УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Тридцять п’ята (позачергова) сесія
м.Бердянск
16.11.2017 10:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
30 (список додається)
8 (список додається)

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

Відкриття сесії

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Кількісний склад секретаріату – 3 особи
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Персональний склад секретаріату
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Порядок денний
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний з пропозицією Чепурного В.П.:
1. Виключити з порядку денного питання:
- № 5 Про відкриття відділення вільної боротьби в Дитячо-юнацькій спортивній школі
відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради.
- № 6 Про внесення змін до муніципальної Програми соціального захисту сімей
міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та її
фінансування у 2017 році.
- № 7 Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської ради від 23.02.2017
ВИРІШИЛИ:
№ 38 „Про затвердження фінансування у 2017 році міської Програми поліпшення стану
безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2017-2020 роки”
- №14 Про затвердження Програми рятування життя
людей
на
водних
об’єктах на 2017 рік в новій редакції.
2. Проект № 17 „Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних
доріг на 2017 рік в новій редакції” розглянути першим, далі за порядком.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

№
п/п
5
6
7
14
№

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Регламент роботи сесії

Питання, зняті з розгляду порядку денного
Про відкриття відділення вільної боротьби в Дитячо-юнацькій спортивній школі відділу сім’ї,
молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради
Про внесення змін до муніципальної Програми соціального захисту сімей міста, які
знаходяться в складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та її фінансування у 2017
році
Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської ради від 23.02.2017 № 38 „Про
затвердження фінансування у 2017 році міської Програми поліпшення стану безпеки, умов
праці та виробничого середовища на 2017-2020 роки”
Про затвердження Програми рятування життя людей
на водних об’єктах на 2017 рік в
новій редакції
Питання порядку денного

п/п
Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
17 поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та капітального
1 ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2017 рік
Про внесення змін до Програми укріплення матеріально-технічної бази комунальних
лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного
2
обладнання, проведення капітальних ремонтів у 2017 році
Про затвердження Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів на
3 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури
4 Бердянської міської ради на 2017 рік в новій редакції
Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі „Освіта” міста Бердянська на 20178 2018 роки
9

Про внесення змін до Програми „Про забезпечення проведення міських заходів у 2017 році”

Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської ради та
10 її виконавчих органів
Про внесення доповнень до міської цільової Програми захисту населення і територій від
11 надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015-2017 роки
Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та
12 благоустрою міських територій на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення
13 м. Бердянськ на 2017 рік в новій редакції
15

Про затвердження Міської програми «Питна вода м. Бердянськ» на 2017 рік в новій редакції

Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на
16 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання
18 об`єктів міського благоустрою на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ
19 на 2017 рік в новій редакції
Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської ради від 23.02.2017 № 67 „Про
затвердження Програми оновлення та підтримки інформаційно-комунікаційної мережі
20
виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік”
Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ
21 на 2017 рік
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський
22 бюджет на 2017 рік”
23
24

Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

17

Про

затвердження

Програми

проведення

будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
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 - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми проведення
будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та
ВИРІШИЛИ:
утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції (рішення № 1
додається)
1
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 – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
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 – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
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 № 2 додається) зі
змінами, а саме:
1.1. Пункт 2 «Капітальний ремонт бульвару Шевченка (Гайдара) м.Бердянськ» в
графі №3 (місцевий бюджет) замість «4670403,00 грн.» читати «3843341,00 грн.», а
також в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати «24 213,00 грн.» та в
графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати «807096,00 грн.»;
1.2. Пункт 4 «Будівництво мінікотельні д/з №20 в м.Бердянськ» в графі №3
(місцевий бюджет) замість «100000,00 грн.» читати «0 грн.», а також в графі № 5
(співфінансування) замість «0 грн.» читати «2645,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з
держбюджету) замість «0» читати «88 145,00 грн.»;
1.3. Пункт 9 «Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання ДНЗ №37
по вул.Верещагіна,6 м.Бердянськ Запорізької області» в графі №3 (місцевий бюджет)
замість «2961440,00 грн.» читати «2646836,00 грн.», а також в графі № 5
(співфінансування) замість «0 грн.» читати «9 164,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з
держбюджету) замість «0» читати «305441,00 грн.»;
1.4. Пункт 10 «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №39 по вул.Ярослава Мудрого
(Шаумяна),12а м.Бердянськ Запорізької області» в графі №3 (місцевий бюджет)
замість «1146104,00 грн.» читати «1093116,00 грн.», а також в графі № 5
(співфінансування) замість «0 грн.» читати «1 544,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з
держбюджету) замість «0» читати «51446,00 грн.»;
1.5. Пункт 13 «Капітальний ремонт будівлі Гімназії №3 по вул.Потійський,13
м.Бердянськ Запорізької області» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «1171274,00
грн.» читати «1132100,00 грн.», а також в графі № 5 (співфінансування) замість «0
грн.» читати «1142,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0»
читати «38034,00 грн.»;
1.6. Пункт 14 «Капітальний ремонт будівлі КУ «Бердянський центр первинної
медико-санітарної допомоги» БМР по пр.Перемоги,8/34 м.Бердянськ Запорізької
області» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «729027,00 грн.» читати «633748,00
грн.», а також в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати «2776,00 грн.»
та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати «92504,00 грн.»;
1.7. Пункт 15 «Капітальний ремонт радіологічного корпусу КУ БМР «Бердянське
територіальне медичне об'єднання» м.Бердянськ Запорізької області» в графі №3
(місцевий бюджет) замість «649974,00 грн.» читати «333780,00 грн.», а також в графі
№ 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати «9205,00 грн.» та в графі № 6
(субвенція з держбюджету) замість «0» читати «306811,00 грн.»;
1.8. Пункт 30 «Будівництво скверу в районі житлових будинків по вул.Італійська,
63,65,67,69 та вул.Шевченка,8 м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна
документація)» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «50000,00 грн.» читати «0 грн.»,

а також в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати «1457,00 грн.» та в
графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати «48544,00 грн.»;
1.9. Пункт 32 «Реконструкція 2-х поверхової будівлі (під житловий будинок
сімейного типу для проживання персоналу) по пр.Праці,4 м.Бердянськ Запорізької
області (проектно-кошторисна документація)» в графі №3 (місцевий бюджет) замість
«50000,00 грн.» читати «0 грн.», а також в графі № 5 (співфінансування) замість «0
грн.» читати «1457,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0»
читати «48544,00 грн.»;
1.9. Пункт 34 «Реконструкція приміщень під квартири по вул.Верещагіна,10
м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)» в графі №3
(місцевий бюджет) замість «150000,00 грн.» читати «80000 грн.», а також в графі № 5
(співфінансування) замість «0 грн.» читати «2 039,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з
держбюджету) замість «0» читати «67 961,00 грн.»;
1.10. Пункт 35 «Реконструкція вбудовано-прибудованих приміщень житлового
будинку під квартири по вул.Правди,7 м.Бердянськ Запорізької області (проектнокошторисна документація)» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «37506,00 грн.»
читати «506,00 грн.», а також в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати
«1078,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати
«35922,00 грн.»;
1.11. Пункт 36 «Реконструкція вбудовано-прибудованих приміщень житлового
будинку під квартири по вул.Баха,42 м.Бердянськ Запорізької області (проектнокошторисна документація)» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «150000,00 грн.»
читати «80000,00 грн.», а також в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.»
читати «2039,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати
«67961,00 грн.»;
1.12. Пункт 38 «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №3 по вул.Грецька,38 м.Бердянськ
Запорізької області» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «150000,00 грн.» читати
«90950,00 грн.», а також в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати
«1720,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати
«57330,00 грн.»;
1.13. Пункт 40 «Капітальний ремонт ДНЗ №41 по вул.Ямбольська,1 м.Бердянськ
Запорізької області» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «1500000,00 грн.» читати
«1146285,00 грн.»;
1.14. Пункт 41 «Реконструкція приміщень ЗОШ №6 по вул.Запорозьких козаків,9/97
м.Бердянськ Запорізької області» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «1400000,00
грн.» читати «900000,00 грн.», а також в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.»
читати «14564,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати
«485436,00 грн.»;
1.15. Пункт 53 «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 по вул.Франка,103
м.Бердянськ Запорізької області» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «168104,00
грн.» читати «86350,00 грн.», а також в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.»
читати «2382,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати
«79372,00 грн.»;
1.16. Пункт 56 «Реконструкція території КУ БМР «Бердянське територіальне
медичне об'єднання» по вул.Консульській,23 м.Бердянськ Запорізької області
(проектно-кошторисна документація)» в графі №3 (місцевий бюджет) замість
«150000,00 грн.» читати «0 грн.», а також в графі № 5 (співфінансування) замість «0
грн.» читати «4369,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0»
читати «145631,00 грн.»;
1.17.
Пункт
71.1
«Реконструкція
нежитлових
приміщень
будівлі
по
вул.Університетська,31 м.Бердянськ Запорізької області» в графі №3 (місцевий
бюджет) замість «500000,00 грн.» читати «350000,00 грн.», а також в графі № 5
(співфінансування) замість «0 грн.» читати «4 369,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з
держбюджету) замість «0» читати «145631,00 грн.»;
1.18. Пункт 73 «Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання шляхом
встановлення сонячних колекторів ДНЗ №3 по вул.Грецька,38 м.Бердянськ
Запорізької області» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «0,00 грн.» читати
«123608,00 грн.», а також в графі №4 (ДФРР) замість «232360,00 грн.» читати «0», в
графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати «3168,00 грн.» та в графі № 6
(субвенція з держбюджету) замість «0» читати «105584,00 грн.»;
1.19. Пункт 73.1 «Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання
шляхом встановлення сонячних колекторів ДНЗ №27 по вул.Яковлева,8 м.Бердянськ
Запорізької області» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «0,00 грн.» читати
«122240,00 грн.», а також в графі №4 (ДФРР) замість «232360,00 грн.» читати «0», в

графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати «3208,00 грн.» та в графі № 6
(субвенція з держбюджету) замість «0» читати «106913,00 грн.»;
1.20. Пункт 73.2 «Капітальний ремонт ДНЗ №41 по вул.Ямбольська,1 м.Бердянськ
Запорізької області» в графі №4 (ДФРР) замість «45273,00 грн.» читати «398988,00
грн.»;
1.21. Пункт 74 читати в редакції «Капітальний ремонт будівлі по вул.Перемоги,38
м.Бердянськ Запорізької області», а також в графі №3 (місцевий бюджет) замість
«880000,00 грн.» читати «125256,00 грн.», в графі № 5 (співфінансування) замість «0
грн.» читати «22813,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0»
читати «760 425,00 грн.»;
1.22. Пункт 75 «Реконструкція фонтану в сквері Пушкіна м.Бердянськ Запорізької
області (проектно-кошторисна документація)» в графі №3 (місцевий бюджет) замість
«70000,00 грн.» читати «22190,00 грн.», в графі № 5 (співфінансування) замість «0
грн.» читати «1393,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0»
читати «46417,00 грн.»;
1.23. Пункт 76 «Реконструкція елементів благоустрою по Приморській площі
м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)» в графі №3
(місцевий бюджет) замість «150000,00 грн.» читати «0 грн.», в графі № 5
(співфінансування) замість «0 грн.» читати «3747,00 грн.» та в графі № 6 (субвенція з
держбюджету) замість «0» читати «124879,00 грн.»;
1.24. Пункт 82 читати в редакції «Реконструкція розміщення та обслуговування
комплекса будівль та споруд стадіону «Азовець» під спортивний комплекс по
вул.Баха,11 м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)», а
також в графі №3 (місцевий бюджет) замість «1200000,00 грн.» читати «241000,00
грн.», в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати «27933,00 грн.» та в
графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати «931068,00 грн.»;
1.25. Пункт 88 «Реконструкція будівлі дошкільного закладу №15 по
вул.Смоленській,5
м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна
документація)», в графі №3 (місцевий бюджет) замість «200000,00 грн.» читати «0
грн.», в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати «5826,00 грн.»; та в
графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати «194175,00 грн.».
1.26. Пункт 95 «Реконструкція комплексу будівль та споруд по вул.Лютеранській,40
(стадіон «Торпедо») м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна
документація)» в графі №3 (місцевий бюджет) замість «400000,00 грн.» читати «0
грн.», в графі № 5 (співфінансування) замість «0 грн.» читати «11651,00 грн.» та в
графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «0» читати «388349,00 грн.».
Усі інші пункти програми залишаються без змін.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

