017 рік”
62
63

Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

1 Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2017 року

Протокольне доручення

ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2017 року (рішення №1 додається)
2
Про правовідносини щодо майна комунальної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
власності
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про правовідносини щодо майна комунальної

власності (рішення №2 додається)
3
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.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про взаємовідносини щодо оренди комунального
майна,
орендодавцями
якого
виступають
комунальні
підприємства
Бердянської міської ради (рішення №3 додається)
4 Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління
комунальної власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської
ради (рішення №4 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
5 Про майнові питання
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про майнові питання
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про майнові питання (рішення №5 додається) зі змінами
запропонованими Тахтаджиєвою -Поклад А.І., а саме: п.1.2 замість №1350 читати
№1450.
6
Про орендні відносини з публічним акціонерним
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
товариством
«Бердянське
підприємство
теплових
мереж»
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про орендні відносини з публічним акціонерним
товариством «Бердянське підприємство теплових мереж»
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про орендні відносини з публічним акціонерним
товариством «Бердянське підприємство теплових мереж» (рішення №6
додається) зі змінами запропонованими Тахтаджиєвою -Поклад А.І., а саме:
1. П.1.1. викласти в новій редакції: 1.1. розділ 3. «Орендна плата та порядок
розрахунків» доповнити пунктом 3.1.3, та викласти пункти 3.2., 3.3. в наступній редакцій:
«3.1.3. Орендна плата, яка надходить на рахунок Орендодавця, зараховується за
ВИРІШИЛИ:
зобов’язання (невиконані зобов’язання з орендної плати) в порядку їх виникнення;
2. доповнити проект пунктом 1.4 в наступній редакції: 1.4. Пункт 3.1.3 Нової редакції
договору майнового комплексу підприємства теплових мереж, посвідченого «14» січня
2010 року приватним нотаріусом Бердянського міського нотаріального округу Запорізької
області Вержиковською О.П., за реєстром № 11 застосовуються до зобов’язань, що
виникають з дня підписання цієї угоди.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
7 Про поділ об’єктів нерухомості
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про поділ об’єктів нерухомості (рішення №7 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
8 Про списання майна
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

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

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
9 Про прийняття майна до комунальної власності
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про прийняття майна до комунальної власності
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про прийняття майна до комунальної власності
(рішення №9 додається) з урахуванням доповнення рекомендованого постійною
комісією з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької
діяльності та управління комунальною власністю, а саме: Пункт 3 проекту рішення
«Про прийняття майна до комунальної власності» викласти в наступній редакції:
ВИРІШИЛИ:
«Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної
власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) та в межах
повноважень рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 23.03.2017
№102 «Про надання згоди на організацію об’єкта благоустрою» на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєєву О.О.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
10 Про переведення садових будинків у жилі будинки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про переведення садових будинків у жилі будинки
(рішення №10 додається)
11
Про
затвердження
Програми
будівництва,
реконструкції
та
капітального
ремонту
об’єктів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунального та соціально-культурного призначення на
2017 рік в новій редакції
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми будівництва,
ВИРІШИЛИ: реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2017 рік в новій редакції
За
– 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми будівництва, реконструкції
та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного
призначення на 2017 рік в новій редакції (рішення №11 додається) з урахуванням
змін і доповнень рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме:
Доповнити п. 85 „Реконструкція дитячого стаціонару КУ БМР „Бердянське
територіальне медичне об'єднання” м. Бердянськ Запорізької області (проектнокошторисна документація)” 100 000,00 грн.;
Доповнити п. 86 „Технічне переоснащення інженерних мереж дитячої поліклініки
КУ БМР „Бердянське територіальне медичне об'єднання” м. Бердянськ Запорізької
області (проектно-кошторисна документація)” 75 000,00 грн.;
Доповнити п. 87 „Реконструкція хірургічного корпусу КУ БМР „Бердянське
територіальне медичне об'єднання” м. Бердянськ Запорізької області (проектнокошторисна документація)” 200 000,00 грн.;
ВИРІШИЛИ:

