УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Тридцять шоста (позачергова) сесія
м.Бердянськ
15.12.2017 13:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
28 (список додається)
10 (список додається)

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

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Відкриття сесії

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Кількісний склад секретаріату – 3 особи
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - Персональний склад секретаріату
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Регламент роболти сесії

Питання порядку денного
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 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 27.04.2017 № 24 «Про
затвердження Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям
громадян»
Про внесення змін до Програми соціального захисту бездомних громадян на 2016-2020 роки
Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури
Бердянської міської ради на 2017 рік в новій редакції
Про внесення змін до Програми укріплення матеріально-технічної
бази комунальних
лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного
обладнання, проведення капітальних ремонтів у 2017 році
Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту м.Бердянськ на 2017 рік
Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі „Освіта” міста Бердянська на 20172018 роки

Про внесення змін до рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від
18.02.2016 № 41 Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сирів та дітей,
9
позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в м.Бердянську на 2016-2018
роки
Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та капітального
10
ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2017 рік

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання
об’єктів міського благоустрою на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м. Бердянськ
на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на
2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення
м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та
благоустрою міських територій на 2017 рік в новій редакції
Про затвердження Програми капітального ремонту мереж централізованого водопостачання
по вулицях м. Бердянськ з одноповерховою забудівлею на 2017 – 2019 роки в новій редакції
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
2016-2020 роки
Про внесення змін до Програми вдосконалення системи управління якістю виконавчого
комітету Бердянської міської ради на 2017 рік
Про внесення змін до Програми проведення рекламної кампанії міста Бердянська на 2017 рік
Про внесення змін до міської цільової Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015-2017 роки
Про передачу комунальної техніки
Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ
на 2017 рік
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський
бюджет на 2017 рік”
Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

1 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”

ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської
ради від 23.02.2017 № 38 „Про затвердження фінансування у 2017 році міської
ВИРІШИЛИ:
Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на
2017-2020 роки” (рішення № 1 додається)
2
Про внесення змін до муніципальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та її фінансування у
2017 році
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- 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 (рішення № 2 додається) з
урахуванням змін рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме:
Зменшити: п. 5.2. на суму 10 000,0 грн. вшанування пам`яті загиблих учасників АТО:

- покладання корзини квітів з траурною стрічкою на могилу загиблого від Бердянської
міської ради та виконавчого комітету;
- одноразова грошова допомога членам сімей загиблих учасників АТО у зв`язку з економією
коштів.
Всього по Програмі сума становить 2 488 155,0 грн”.
3 Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської
ради від 27.04.2017 № 24 «Про затвердження Програми
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям
громадян»
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, 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 № 3 додається)
4 Про внесення змін до Програми соціального захисту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
бездомних громадян на 2016-2020 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми соціального захисту
бездомних громадян на 2016-2020 роки (рішення № 4 додається)
5 Про затвердження Програми поліпшення матеріальноЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
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 – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поліпшення матеріальнотехнічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2017 рік в новій
редакції (рішення № 5 додається)
6 Про внесення змін до Програми укріплення матеріальнотехнічної
бази комунальних лікувально-профілактичних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
установ міста Бердянськ за рахунок придбання сучасного
обладнання, проведення капітальних ремонтів у 2017 році
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми укріплення матеріальнотехнічної бази комунальних лікувально-профілактичних установ міста Бердянськ
ВИРІШИЛИ:
за рахунок придбання сучасного обладнання, проведення капітальних ремонтів у
2017 році (рішення № 6 додається)
7
Про внесення змін до програми розвитку фізичної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
культури та спорту м.Бердянськ на 2017 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до програми розвитку фізичної
ВИРІШИЛИ:
культури та спорту м.Бердянськ на 2017 рік (рішення № 7 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

8 Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі
„Освіта” міста Бердянська на 2017-2018 роки