2
Про внесення змін до Програми
матеріально-технічної бази комунальних
профілактичних установ міста Бердянськ
придбання
сучасного
обладнання,
капітальних ремонтів у 2017 році

укріплення
лікувальноза рахунок
проведення

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 укріплення
матеріально-технічної бази комунальних лікувально-профілактичних установ
ВИРІШИЛИ:
міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного обладнання, проведення
капітальних ремонтів у 2017 році (рішення № 3 додається)
3 Про затвердження Програми підтримки проведення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міських культурно-мистецьких заходів на 2017 рік в
новій редакції
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 підтримки проведення
міських культурно-мистецьких заходів на 2017 рік в новій редакції (рішення №
ВИРІШИЛИ:
4 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

4 Про затвердження Програми поліпшення матеріально-

технічного стану установ культури Бердянської міської
ради на 2017 рік в новій редакції
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 поліпшення
матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради на
2017 рік в новій редакції (рішення № 5 додається)
8 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
ЛОЛА Віталій Григорович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку
галузі „Освіта” міста Бердянська на 2017-2018 роки
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку
галузі „Освіта” міста Бердянська на 2017-2018 роки (рішення № 6 додається)
9 Про внесення змін до Програми „Про забезпечення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проведення міських заходів у 2017 році”
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми „Про забезпечення
проведення міських заходів у 2017 році” (рішення № 7 додається)
10
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 – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до структури та загальної
чисельності апарату Бердянської міської ради та її виконавчих органів
(рішення № 8 додається)
11
Про внесення доповнень до міської цільової
Програми
захисту
населення
і
територій
від
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2015-2017 роки
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення доповнень до міської цільової
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
ВИРІШИЛИ:
техногенного та природного характеру на 2015-2017 роки (рішення № 9
додається)
12 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 – 30, 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 № 10 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
13 Про затвердження Програми поточного ремонту та
ВИРІШИЛИ:

утримання мереж зовнішнього освітлення м. Бердянськ
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 поточного ремонту та
утримання мереж зовнішнього освітлення м. Бердянськ на 2017 рік в новій
редакції (рішення № 11 додається)
15 Про затвердження Міської програми «Питна вода м.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянськ» на 2017 рік в новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Міської програми «Питна вода м.
Бердянськ» на 2017 рік в новій редакції (рішення № 12 додається)
16 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:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції (рішення
№ 13 додається)
18 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
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

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
№ 14 додається)
19
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
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми регулювання
чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2017 рік в новій
редакції(рішення № 15 додається)
20 Про внесення змін до рішення сесії Бердянської
міської ради від 23.02.2017 № 67 „Про затвердження
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Програми оновлення та підтримки інформаційнокомунікаційної
мережі
виконавчого
комітету
Бердянської міської ради на 2017 рік”
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення сесії Бердянської
міської ради від 23.02.2017 № 67 „Про затвердження Програми оновлення та
підтримки інформаційно-комунікаційної мережі виконавчого комітету
Бердянської міської ради на 2017 рік” (рішення № 16 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

21
Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на
2017 рік

ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми соціальноВИРІШИЛИ:
економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік
За
– 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік (рішення № 17
ВИРІШИЛИ: додається) зі змінами, а саме: в пункті 1.8. в заході „за рахунок коштів місцевого
бюджету (співфінансування)” замість цифри 369,813 тис. грн. – читати 364,045 тис. грн.
Загальна сума: 12691,113 тис. грн.
22 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. – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - За регламент 10 хвилин
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ВИРІШИЛИ: ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” (рішення № 18
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
23 Різне
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Протокольне доручення
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

Протокольне доручення

СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
МЕЖУЄВ Олександр Григорович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

24 Закриття сесії

Міський голова

В. П. Чепурний

Секретар сесії,
депутат міської ради
від Бердянської міської організації
політичної партії „Всеукраїнське
об’єднання „Батьківщина”

О.О.Мартищенко