Доповнити п. 88 „Реконструкція будівлі дошкільного закладу № 15 по
вул. Смоленській, 5
м. Бердянськ
Запорізької
області
(проектно-кошторисна
документація)” 200 000,00 грн.;
Доповнити п. 89 „Будівництво каналізації та відведення зливових вод
мікрорайону
„Ліски”
м. Бердянськ
Запорізької
області
(проектно-кошторисна
документація)” 100 000,00 грн.;
Доповнити п. 90 „Будівництво скверу між будинками по вул. Європейська, 88-94а
м. Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)” 50 000,00 грн.;
Доповнити п. 91 „Будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Покровська від
буд. 131-141 м. Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)”
150 000,00 грн.;
Доповнити
п. 92
„Капітальний
ремонт
будівлі
відділу
освіти
по
вул. Університетська, 33 м. Бердянськ Запорізької області” 50 000,00 грн.;
Доповнити п. 93 „Капітальний ремонт Нововасилівського центру культури та
дозвілля Бердянської міської ради по вул. Центральна, 10 с. Нововасилівка Запорізької
області” 75 000,00 грн.;
Доповнити п. 94 „Реконструкція берегозахисних споруд (дамби) по вул. Горького
м. Бердянськ Запорізької області (І черга) (проектно-кошторисна документація)”
100 000,00 грн.;
В п. 2 по об'єкту „Капітальний ремонт бульвару Шевченка (Гайдара)
м. Бердянськ Запорізької області” замість “5 670 403,00 грн.” читати “4 670 403,00 грн.”;
В
п. 12
по
об’єкту
„Будівництво
міні
котельні
ЗОШ № 13
по
вул. Фестивальна, 58/38 м. Бердянськ Запорізької області” замість “95 279,00 грн.”
читати “0,00 грн.”;
В 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 “633 748,00 грн.” читати “729 027,00 грн.”;
В п. 72 по об’єкту „Капітальний ремонт берегозахисних споруд (дамби) по
вул. Горького м. Бердянськ Запорізької області (І черга)” замість “200 000,00 грн.” читати
“100 000,00 грн.”;
Доповнити
п. 95
„Реконструкція
комплексу
будівель
та
споруд
по
вул. Лютеранській, 40 (стадіон „Торпедо”) м. Бердянськ Запорізької області (проектнокошторисна документація)” 400 000,00 грн.
12 Про припинення права користування земельними
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянками
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про припинення права користування земельними
ділянками (рішення №12 додається)
13
Про припинення права користування земельною
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянкою по вул. Лютеранській (до перейменування —
вул. Горбенка), 87
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про припинення права користування земельною
ділянкою по вул. Лютеранській (до перейменування — вул. Горбенка), 87
(рішення №13 додається)
15 Про надання дозволів на розроблення технічних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, 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 №14 додається)
16
Про надання дозволів приватному акціонерному
товариству "Бердянськбуд" на розроблення технічних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 0, Утрим. – 2.
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)
17
Про надання дозволу приватному підприємству
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
“Водокрут” на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 4.
ВИРІШИЛИ:

НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволу приватному підприємству
“Водокрут” на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки
18
Про надання дозволу комунальній установі
Бердянської міської ради “Бердянське територіальне
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
медичне
об’єднання”
на
розроблення
технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволу комунальній установі
Бердянської міської ради “Бердянське територіальне медичне об’єднання” на
ВИРІШИЛИ:
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки (рішення №15 додається)
19
Про погодження технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення меж частин земельних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянок, на які поширюються право сервітутів земельних
ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про погодження технічних документацій із землеустрою
ВИРІШИЛИ: щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюються право
сервітутів земельних ділянок (рішення №16 додається)
20
Про надання дозволів на розроблення проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
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

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок (рішення №17 додається) з
урахуванням змін, рекомендованих постійною комісією з питань архітектури,
містобудування, регулювання земельних відносин та екології, а саме: доповнивши його
наступним пунктом:
- “Внести зміни до п. 1.2 рішення двадцять першої сесії Бердянської міської ради
ВИРІШИЛИ: VІІ скликання від 23.12.2016 № 19 “Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна” в
частині надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення, а
саме, виклавши пункт 1.2 в наступній редакції: “Територіальній громаді міста Бердянська
в особі Бердянської міської ради, від імені якої виступає Управління комунальної
власності Бердянської міської ради” і далі за текстом”.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

21
Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу у власність земельних ділянок
ВИРІШИЛИ:
громадянам (рішення №18 додається)
22
Про затвердження проекту землеустрою щодо
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
відведення земельної ділянки та зміну її цільового
призначення
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження проекту землеустрою щодо
ВИРІШИЛИ: відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення (рішення №19
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
23 Про передачу в оренду земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про передачу в оренду земельних ділянок
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу в оренду земельних ділянок (рішення
№20 додається) з урахуванням змін, рекомендованих постійною комісією з питань
архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, а саме:
ВИРІШИЛИ:
зняти з розгляду п. 3 проекту рішення сесії № 23 “Про передачу в оренду земельних
ділянок” на підставі листа товариства з обмеженою відповідальністю
“ЕкоБалансСервіс Бердянськ” від 22.09.2017 № 22.09 (вхід. № 5934/31-001 від
25.09.2017 р.).
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
24 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
(рішення №21 додається) зі змінами, а саме: виключити пункти 30-47 (за заявою