Протокольне доручення

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі
„Освіта” міста Бердянська на 2017-2018 роки (рішення № 8 додається)
9 Про внесення змін до рішення восьмої сесії Бердянської
міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 41 Про
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сирів та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з
їх числа в м.Бердянську на 2016-2018 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення восьмої сесії Бердянської
міської ради VII скликання від 18.02.2016 № 41 Про затвердження Програми
ВИРІШИЛИ:
забезпечення житлом дітей-сирів та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також осіб з їх числа в м.Бердянську на 2016-2018 роки (рішення № 9 додається)
10
Про
внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунального та соціально-культурного призначення на
2017 рік
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та
соціально-культурного призначення на 2017 рік
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про
внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та
соціально-культурного призначення на 2017 рік (рішення № 10 додається) з
урахуванням змін рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме:
1. У зв'язку з економією бюджетних коштів Управління капітального будівництва,
реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради
пропонує зменшити асигнування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевому бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку на загальну
суму 1160,147 тис грн. для чого внести зміни та доповнення до Програми будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного
призначення на 2017 рік, а саме:
1.1. Пункт 2 «Капітальний ремонт бульвару Шевченка (Гайдара) м.Бердянськ» в графі № 6
(субвенція з держбюджету) замість «807096,00 грн.» читати «433297,00 грн.»;
1.2. Пункт 14 «Капітальний ремонт будівлі КУ «Бердянський центр первинної медикосанітарної допомоги» БМР по пр.Перемоги,8/34 м.Бердянськ Запорізької області» в графі
№ 6 (субвенція з держбюджету) замість «92504,00 грн.» читати «84736,00 грн.»;
1.3. Пункт 50 «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул.Дюміна/Леніна, 57/10
м.Бердянськ Запорізької області» в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість
«2592580,00 грн.» читати «2327906,00 грн.»;
1.4. Пункт 56 «Реконструкція території КУ БМР «Бердянське територіальне медичне