Кошкіна А.О., Кошкіна О.О.)
25 Про внесення змін до договорів оренди земельних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок (рішення №22 додається)
26
Про відмову в наданні дозволів на проведення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
експертних грошових оцінок земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відмову в наданні дозволів на проведення
експертних грошових оцінок земельних ділянок (рішення №23 додається)
57 Про клопотання про передачу земельних ділянок із
державної
власності
до
комунальної
власності
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
територіальної громади міста Бердянська Запорізької
області
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про клопотання про передачу земельних ділянок із
державної власності до комунальної власності територіальної громади міста
Бердянська Запорізької області (рішення №24 додається)
27 Про внесення змін до Цільової програми розвитку
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
галузі „Освіта” міста Бердянська на 2017-2018 роки
ЛИПСЬКИЙ В.М.
начальник відділу освіти
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, 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 – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку
галузі „Освіта” міста Бердянська на 2017-2018 роки (рішення №25 додається) з
урахуванням змін та доповнень рекомендованих постійною комісією з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної
діяльності, а саме:
- доповнити розділ ІІ. «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком), спеціалізованою школою,
ліцеєм, гімназіями» пунктом 23:
«Придбання новорічних кондитерських подарунків:
- для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів;
- для дітей дошкільної ланки НВК №1 «Мрія»;
- для учнів пільгової категорії 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Обсяг
фінансування на 2017 рік – 199,980 тис.грн. (міський бюджет);
Всього по розділу ІІ: 2017 рік – замість 8183,214 тис. грн. (міський бюджет)
читати 8383,194 тис. грн. (міський бюджет);
Всього (Розділи І-ІХ) – 2017 рік — замість 11357,355 тис. грн. (міський бюджет)
читати 11557,335 тис. грн. (міський бюджет);
У додатку 2 «Загальні обсяги та джерела фінансування Програми»:
У графі «Обсяг фінансування (тис. грн.)» :
Замість “Обсяг фінансування на 2017 рік «Міський бюджет» - 11357,355 тис.
грн.” читати “Обсяг фінансування на 2017 рік «Міський бюджет» – 11557,335 тис. грн.”;
Замість “Обсяг фінансування на 2017 рік «Усього» – 14260,442 тис. грн.” читати

“Обсяг фінансування на 2017 рік «Усього» - 14460,422 тис. грн.”;
- пункт 11 розділу ІІ викласти в наступній редакції:
“Облаштування сучасних медіатек та капітальний ремонт приміщення Бердянської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №13 Бердянської міської ради Запорізької
області за адресою: вул. Фестивальна, 58/38, м. Бердянськ.
29
Про внесення змін до Програми укріплення
матеріально-технічної бази комунальних лікувальноЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок
придбання сучасного обладнання у 2017 році
МАРЧ Т.І.
начальник відділу охорони
здоров’я
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми укріплення
матеріально-технічної бази комунальних лікувально-профілактичних установ
ВИРІШИЛИ:
міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного обладнання у 2017 році
(рішення №26 додається)
48 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»
ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

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 – 29, 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 №27 додається) з
урахуванням змін та доповнень рекомендованих постійною комісією з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної
ВИРІШИЛИ: діяльності, а саме:
- в пункті 1 вилучити підпункти 2 та 5. ;
- підпункт 3 викласти в наступній редакції: «Фінансування компенсаційних виплат за
надані пільги»: для проведення розрахунків з підприємствами автомобільного
транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян щодо проїзду міським
автомобільним транспортом загального користування виділити 3100000,00 грн.
52 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
ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до фінансування у 2017 році
муніципальної Програми соціального захисту сімей міста, які знаходяться в
ВИРІШИЛИ:
складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки (рішення №28 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ТОКМАНЬ Н.А.

53
Про внесення змін до Програми компенсацій
фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги, на 2017 рік

начальник Управління праці та
соціального захисту населення
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми компенсацій фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
ВИРІШИЛИ: дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, на 2017 рік (рішення №29 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

49
Про затвердження Програми
поліпшення
матеріально-технічного
стану
установ
культури
Бердянської міської ради на 2017 рік в новій редакції

ШОСТАК М.О.
начальник відділу культури
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми поліпшення матеріальнотехнічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2017 рік в новій
редакції (рішення №30 додається)
51 Про внесення змін до Програми розвитку фізичної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
культури та спорту м.Бердянськ на 2017 рік
ШУМІЛОВ В.Г.
начальник відділу сім’ї, молоді та
спорту
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми розвитку фізичної
ВИРІШИЛИ:
культури та спорту м.Бердянськ на 2017 рік (рішення №31 додається)
30 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
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ВИРІШИЛИ:

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Протокольне доручення

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми проведення
будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та
утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання
автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції (рішення №32 додається) ) з
урахуванням змін та доповнень рекомендованих постійною комісією з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної
діяльності, а саме:
В розділі 1 «Поточні видатки»:
Перерозподіл коштів поточних видатків внесено, базуючись на фактичному
виконанні робіт та здійснено в середині Програми без зміни загальної суми
фінансування, а саме:
п. 20 зменшено на 22 788 грн.
п. 54 зменшено на 33 279 грн.
п.17 збільшено на 56 067 грн.
Загальна сума поточних видатків – 4 629 000,0 грн. (кошти місцевого бюджету).
В розділі 2 «Капітальні видатки»:
п.13 видалено (капітальний ремонт дорожнього покриття по пр. Західний від
перетинання з вул. Консульська до вул. Горького в м. Бердянськ) в зв’язку з тим, що

інженерні мережі в зоні проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття
потребують ремонту та реконструкції.
Кошти з п.13 розподілені на п.14. (капітальний ремонт дорожнього покриття по
пр. Східний від вул. Володимира Довганюка до вул. Горького в м. Бердянськ). Загальна
сума по об’єкту 18 243 843 грн. (кошти субвенції 17 718 068,0 грн., 525 775,0 грн. кошти
місцевого бюджету).
Зміни здійснені в середині Програми без зміни загальної суми фінансування.
Всього за Програмою 46 114,754 тис. грн. (з місцевого бюджету 8 727, 746 тис. грн.,
субвенція 37 387,008 тис. грн.)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 1, 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 – 1, 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 №33 додається) з урахуванням змін і доповнень
рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме:
У зв’язку з відсутнім додатковим фінансуванням Програми, об’єкти, які
потребують фінансування – знімаються, залишаються об’єкти, де кошти
перерозподіляються в середині Програми:
В розділ 3 частини І в пункт 12 внести зміни, а саме: у колонці „Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 1 307,00 грн.
В розділ 3 частини І в пункт 19: внести зміни, а саме: у колонці „Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 0,00 грн.
В розділ 3 частини І в пункт 28: внести зміни, а саме: у колонці „Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 0,00 грн.
В розділ 3 частини І в пункт 29: внести зміни, а саме: у колонці „Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 0,00 грн.
В розділ 3 частини І в пункт 38: внести зміни, а саме: у колонці „Кошти місцевого
ВИРІШИЛИ: бюджету, грн.” читати: 0,00 грн.
В розділ 3 частини І в пункт 39: внести зміни, а саме: у колонці „Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 12 000,00 грн.
В розділ 3 частини І в пункт 42: видалити.
В розділ 3 частини ІІ в пункт 19: внести зміни, а саме: у колонці „Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 8 800,00 грн.
В розділ 3 частини ІІ в пункт 9: внести зміни, а саме: у колонці „Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 5 800,00 грн.
В розділ 3 частини ІІ в пункт 11: внести зміни, а саме: у колонці „Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 12 000,00 грн.
В розділ 3 частини ІІ в пункт 15: внести зміни, а саме: у колонці „Кошти місцевого
бюджету, грн.” читати: 70 356,00 грн.
Всього по Програмі капітального ремонту, будівництва, реконструкції та
придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік в новій редакції кошти з місцевого
бюджету, державного бюджету не змінюються.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ГОРЯЧОВ Г.Г.

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

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна

Протокольне доручення

СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

Протокольне доручення

БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 1, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції
За – 28, Проти – 1, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції (рішення
№34 додається)
з урахуванням змін і доповнень рекомендованих спільним
засіданням постійних комісій, а саме:
- зменшити п. 6 на 10 000,00 грн.: „Капітальний ремонт внутрішньодворових
територій та вимощення житлових будинків у м. Бердянськ: в’їзд з вул. Європейська від
ж/б № 3 до ж/б № 26 по Мелітопольському шосе, внутрішньодворова територія ж/б № 3
по вул. Європейська (з урахуванням проектно-кошторисної документації, експертизи
ВИРІШИЛИ:
проекту, авторського та технічного нагляду)”;
- додати п. 33 на суму 9 493,00 грн.: „Виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: вул. Пушкіна, ж/б № 1”.
Загальну суму проекту „Програми капітального ремонту житлово-комунального
комплексу міста на 2017 рік в новій редакції” збільшено на суму 785 000,00 грн. і
складає 6 802 328,00 грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна

35
Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою
міських територій на 2017 рік в новій редакції