об'єднання» по вул.Консульській,23 м.Бердянськ Запорізької області (проектнокошторисна документація)» в графі № 6 (субвенція з держбюджету) замість «145631,00»
читати «144394,00 грн.»;
1.5. Пункт 65 «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ЗОШ №3 по
вул.Волнотерів, 162 м.Бердянськ Запорізької області» в графі № 6 (субвенція з
держбюджету) замість «3816330,00 грн.» читати «3565513,00 грн.»;
1.6. Пункт 66 «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів гімназії №1 «Надія» по
вул.Шмідта, 12 м.Бердянськ Запорізької області» в графі № 6 (субвенція з держбюджету)
замість «385367,00 грн.» читати «308842,00 грн.»;
1.7. Пункт 68 «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів гімназії №3
по
вул.Потійська, 13 м.Бердянськ Запорізької області» в графі № 6 (субвенція з
держбюджету) замість «5034680,00 грн.» читати «4849353,00 грн.».
Усі інші пункти програми залишаються без змін.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
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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 – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік
в новій редакції
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на 2017 рік
в новій редакції (рішення № 11 додається) з урахуванням змін рекомендованих
спільним засіданням постійних комісій, а саме:
1. Привести у відповідність до виділених асигнувань Розділ І. Капітальний ремонт
тротуарів Центр міста. П. 33 зменшити на 468 000,00 грн. що складе 12 000 грн.
2. Виділення коштів на заходи, не забезпечені фінансуванням.
Розділ V І
1. Придбання гідравлічного приводу бура у комплекті з буром і подовжувачем до
екскаватора-навантажувача JCB 4CX: субвенція - 174600,00 грн., співфінансування із
міського бюджету – 5400,00 грн. Всього необхідно асигнувань на суму 180000,00 грн.;
2. Придбання розпилювача для розмітки доріг в комплекті з двома фарбувальними
пістолетами, пристроєм для нанесення скляних кульок з двома розпилювачами і
ВИРІШИЛИ:
самохідним візком: субвенція - 797340,00 грн., співфінансування із міського бюджету –
24660,00 грн. Всього необхідно асигнувань на суму 822000,00 грн.;
3. Придбання світлофорів: субвенція - 485000,00 грн., співфінансування із міського
бюджету – 15000,00 грн. Всього необхідно асигнувань на суму 500000,00 грн.
Загалом сума додаткових коштів за Програмою складає 1502000,00 грн., з них:
субвенція - 1456940,00 грн., співфінансування із міського бюджету – 45060,00 грн.
3. Розділ ХІV
Виключити з проекту рішення
Придбання
Машин для збору та
транспортування твердих побутових відходів.
П 1 Зменшено на 4100 000,00 грн.
Захід не був забезпечений асигнуваннями, та перенесений до „Міської програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016 - 2017 р.
Всього за програмою 15 171 380,00 грн. (Місцевий бюджет - 4 249 316,00 грн. субвенція
- 10 922 064,00 грн. ).
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Про затвердження Програми капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ліфтів у житлових будинках м. Бердянськ на 2017 рік в новій
редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів
у житлових будинках м. Бердянськ на 2017 рік в новій редакції (рішення № 12
додається)
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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
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2017 рік в новій редакції (рішення № 13
додається) з урахуванням змін рекомендованих спільним засіданням постійних комісій,
а саме:
- п.2 (Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м.Бердянськ: вул.Волонтерів (ж/б №55, №57, №59) (з
урахуванням експертизи проекту та коригування авторського та технічного
нагляду) (співфінансування з місцевого бюджету)) замість суми 6 836,00
читати 9 635,00;
- п.7 (Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м.Бердянськ: вул.Європейська ж/б №1, Мелітопольське
шосе ж/б №26 (з урахуванням проектно-кошторисної документації,
експертизи проекту, авторського та технічного нагляду) (співфінансування з
місцевого бюджету)) замість суми 9 627 читати 9 982,00;
- п.12 (Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м.Бердянськ: вул.Короленка,84 (ОСББ "Азов"),
вул.Крилова,78/71 (ОСББ "Крилова 78") (з урахуванням проектнокошторисної документації, експертизи проекту, авторского та технічного
нагляду) (співфінансування з місцевого бюджету)) замість суми 8 134 читати
8 585,00;
- п.30 (Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: вул.Північна (в'їзд між ж/б №13, №15 до
ж/б №11) (з урахуванням проектно-кошторисної документації, експертизи
проекту, авторського та технічного нагляду) (співфінансування з місцевого
бюджету)) замість суми 2 141 читати 4 303,00;
- п.33 (Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: ж/б №34 по вул.Софіївській (субвенція з
державного бюджету)) замість суми 281 650 читати 231 786,00;
- п.37 (Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: пр.Східний між ж/б №94, №100 до ж/б №90
(субвенція з державного бюджету)) замість суми 234 387 читати 195 140,00;
- п.38 (Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: пр.Східний від ж/б №90 вздовж ж/б №96,
до ПНВК "Капітошка" по вул.Волонтерів,162
(з урахуванням проектнокошторисної документації, експертизи проекту, авторського та технічного
нагляду) (співфінансування з місцевого бюджету)) замість суми 12 220 читати
6 703,00;
- .39 (Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: пр.Східний від ж/б №90 вздовж ж/б №96,
до ПНВК "Капітошка" по вул.Волонтерів,162
(субвенція з державного
бюджету)) замість суми 180 780 читати 176 522,00.
Загальна сума проекту «Програми капітального ремонту житлово-комунального
комплексу міста на 2017 рік в новій редакції» складає 5 657 594,00 грн.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
СЕВЕРІНА Галина Степанівна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, 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 – 27, 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 № 14 додається) з
ВИРІШИЛИ: урахуванням змін рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме: в
розділі 1 «Поточні видатки» п. 1 читати в наступній редакції:
- поточний аварійний ремонт вулиць міста (вул. Халтуріна, пр.Перемоги, Мелітопольське шосе
від вул.Володимира Довганюка в бік вул. Правди, вул. Тищенка, вул. Софіївська).
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Про затвердження Програми поточного ремонту та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
утримання мереж зовнішнього освітлення м.Бердянськ 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.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поточного ремонту та
ВИРІШИЛИ: утримання мереж зовнішнього освітлення м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції
(рішення № 15 додається)
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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 – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми поточного ремонту,
ВИРІШИЛИ: утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на
2017 рік в новій редакції
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, 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 № 16 додається) з урахуванням змін
рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме: підпункт програми
ВИРІШИЛИ:
2.1.3.6. викласти в новій редакції: «Улаштування огорожі пішохідної зони по вул.
Північній (навпроти ринку) довжиною 56 м» (тобто доповнивши його словами «довжиною
56 м»).
Фінансування цього заходу складає 45,0 тис.грн. і залишається без змін”.
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Про затвердження Програми капітального ремонту
мереж централізованого водопостачання по вулицях м.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянськ з одноповерховою забудівлею на 2017 – 2019
роки в новій редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