Протокольне доручення
Протокольне доручення
Протокольне доручення

БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 28, Проти – 1, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУПро затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на
2017 рік в новій редакції
За – 29, 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 №35 додається) з урахуванням змін і
доповнень рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме:
В підпункті „Проведення дератизації на кладовищах” замість суми
128 606,00 грн. читати 63 303,00 грн.
В підпункті „Встановлення інформаційно-навігаційних щитів та схем на шляхах та

вулицях міста” замість суми 309 300,00 грн. читати 189 300,00 грн.
В підпункті „Технічне обслуговування світлофорів міста” замість суми
765 840,00 грн. читати 386 240,00 грн.
В підпункті „Нанесення та відновлення дорожньої розмітки” замість суми
531 966,00 грн. читати 453 946,00 грн.
В підпункті „Обрізка та знесення аварійних дерев” КСП „Зеленгосп” замість суми
2 652 700,00 грн. читати 2 452 700,00 грн.
До
пункту
програми
„Санітарна
очистка
та
благоустрій
міста
КП „Бердянськекотранс” внести зміни, які не потребують додаткового фінансування
програми і перерозподіляються з одних статей витрат підприємства на інші:
- В підпункті „Утримання та поточний ремонт зливостоків” замість суми
796 700,00 грн. читати 994 700,00 грн.
- В підпункті „Прибирання вулиць міста” замість суми 6 533 936,00 грн. читати
6 335 936,00 грн.
- В підпункті „Зимове утримання доріг” замість суми 256 000,00 грн. читати
281 740,00 грн.
- В підпункті „Придбання протиожеледних матеріалів для посипки тротуарів,
пішохідних алей та доріг” замість суми 202 380,00 грн. читати 265 570,00 грн.
- В підпункті „Поточний ремонт тротуарної плитки” замість суми 50 000,00 грн.
читати 33 220,00 грн.
- В підпункті „Робота автотранспорту з ліквідації наслідків замору бичка”
КП „Бердянськекотранс” замість суми 27 700,00 грн. читати 0,00 грн.
- В підпункті „Придбання, встановлення та утримання пристроїв для
антипарковки” замість суми 90 000,00 грн. читати 54 510,00 грн.
- В підпункті „Поточний ремонт елементів благоустрою” замість суми
162 138,00 грн. читати 153 178,00 грн.
Програма відкрита для внесення змін та доповнень.
36 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 – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Міської програми „Питна вода
ВИРІШИЛИ:
м.Бердянськ” на 2017 рік в новій редакції
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Міської програми „Питна вода
м.Бердянськ” на 2017 рік в новій редакції (рішення №36 додається) з
урахуванням змін і доповнень рекомендованих спільним засіданням постійних
комісій, а саме:
У розділі Водовідведення: Придбання трансформатору НТМН-6 для цеху очисних споруд
каналізації у кількості 1 од. на суму 11 000 грн., змінити на: Придбання трансформатору
НТМИ-6 для цеху очисних споруд каналізації у кількості 1 од. на суму 11 000 грн.
З розділу Водопостачання: Реконструкція водопроводу від ПНС по вул. Туристичній
(вул. Єгорова) до Мелітопольського шосе, № 114, м. Бердянськ Запорізької області (з
урахуванням експертизи проекту, авторського і технічного нагляду) на суму 590 000 грн.,
перенести до розділу Поточний ремонт та розбити на об’єкти:
- Заміна
ділянки
водопроводу
від
перехрестя
вул. Госпітальна
та
вул. Смоленська до перехрестя вул. Смоленська та Серафімовіча на суму
196 665 грн.
- Заміна
ділянки
водопроводу
від
перехрестя
вул. Смоленська
та
вул. Серафімовича до перехрестя вул Серафімовіча та Єгорова на суму
196 665 грн.
- Заміна ділянки водопроводу від перехрестя вул. Серафімовича та вул. Єгорова
у бік ПНС вул. Єгорова на суму 196 670 грн.
У розділі Поточний ремонт з пункту № 15 (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 на суму 500 000 грн.) та пункту № 16
(Поточний ремонт ділянки водоводу В-1 по вул. Заслонова до перехрестя вул. Жовтнева
Д=500 мм-45 п. м. на суму 150 000 грн.) - перенести виділені кошти на нові об’єкти:
- Заміна ділянки водопровідної мережі з заміною запірної арматури по
вул. Жовтнева від колодязя водопостачання біля КНС № 21 в сторону
вул. Волкова 36,5 п. м. на суму 195 000 грн.
- Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Жовтнева 36,5 п. м. в сторону
вул. Волкова на суму – 195 000 грн.
- Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Жовтнева від автобусної зупинки
до колодязя пожежного гідранта по вул. Жовтнева 37,0 п. м. на суму
199 000 грн.
Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Жовтнева від колодязя пожежного гідранта
в сторону вул. Волкова 14.0 п. м. на суму 61 000 грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

37 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
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми капітального ремонту
ліфтів у житлових будинках м.Бердянськ на 2017 рік
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми капітального ремонту
ліфтів у житлових будинках м.Бердянськ на 2017 рік (рішення №37 додається) з
урахуванням змін рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме:
внести зміни до пункту 3 таблиці, розділу 5 „Перелік заходів і завдань Програми” та
ВИРІШИЛИ:
викласти в наступній редакції: „Експертно-технічне діагностування ліфтів пасажирських
(18 ліфтів) у житлових будинках КП „Житлосервіс 2А” БМР, Керуючої Компанії
„КомЕнерго-Бердянськ” для капітальних ремонтів у м. Бердянськ на суму
115 632,00 грн.”
39
Про внесення змін до Програми відшкодування
частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації
багатоквартирних будинків у м.Бердянськ на 2015-2019
роки
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Протокольне доручення
БЕЗРОДНЯ Жанна Віталіївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми відшкодування
частини
кредитів,
отриманих
ОСББ
на
впровадження
заходів
з
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у
м.Бердянськ на 2015-2019 роки
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження,
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м.Бердянськ на 20152019 роки (рішення №38 додається) з урахуванням змін рекомендованих спільним
засіданням постійних комісій, а саме:
1. внести зміни
до таблиці 1, пункту 7.2, розділу 7 „Обсяги та джерела
фінансування”, а саме:
- в стовпчику „2017 рік” замість суми 4 668,229 тис. грн. зазначити суму
3 057,307 тис. грн.

- в стовпчику „Обсяг фінансування, тис. гривень” замість суми 8 293,233 тис. грн.
зазначити суму 6 682,311 тис. грн.
2. доповнити проект рішення додатками:
- № 1 „Перелік житлових будинків, які будуть профінансовані з 26.10.2017”;
- № 2 „Перелік житлових будинків, які планується профінансувати”.
40
Про збільшення розміру статутного капіталу та
затвердження
статуту
комунального
підприємства
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
„Бердянськекотранс” Бердянської міської ради в новій
редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Попередив депутата Братенькова І.С. про дотримання
Чепурний Володимир Павлович
вимог чинного законодавства в частині врегулювання
можливого конфлікту інтересів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про збільшення розміру статутного капіталу та
затвердження статуту комунального підприємства „Бердянськекотранс”
Бердянської міської ради в новій редакції (рішення №39 додається)
47 Про затвердження Програми капітального ремонту
мереж централізованого водопостачання по вулицях м.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянськ з одноповерховою забудівлею та скорочення
необлікованих втрат води на 2017-2019 роки
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
мереж централізованого водопостачання по вулицях м. Бердянськ з
ВИРІШИЛИ:
одноповерховою забудівлею та скорочення необлікованих втрат води на 20172019 роки
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
мереж централізованого водопостачання по вулицях м. Бердянськ з
одноповерховою забудівлею та скорочення необлікованих втрат води на 20172019 роки (рішення №40 додається) з
урахуванням змін і доповнень
рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме:
- змінити назву проекту рішення і програми, та викласти їх в новій редакції: „Про
затвердження Програми капітального ремонту мереж централізованого водопостачання
по вулицях міста з одноповерховою забудівлею на 2017-2019 роки”.
Мета програми
Метою програми є забезпечення населення міста Бердянськ питною водою
належної якості шляхом проведення капітального ремонту мереж централізованого
водопостачання по вулицях міста з одноповерховою забудівлею протягом 2017-2019
років.
На сьогодні на мережах централізованого водопостачання, обліковується 84
колонки загального користування, які розташовані у 8-ми мікрорайонах міста. Цими
вуличними колонками користуються 310 абонентів, що мешкають у житлових будинках,
не підключених до мереж централізованого водопостачання. Домоволодіння цих
абонентів розташовані на 103 вулицях міста.
Отримання води з колонок не підлягає обліку, і належить до неконтрольованих
витрат питної води, яку нерідко без обмежень використовують для поливу городів, миття
машин, під час проведення ремонтних та будівельних робіт інші абоненти, які мають
власні підключення до мереж централізованого водопостачання та лічильники води. Не
зважаючи на це, демонтаж вуличних колонок не може бути проведено доки є абоненти,
що ними користуються.
Вирішити цю проблему можливо лише шляхом проведення капітального ремонту
мереж централізованого водопостачання по вулицях міста, на яких розташовані будинки
абонентів - користувачів вуличними колонками, та створення умов для приєднання