ради
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту мереж
централізованого водопостачання по вулицях м. Бердянськ з одноповерховою
забудівлею на 2017 – 2019 роки в новій редакції (рішення № 17 додається)
18 Про затвердження Міської Програми "Питна вода м.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
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.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Міської Програми "Питна вода м.
ВИРІШИЛИ:
Бердянськ" на 2017 рік в новій редакції
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 № 18 додається) з урахуванням
змін рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме: до розділу «Заходи
ВИРІШИЛИ:
з водовідведення» капітальні видатки Додатку 1 пункт 12 викласти в новій редакції:
«Придбання пристроїв плавного пуску для КНС 4 - 2 од. потужністю 90кВт.» на суму
70000,00 грн.
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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 – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Міської програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки
(рішення № 19
додається)
20 Про внесення змін до Програми вдосконалення системи
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
управління якістю виконавчого комітету Бердянської
міської ради на 2017 рік
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми вдосконалення системи
управління якістю виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2017 рік
(рішення № 20 додається)
21 Про внесення змін до Програми проведення рекламної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
кампанії міста Бердянська на 2017 рік
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми проведення рекламної
ВИРІШИЛИ:
кампанії міста Бердянська на 2017 рік (рішення № 21 додається)
22 Про внесення змін до міської цільової Програми захисту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2015-2017 роки
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до міської цільової Програми захисту
ВИРІШИЛИ: населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2015-2017 роки (рішення № 22 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
23 Про передачу комунальної техніки
ВИРІШИЛИ:

СИДОРЕНКО Лідія Борисівна

в.о.начальника управління
комунальної власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу комунальної техніки (рішення № 23
ВИРІШИЛИ:
додається)
24 Про внесення змін до Програми соціально-економічного
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Програми соціально-економічного
ВИРІШИЛИ:
та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми соціально-економічного
та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік (рішення № 24 додається) з
урахуванням змін рекомендованих спільним засіданням постійних комісій, а саме:
Згідно зі службової управління житлово-комунального господарства від 14.12.2017 №
1970 пропонується внести доповнення до проекту рішення сесії Бердянської міської
ради „Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного
розвитку м. Бердянськ на 2017 рік” № 24, а саме: включити п. 1.14. наступного змісту:
„У пріоритет 5 „Благоустрій міста. Надання якісних житлово-комунальних послуг” у
підрозділ 5.3. „Утримання об’єктів комунального господарства” включити придбання об’єктів
на загальну суму 1502,0 тис.грн., у т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевому бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку на загальну
суму 1456,940 тис. грн.:
- гідравлічний привод бура у комплекті з буром і подовжувачем до екскаватораВИРІШИЛИ:
навантажувача JCB4CX - 174,6 тис. грн.;
- розпилювач для розмітки доріг у комплекті з двома фарбувальними пістолетами,
пристроєм для нанесення скляних клюнок з двома розпилювачами і самохідним візком 797,34 тис.грн.;
- світлофори - 485,0 тис.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету (співфінансування) на загальну суму
45,06 тис.грн.:
- гідравлічний привод бура у комплекті з буром і подовжувачем до екскаваторанавантажувача JCB4CX - 5,4 тис. грн.;
- розпилювач для розмітки доріг у комплекті з двома фарбувальними пістолетами,
пристроєм для нанесення скляних клюнок з двома розпилювачами і самохідним візком 24,660 тис.грн.;
- світлофори - 15,0 тис.грн.”
25 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік”
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
ВИРІШИЛИ:
від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” (рішення № 25 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
26 Різне
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Протокольне доручення
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
БІЛОУСОВ Андрій Анатолійович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

27 Закриття сесії

Міський голова

В. П. Чепурний

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

В.Г.Лола