території їх домоволодінь до мереж централізованого водопостачання. Після цього
вуличні водорозбірні колонки загального користування можливо демонтувати. Роботи з
демонтажу вуличних водорозбірних колонок будуть виконуватися за рахунок коштів
надавача послуг з водопостачання та водовідведення – КП „Бердянськводоканал” БМР,
відповідно до договорних відносин з балансоутримувачем об’єктів.
Виконання робіт з капітальних ремонтів мереж водопостачання здійснюється
за рахунок коштів місцевого бюджету.
Загальний обсяг фінансування Програми на 2017 - 2019 роки складає
5 270 000,00 грн., у тому числі по роках:
- у 2017 р. - 200 000,00 грн.,
- у 2018 р. - 4 186 800,00 грн.,
- у 2019 р. 884 000,00 грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на 2017 рік у сумі
200,0 тис. грн. заплановано розробити 21 проект на капітальні ремонти мереж
централізованого водопостачання по вулицях міста в різних мікрорайонах. Цими
проектами будуть створенні умови більше ніж для 160 абонентів підприємства для
приєднання території їх домоволодінь до мереж централізованого водопостачання.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

58 Про погодження Інвестиційної програми комунального
підприємства
«Бердянськводоканал»
Бердянської
міської ради на 2018 рік

ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про погодження Інвестиційної програми комунального
ВИРІШИЛИ: підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2018 рік
(рішення №41 додається)
59
Про надання згоди комунальному підприємству
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
"Бердянськводоканал" Бердянської міської ради на
розміщення мулових осадів у 2018-2020 роках.
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання згоди комунальному підприємству
ВИРІШИЛИ: "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради на розміщення мулових
осадів у 2018-2020 роках (рішення №42 додається)
60 Про визначення якісних показників та надання згоди
комунальному
підприємству
«Бердянськводоканал»
Бердянської міської ради на постачання питної води з
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
відхиленнями від ДСанПіН 2.2.4-171-10 в період аварійних
ситуацій на магістральному водогоні Західно-групового
водопроводу
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про визначення якісних показників та надання згоди
комунальному підприємству «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради
ВИРІШИЛИ: на постачання питної води з відхиленнями від ДСанПіН 2.2.4-171-10 в період
аварійних ситуацій на магістральному водогоні Західно-групового водопроводу
(рішення №43 додається)
41
Про персональний склад виконавчого комітету
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про персональний склад виконавчого комітету
ВИРІШИЛИ:
Бердянської міської ради (рішення №44 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
42
Про призначення членів Редакційної ради

комунального
підприємства
„Бердянська
міська
телекомпанія „ТБ-Бердянськ” Бердянської міської ради
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна

Оголосив про наявність конфліку інтересів
Оголосила про наявність конфліку інтересів

БЕЗРОДНЯ Жанна Віталіївна
Оголосила про наявність конфліку інтересів
За
–
24,
Проти
–
0,
Утрим.
– 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про призначення членів Редакційної ради
комунального підприємства „Бердянська міська телекомпанія „ТБ-Бердянськ”
Бердянської міської ради
За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про призначення членів Редакційної ради
комунального підприємства „Бердянська міська телекомпанія „ТБ-Бердянськ”
Бердянської міської ради (рішення №45 додається) з урахуванням пропозиції, а
саме:
Призначити членами Редакційної ради комунального підприємства „Бердянська
ВИРІШИЛИ:
міська телекомпанія „ТБ-Бердянськ” Бердянської міської ради” представників
засновника – Бердянської міської ради:
- Безродня Жанна Віталіївна;
- Гергієв Євген Іванович;
- Марченко Катерина Валентинівна.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
55 Про внесення змін до рішення
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення (рішення №46 додається)
54 Про внесення змін до Програми сприяння зміцненню
матеріально-технічної бази Державної прикордонної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
служби України Бердянського прикордонного загону на
2017 рік
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми сприяння зміцненню
матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України
Бердянського прикордонного загону на 2017 рік
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми сприяння зміцненню
матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України
Бердянського прикордонного загону на 2017 рік (рішення №47 додається) зі
змінами, а саме:
1.
Збільшити фінансове забезпечення програми на 100 000,00 грн., у т.ч.:
ворота електричні у кількості 2 штуки на загальну суму 62 000 грн.;
придбання паркогаражного обладнання у кількості 2 штуки на загальну суму
38 000,00 грн.
ВИРІШИЛИ:
2. Викласти Розділ 6 «Фінансове забезпечення Програми» у наступній редакції:
Розділ 6. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок міського бюджету на
загальну суму 300 000,00 грн. в т.ч.:
- затвердження міською радою бюджетних призначень за кодом 7618370
«Субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально –
економічного та культурного розвитку регіонів» у сумі 300 000,00 грн. на надання
субвенції Бердянському прикордонному загону Державної прикордонної служби України.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

61 Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії

Бердянської міської ради VII скликання від 22.06.2017 №
52 “Про встановлення розмірів плати за землю на
території міста Бердянська на 2017 рік”
КАЛАЧОВ Ігор Анатолійович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії
Бердянської міської ради VII скликання від 22.06.2017 № 52 “Про встановлення
ВИРІШИЛИ:
розмірів плати за землю на території міста Бердянська на 2017 рік” (рішення
№48 додається)
43 Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
виконавчими органами Бердянської міської ради
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях
міської ради у 2017 році
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
ВИРІШИЛИ: виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів
для розгляду на сесіях міської ради у 2017 році (рішення №49 додається)
44 Про затвердження плану діяльності з підготовки
виконавчими органами Бердянської міської ради
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях
міської ради у 2018 році
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження плану діяльності з підготовки
ВИРІШИЛИ: виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів
для розгляду на сесіях міської ради у 2018 році (рішення №50 додається)
56
Про внесення змін до 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 – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми поліпшення
матеріально-технічного забезпечення Бердянської об’єднаної державної
податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області на 2017 рік
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми поліпшення
матеріально-технічного забезпечення Бердянської об’єднаної державної
податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області на 2017 рік (рішення №51
додається) зі змінами, а саме: в додатку „Заходи і завдання з виконання програми” в
такій редакції:
ВИРІШИЛИ: - Придбання персональних комп’ютерів у комплекті - 12од. - вартість 120000 грн.;
- Придбання принтерів — 5од. вартість 35000 грн.
- Придбання багатофункціональних пристроїв з запасними картриджами - 2од. вартість
35000 грн.;
Разом по Програмі Місцевий бюджет 190000 грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
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ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік (рішення №52
додається) урахуванням змін і доповнень рекомендованих спільним засіданням
постійних комісій, а саме:
1. Пріоритет 4 „Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів
комунального та соціально-культурного призначення, адміністративних будівель”
доповнити наступним заходом:
„реконструкція будівлі по вул. Європейській, 68 А на суму 1672,543 тис. грн.”;
- у пріоритеті 17 “Ефективне міське управління” захід „укріплення матеріальнотехнічної бази, оновлення та підтримка інформаційно-комунікаційної інфраструктури
виконавчого комітету та його самостійних структурних підрозділів шляхом придбання
комп’ютерної, цифрової, побутової та оргтехніки” доповнити наступним пунктом:
„по
виконавчому
комітету
Бердянської
міської
ради
предметів
довгострокового користування:
- офісної АТС – 16,875 тис. грн.;
- комутатор 48 портів – 24,127 тис. грн.
Усього: 2 одиниці на загальну суму 41,002 тис. грн.”.
2. Пріоритет 18 „Зміцнення матеріально-технічної бази державних установ
шляхом надання субвенції державному бюджету” доповнити пунктом наступного змісту:
„по Бердянській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління
ВИРІШИЛИ:
ДФС у Запорізькій області:
- персональних комп’ютерів у комплекті – 12 од.;
- принтерів – 5 од.;
- багатофункціональних пристроїв з запасними картриджами – 2 од.
Усього: 19 одиниць на загальну суму 190,0 тис. грн.”.
3. У розділі VI „Перелік міських (регіональних) Програм, які виконуються у рамках
Програми „Соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянськ на 2017 рік”
назву „Програма укріплення матеріально-технічної бази комунальних лікувальнопрофілактичних установ міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного обладнання у
2017 році” відділу охорони здоров’я виконавчого комітету БМР доповнити наступними
словами: „та проведення капітальних ремонтів”.
4. У пріоритеті 17 „Якісне міське управління” захід „Затвердження та виконання
заходів Програми сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної
прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2017 рік відповідно
до рішення двадцять восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 22.06.2017
№ 36 на суму 200,0 тис. грн.” доповнити наступним пунктом:
„збільшити фінансове забезпечення Програми на 100,0 тис. грн., а саме:
- воріт електричних – 2 од. на суму 62,0 тис. грн.;
- придбання паркогаражного обладнання – 2 од. на суму 38,0 тис. грн.”.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради

від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” (рішення №53 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
62 Різне
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

63 Закриття сесії

Міський голова

В. П. Чепурний

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

К.В.Марченко

